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Konstytucyjnym zadaniem Najwyższej Izby Kontroli jest sprawdzanie,czy instytucje państwowe i samorządowe dobrze służą obywatelom. 
 
W latach 2009–2011 kontrole były prowadzone według trzech głównych kierunków: „Państwo 
sprawne i przyjazne obywatelowi”, „Państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi” oraz 
„Polska w Unii Europejskiej”. 
Czy Polska przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku okazała się państwem sprawnym insty-
tucjonalnie i organizacyjnie, praworządnym, gospodarnym, dbającym o interesy obywateli i za-
spokojenie ich uprawnionych potrzeb? NIK w 2011 roku przeprowadziła ponad czterysta kontroli 
w prawie trzech tysiącach podmiotów. Z informacji przesłanych przez Izbę do Sejmu wynika, 
że pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności większość kontrolowanych 
obszarów została oceniona przez NIK pozytywnie. Kontrolerzy wskazali jednak niemal w każdym 
z audytów szereg nieprawidłowości. Niekiedy były one na tyle istotne, że konkretne działania 
instytucji państwowych lub samorządowych zostały ocenione negatywnie. Poważnym mankamen-
tem dostrzeganym przez kontrolerów był brak strategicznych planów rozwoju, brak spójnego 
systemu przepisów regulujących działania w określonej dziedzinie. Dość powszechnie w różnych 
obszarach brakowało dobrego nadzoru. Słabej jakości nadzór oraz błędy w stanowieniu systemu 
spójnych procedur regulujących konkretny obszar stanowiły z kolei podatny grunt do pojawienia 
się korupcji. Raporty NIK ze sporym wyprzedzeniem wskazywały na możliwość występowania 
korupcji przy budowie dróg, tworzeniu e-administracji albo przetargach w dziedzinie obronności 
i bezpieczeństwa wewnętrznego.
W 2011 roku Izba przeszła modernizację zaprojektowaną przez Sejm w nowelizacji ustawy o NIK. 
Izba wykorzystała inicjatywę parlamentu do wprowadzenia głębszych zmian w strukturze organiza-
cyjnej oraz w planowaniu i realizacji zadań. Przeprowadzona reforma zaczyna już przynosić efekty. 
Nowe jednostki organizacyjne jeszcze precyzyjniej znajdują obszary do kontroli, a sam proces kon-
trolny uległ skróceniu, dzięki czemu parlamentarzyści i obywatele mają szansę na zapoznanie się 
z aktualnymi wynikami kontroli ważnych z ich punktu widzenia dziedzin. Znalazło to już oddźwięk 
w badaniach opinii publicznej, która coraz lepiej ocenia pracę NIK. 
Izba bardzo aktywnie działa także na forum międzynarodowym. Trzyletnia prezydencja w europej-
skiej organizacji organów kontroli EUROSAI została oceniona bardzo wysoko. NIK zyskała między-
narodowe zaufanie i markę, co pozwoliło Izbie zostać wybraną do zarządu światowej organizacji 
organów kontroli INTOSAI. 
Jednym z zadań NIK jest dostarczanie organom państwa oraz obywatelom rzetelnej i wyczerpującej 
wiedzy. Wypełniając konstytucyjny obowiązek, przedkładam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 
„Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku”. Prezentując Państwu rezultaty 
naszej pracy w formie tego sprawozdania, wyrażam jednocześnie w imieniu własnym i pracow-
ników Najwyższej Izby Kontroli nadzieję, że staną się one elementem debaty o kondycji naszego 
państwa, co przyczyni się do jego sprawniejszego funkcjonowania.

Szanowni Państwo!

Jacek JezierskiPrezes NIKWarszawa, czerwiec 2012



NIK w liczbach

14,2 mld zł 
wymiar inansowych, 
sprawozdawczych lub 
potencjalnych skutków 

nieprawidłowości 
ujawnionych w wyniku 

kontroli 

184
zawiadomienia wysłane 

do organów ścigania prze-
stępstw i wykroczeń

221
zawiadomień 
do rzeczników 

dyscypliny inansów 
publicznych

3115
wystąpień pokontrolnych

202
informacje o wynikach 

kontroli przedłożone Sejmowi

33wnioski de lege ferenda

197
tematów kontroli

planowych

2817
skontrolowanych podmiotów

98
kontroli wykonania
budżetu państwa 213tematów kontrolidoraźnych

4 mld zł wymiar korzyści inansowych uzyskanych w wyniku kontroli, zwróconych do budżetu państwa lub budżetów skontrolowanych podmiotów

26 mln zł inansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich

4
kontrole prowadzone 

równolegle z najwyższymi 
organami kontroli innych 

państw

Dane za rok 2011



Najwyższa Izba Kontroli podlega tylko Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm wybiera na sześcio-letnią kadencję Prezesa NIK oraz może zlecać Izbie dokonywanie kontroli. Zwykle jednak Izba prze-prowadza kontrole z własnej inicjatywy i przedsta-wia Sejmowi informacje o ich wynikach. 
Rocznie NIK wysyła do Sejmu ponad 200 informacji 
o wynikach przeprowadzonych kontroli planowych i do-
raźnych. Prawie połowa z nich dotyczy kontroli wykona-
nia budżetu państwa. W roku 2011 do Sejmu NIK skie-
rowała 202 informacje, w tym 95 z wykonania budżetu. 
Wyniki ważniejszych kontroli prezentowane są i omawia-
ne podczas posiedzeń poszczególnych komisji sejmo-
wych. W 2011 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli łącznie 
w 648 posiedzeniach komisji. Podczas 71 posiedzeń ko-
misji zaprezentowali wyniki 86 kontroli. 331 posiedzeń 
poświęconych było pracom legislacyjnym, 21 dotyczyło 
sprawozdawczości, 139 – innych spraw.
Realizując konstytucyjny obowiązek, Prezes NIK co-
rocznie przedkłada Sejmowi także analizę wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinię 
w sprawie absolutorium dla rządu oraz sprawozdanie 
z działalności Izby za poprzedni rok. Dokumenty te są 
omawiane podczas plenarnych posiedzeń Sejmu. Prezen-
tacja tych dokumentów i zawartych w nich ustaleń jest 

punktem wyjścia do debaty o stanie państwa. Bardzo 
szeroki zakres działalności kontrolnej NIK i duża liczba 
skontrolowanych każdego roku podmiotów pozwala na 
zdiagnozowanie nieprawidłowości w poszczególnych ob-
szarach działalności państwa.
NIK nie ogranicza się do identyikowania zagrożeń, ale 
formułuje też propozycje naprawy tego stanu. Przedsta-
wia Sejmowi wnioski systemowe i wnioski de lege feren-
da, z sugestiami zmiany wadliwych przepisów, usunięcia 
luk prawnych lub konieczności wydania nowych regu-
lacji. Na podstawie wyników kontroli zrealizowanych 
przez NIK komisje sejmowe w 2011 rok sformułowały 
pod adresem rządu i innych organów 11 dezyderatów 
w istotnych dla funkcjonowania państwa obszarach, 
np. w sprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w wę-
giel kamienny, zwiększenia skuteczności ochrony intere-
sów konsumentów i podniesienia efektywności ochrony 
przeciwpowodziowej.
Ponadto NIK ściśle współpracuje z sejmową Komisją do 
spraw Kontroli Państwowej. Po wyborach parlamentar-
nych w 2011 roku Komisja w nowym składzie odwiedziła 
Najwyższą Izbę Kontroli i tutaj odbyło się jej posiedzenie. 

Współpraca z Sejmem





Nowa strategia 
pracy NIK

Najwyższa Izba Kontroli zmienia podejście do strategii kon-trolnej. Naszym celem jest bardziej precyzyjne traianie z ak-tywnością NIK w obszary, w których państwo nie działa do-statecznie dobrze, a skutki nieprawidłowości są wyjątkowo uciążliwe dla społeczeństwa. 
Temu celowi podporządkowane są kolejne działania: reorganizacja 
NIK, nowy sposób planowania, poprzedzonego pogłębioną analizą 
ryzyka, a także zmiany w metodyce kontroli. Reorganizacja Izby 
pozwala na lepsze wypełnianie zadań. Nowa struktura w większym 
stopniu niż poprzednia uwzględnia sytuację w naszym otoczeniu 
– działy administracji państwowej, zakres kompetencji komisji sej-
mowych oraz przyjętą przez ONZ klasyikację celów społeczno-eko-
nomicznych realizowanych przez władzę rządową i samorządową 
(COFOG). Podzielenie dużych departamentów służy też celom stra-
tegicznym. Mniejsze departamenty, odpowiadające za poszczegól-
ne działy administracji publicznej, celniej będą dobierać tematy 
kontroli. Tematy „bardziej traione” będą lepiej odpowiadały rze-
czywistym potrzebom społeczeństwa. Chcemy koncentrować się 
na kontroli obszarów, które są dla obywateli najistotniejsze. Tema-
ty mają bezpośrednio nawiązywać do relacji między obywatelem 
a instytucjami państwa. 
Jak to osiągnąć? W Departamencie Strategii powstało centrum 
analityczne. Jego zadaniem jest przeprowadzanie pogłębionej 
analizy ryzyka w celu opracowywania optymalnego planu pracy 
na kolejny rok. Analiza taka pozwoli także na trafniejsze typowa-
nie tematów kontroli doraźnych. Zmiany w procesie planowania 
były już widoczne podczas prac nad planem Izby na 2012 rok. 
Jako priorytetowe traktowane są w tym roku tematy związane ze 
stabilnością inansową państwa. Priorytety dodatkowe obejmują 
tematy związane z poprawą skuteczności systemu edukacyjnego, 
zapewnieniem obywatelom powszechnej i niezawodnej opieki 
medycznej oraz zachowaniem dziedzictwa narodowego, zasobów 
naturalnych i ładu przestrzennego.

Wiesław Motyka
Dyrektor
Departamentu Strategii



Od stycznia 2011 roku do końca marca 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 106 kon-troli planowych (innych niż budżetowe) i 246 kontroli doraźnych. W Sprawozdaniu z działalności NIK w 2011 roku jest omówionych w różnej formie ponad 140 kontroli. Przedstawiamy w nim także syntezy prawie 100 kontroli wykonania budżetu państwa w roku 2010 i skrót syntezy wykonania kontroli budżetu państwa w roku 2011.
W 2011 roku NIK przeprowadziła wiele kontroli, któ-
rych ustalenia okazały się niezwykle istotne z punktu 
widzenia prawidłowości działania państwa. Do naj-
ważniejszych można zaliczyć: kontrolę strategiczną, 
tzw. smoleńską, dotyczącą organizacji zagranicznych 
wizyt najważniejszych osób w państwie (mówi o niej 
szerzej Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu 
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego); kon-
trole związane z organizacją przez Polskę i Ukrainę 
mistrzostw piłkarskich EURO 2012 (szczegóły w wy-
powiedzi Grzegorza Buczyńskiego, dyrektora Depar-
tamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego); 
kontrole wiążące się z uczestnictwem Polski w Unii 
Europejskiej; ale także kontrole społeczne, np. do-
tyczące aktywizacji bezrobotnych w tym także osób 
niepełnosprawnych, otyłości dzieci; wojskowe – do-
tyczące lokalizacji bazy samolotów F-16 w Poznaniu-
-Krzesinach czy wyposażenia polskiego kontyngentu 
w Afganistanie oraz gospodarcze – np. badające pry-
watyzację przemysłu farmaceutycznego i PKS-ów albo 
restrukturyzację przemysłu maszynowego.

Dotychczasowe sprawozdania roczne prezentowały 
wyniki kontroli w dwóch różnych formach: w formie 
syntez kontroli planowych oraz omówień głównych 
ustaleń w osobnym rozdziale. W sprawozdaniu tego-
rocznym zachowane zostały syntezy kontroli plano-
wych (załącznik nr 3), ale dodano też syntezy wybra-
nych kontroli doraźnych (załącznik nr 5). 
Nowością jest także sposób ujęcia ustaleń kontroli 
w rozdziale IV. W tegorocznym sprawozdaniu Izba 
zdecydowała się na inne zaprezentowanie swojego 
dorobku. Posługując się ustawą o działach administra-
cji, dokonany został podział tematów kontroli na 20 
obszarów. Każdy z tych obszarów został poprzedzony 
wstępem, w którym NIK próbuje podać jego deinicję 
i zakres, wskazując jednocześnie, jaką tematykę bada-
ła w jego ramach. Taki sposób prezentacji wyników 
kontroli pozwolił na stworzenie opisowej analizy sta-
nu państwa poprzez pryzmat ustaleń kontroli NIK1. 
Stworzenie przez NIK takiego dokumentu wielokrotnie 
postulowali posłowie. 
Tematy kontroli zostały przypisane do poszczególnych 
działów administracji, co ułatwia ich odszukiwanie 
w rozdziale IV wraz ze wskazaniem strony, na której 
znajduje się synteza.

1 Wykaz kontroli omówionych w sprawozdaniu w rozdziale IV oraz w formie syntez znajduje się w tabeli na końcu tego folderu oraz w załącznikach 2 i 4 pełnego sprawozdania.

w świetle
ustaleń kontroli NIK 

Stan państwa



Około 100 kontroli rocznie, czyli połowa kontroli planowych przeprowadzanych przez NIK, poświę-cona jest wykonaniu budżetu państwa przez mini-sterstwa, urzędy centralne, ale także administrację niższych szczebli. Na podstawie ustaleń tych kon-troli Sejm uchwala absolutorium dla rządu.
Skala zaangażowania Izby w przeprowadzanie kon-
troli budżetowych jest ogromna. Ale też efekt jest 
imponujący – corocznie dokonuje się bardzo rozbu-
dowanego audytu, pozwalającego na zweryikowanie 
prawidłowości wydatkowania i rozliczania środków 
budżetowych w niemal wszystkich obszarach działal-
ności państwa. Badanie dotyczy dysponentów budże-
tu wszystkich trzech szczebli. Kontrole przeprowadza-
ne są we wszystkich resortach, kancelarii prezydenta 
i premiera oraz innych urzędach centralnych, a także 
w Narodowym Banku Polskim. Sprawdzają prawidło-
wość gospodarowania inansami m.in. przez wojsko, 
sądy, prokuraturę, Policję, służby specjalne, straż 

pożarną, Straż Graniczną, agendy rządowe. Ponad-
to kontrolowane są urzędy wojewódzkie. NIK bada 
także budżety samorządów terytorialnych w związku 
z przekazywaniem im środków z budżetu państwa na 
realizację zadań zleconych. 
Informacje z kontroli budżetowych omawiane są 
podczas posiedzeń właściwych tematycznie komisji 
sejmowych. Ponadto na podstawie całości ustaleń 
tych kontroli NIK corocznie przygotowuje analizę wy-
konania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. 
Dokument przekazywany jest do Marszałka Sejmu. 
Główne wnioski z tego opracowania prezentowane 
są natomiast przez Prezesa NIK podczas plenarnego 
posiedzenia Sejmu. Ustalenia kontroli są w tym wy-
padku niezwykle istotne, ponieważ na ich podstawie 
posłowie udzielają absolutorium rządowi, rozliczając 
go z rocznej działalności.

Wojciech Misiąg
Wiceprezes NIK

Kontrole
budżetowe



Najwyższa Izba Kontroli systematycznie bada obszary związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Ustalenia kontroli są podobne – nie ma większych nieprawidłowości w organizowaniu konkursów i doinansowania z funduszy unijnych, ale poziom wykorzystania dotacji jest zbyt niski.
W 2011 roku NIK przeprowadziła kilkanaście kontroli 
w obszarach związanych z wykorzystywaniem fundu-
szy unijnych. Skupiały się one przede wszystkim na 
kwestiach ekologicznych, społecznych, ekonomicznych 
i rozwojowych, z których najważniejsze to pozyskiwa-
nie oraz wykorzystywanie środków funduszy struktu-
ralnych, Funduszu Spójności oraz płatności związa-
nych ze Wspólną Polityką Rolną.
Najwyższa Izba Kontroli zauważyła zbytni formalizm 
instytucji krajowych, które stawiały beneficjentom 
nadmierne wymogi wykraczające poza przepisy UE. 
W rezultacie wykorzystanie funduszy strukturalnych 
z alokacji 2007–2013 w ciągu dwóch pierwszych lat 
było bardzo niskie.
Poziom kontraktacji i wydatkowania środków w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego jest 

znacznie zróżnicowany w poszczególnych wojewódz-
twach. Ustalono, że w niektórych osiach prioryteto-
wych nie dokonano żadnych płatności na rzecz be-
neicjentów, w trzech województwach nie podpisano 
w ramach tych osi żadnej umowy o doinansowanie.
Stosunkowo niski był też poziom wykorzystania środ-
ków unijnych, po pierwszych trzech latach perspek-
tywy inansowej 2007–2013, w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Do końca 
2009 r. wykorzystano niespełna niespełna 5,1 proc. 
alokacji EFRR na program, a do połowy 2010 r. 
8,6 proc. Niedostateczny jest też poziom wykorzysta-
nia środków z Programu Operacyjnego Rozwój Obsza-
rów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój 
Wsi”, który ma na celu m.in. poprawę infrastruktu-
ry i rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. 
A po trzech latach trwania Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka na lata 2007–2013, wykorzysta-
nie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na doinansowanie realizowanych projektów 
było niewielkie i wynosiło zaledwie 3 proc. wartości 
środków przewidzianych w programie. 

Zbyt niski poziom wykorzystania

Marian Cichosz
Wiceprezes NIK

funduszy unijnych



Marek Bieńkowski
Dyrektor

Departamentu Porządku 
i Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego

To właśnie dlatego, kiedy doszło do katastrofy lot-
niczej pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent 
RP wraz z 95 towarzyszącymi mu członkami delegacji 
udającej się do Katynia na groby pomordowanych 
tam przed laty Polaków, NIK zdecydowała się prze-
prowadzić kontrolę. Miała ona charakter strategiczny. 
Celem badań NIK nie było jednak wyjaśnienie przy-
czyn katastrofy – tym zajmują się inne służby i proku-
ratura – lecz zidentyikowanie ewentualnych nieprawi-
dłowości, szczególnie systemowych, mających miejsce 
przy organizacji i zabezpieczaniu wizyt zagranicznych. 
Chcieliśmy sprawdzić, jak instytucje państwowe dbają 
o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, 
skoro doszło do tak tragicznego w skutkach zdarze-
nia. Kontrola przeprowadzona jednocześnie w wielu 
instytucjach i urzędach państwowych wykazała wielo-
letnie zaniedbania w wielu obszarach w administracji 
i w wojsku, które skutkowały narażaniem życia i zdro-
wia polityków korzystających z tzw. rządowych samo-
lotów. Instytucje uczestniczące w przygotowaniu i re-
alizacji tych wizyt nie miały precyzyjnie wyznaczonych 
zadań, zasad współpracy i zakresów odpowiedzialno-
ści. W praktyce stosowano różne rozwiązania w opar-
ciu o uznaniowość, odmiennie interpretując niespójne 
czasem przepisy. Piloci obsługujący loty VIP-ów byli 
przeciążeni pracą, a system ich szkolenia przestarzały. 
Brakowało spójnego systemu procedur, a istniejące 
przepisy były w wielu wypadkach lekceważone, czego 

dowodem jest tragiczny lot. Informacja NIK zakończy-
ła się jednoznacznym stwierdzeniem: Lot prezydencki 
z 10 kwietnia 2010 r., podobnie jak lot z premierem 
kilka dni wcześniej, w myśl obowiązującego w Polsce 
prawa w ogóle nie powinien się odbyć.
W kontrolach instytucji odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo wewnętrzne interesuje nas szczególnie, na 
ile służą one zwykłemu obywatelowi. W trosce o bez-
pieczeństwo obywateli właśnie zajęliśmy się stanem 
przygotowań m.in. Policji do EURO 2012. Nasza kon-
trola wykazała, że kilka miesięcy przed odbywającymi 
się w Polsce i na Ukrainie mistrzostwami piłkarskimi 
nie funkcjonuje należycie rejestr osób z tzw. zakazem 
stadionowym. Sąd, który powinien w ciągu 24 godzin 
przekazywać policji informacje o wydanym orzecze-
niu, spóźniał się nawet o kilkadziesiąt dni. A Policja 
spóźniała się z wprowadzaniem tych danych do bazy. 
Skutek – prace nad bazą danych tworzoną na pod-
stawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 
o osobach mogących stanowić zagrożenie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego podczas EURO 
2012 były na wstępnym etapie. Ostrzegaliśmy, że ist-
nieje ryzyko, iż przed planowanym turniejem Polska 
nie będzie dysponować aktualną i pełną informacją 
o osobach zagrażających bezpiecznemu przebiegowi 
organizowanej imprezy.

Nasze kontrole przyczyniają się do
poprawy bezpieczeństwa

Jestem przekonany, że dobrze przeprowadzona kontrola może przyczyniać się do poprawy funkcjonowa-nia państwa. NIK w swoich działaniach chce kłaść szczególny nacisk nie tylko na pracę ważnych dla kraju instytucji, ale przede wszystkim uwzględniać perspektywę zwykłego obywatela. To jemu mają dobrze i sprawnie służyć państwowe instytucje. Nasz departament odpowiada za kontrole w obszarze wymiaru sprawiedliwości, ale głównie bezpieczeństwa wewnętrznego.



Od 2008 roku corocznie przeprowadzaliśmy równo-
legle z Ukrainą kontrole, które na bieżąco sprawdza-
ły stan przygotowań do EURO 2012. Najważniejsze 
ustalenia, i to w obu krajach, dotyczyły głównie opóź-
nień w realizacji inwestycji – budowy i modernizacji 
stadionów, dróg, dworców, lotnisk. NIK zgłaszała po 
każdej kontroli po kilkadziesiąt wniosków, zwłaszcza 
dotyczących lepszej organizacji i przyspieszenia nie-
których prac. Ostatecznie wszystkie stadiony udało się 
w obu krajach wybudować, ale stało się to po termi-
nie, a prace wykończeniowe na nich trwały nawet po 
formalnym oddaniu do użytku. O wiele gorzej było 
z infrastrukturą drogową i kolejową. Niektórych auto-
strad i dróg ekspresowych nie udało się wybudować, 
a inne będą przejezdne tylko na wybranych odcin-
kach. Nie udało się także wyremontować i unowocze-
śnić wszystkich dworców.
Odrębnym zagadnieniem badanym przez NIK jest za-
gwarantowanie przez państwo bezpieczeństwa uczest-

ników mistrzostw, a zwłaszcza kibiców, i to nie tylko na 
stadionach, ale także w strefach kibica.
Mimo różnych uchybień nie można jednak przecenić 
skali prac, które zostały wykonane. NIK daje temu 
wyraz, odnotowując w swoich ocenach postęp w przy-
gotowaniach do mistrzostw. Miasta-gospodarze po-
winny zostać pochwalone za ogromne zaangażowanie 
i sprawną organizację zarówno budowy stadionów, jak 
i przedsięwzięcia logistyczne. Gdyby nie te mistrzostwa, 
to nie byłoby wielu inwestycji. Nie tylko stadionów, ale 
i dróg, autostrad, mostów, dworców. Dla nas to także 
ważne nowe doświadczenie oglądania i uczestnictwa 
w imprezach sportowych o światowym zasięgu oraz 
popularyzacji uprawiania sportu. Poza tym przyjedzie 
do Polski milion ludzi, którzy z żadnego innego po-
wodu by się tu nie pojawili. I od nas zależy, jak się 
zaprezentujemy. EURO 2012 to niewątpliwa okazja 
do promocji Polski. I to promocji, której w takiej skali 
nigdy nie mieliśmy i której się dopiero uczymy.

Grzegorz Buczyński
Dyrektor
Departamentu Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego

EURO 2012 to okazja do
promocji Polski



W roku 2011 Najwyższa Izba Kontroli była szcze-
gólnie aktywna na arenie międzynarodowej. NIK 
zakończyła trzyletnie przewodnictwo Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Kongres 
EUROSAI przyjął pierwszy w historii organizacji plan 
strategiczny, który był jedną z najważniejszych inicja-
tyw polskiej prezydencji.
Najwyższa Izba Kontroli przewodniczyła Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli od 2008 
roku. W ostatnim roku polskiej prezydencji zakończo-
no także kontrolę równoległą, w której udział wzięło 
kilkanaście europejskich NOK. Audyt dotyczył aktywi-
zacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a jego ko-
ordynatorem była NIK. W połowie roku 2011 na VIII 
Kongresie EUROSAI Izba przekazała przewodnictwo 
organizacji Trybunałowi Obrachunkowemu Portugalii.

NIK jest jednak nadal aktywna w pracach EURO-
SAI. Przejęła kierownictwo w działającej w ramach 
EUROSAI podgrupie ds. projektu e-Government i za-
proponowała swoim europejskim partnerom autorskie 
narzędzie do zarządzania wiedzą gromadzoną przez 
najwyższe organy kontroli. W pracach podgrupy biorą 
udział przedstawiciele NOK: Holandii, Portugalii, Ro-
sji, Słowacji i Szwajcarii. Podczas spotkania w Warsza-
wie w październiku 2011 r. Polacy wyjaśniali swoim 
partnerom ideę systemu oraz jego architekturę. Inter-
netowe narzędzie ma ułatwić docieranie do danych 
z kontroli informatycznych oraz usprawnić ich analizę. 
Grupa, zajmująca się w EUROSAI technologiami IT, 
którą kieruje Szwajcaria, wezwała poszczególne insty-
tucje kontrolne do dostarczania raportów i danych, 
wskazując jednocześnie jako adres stronę internetową 
NIK goszczącą platformę e-GOV.

Współpraca

Prezes NIK Jacek Jezierski przekazuje  symbol prezydencji EUROSAI Prezesowi NOK  Portugalii Guilherme d’Oliveira Martinsowi podczas VIII Kongresu EUROSAI w Lizbonie.
Od lewej stoją: T. Nombembe, Audytor Generalny RPA i Przewodniczący Zarządu INTOSAI, J. Jezierski, G. d’Oliveira Martins, M. Núñez Pérez, Prezes NOK Hiszpanii i Sekretarz Generalny EUROSAI.

międzynarodowa



Działalność międzynarodowa NIK w 2011 roku to 
nie tylko aktywność w ramach EUROSAI. To także 
działalność na forum światowym. Zarząd Międzyna-
rodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 
(INTOSAI)1, który zebrał się 27 października 2011 r. 
w Wiedniu, wybrał Jacka Jezierskiego, Prezesa NIK, na 
swojego reprezentanta w Radzie Standardów Audytu 
Wewnętrznego przy Instytucie Audytorów Wewnętrz-
nych (IIA). Prezes Jezierski został przedstawicielem 
189 światowych najwyższych organów kontroli w IIA. 
Od ponad roku Izba przewodniczy także Podkomisji 
INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej.
Nie mniej pracowicie zaczął się rok 2012. NIK ubiega 
się także o pełnienie funkcji audytora zewnętrznego 
w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. 
Jeśli NIK zostanie audytorem CERN, zdobędzie do-
świadczenie w audycie międzynarodowym, prestiż oraz 

1	 Zarząd INTOSAI składa się z 18 członków, reprezentujących siedem regionalnych organizacji INTOSAI: AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS, PASAI.

Jak skutecznie komunikować się z mediami?Polsko-indyjskie seminarium zorganizowane przez NIK w Warszawie. Wrzesień 2011 r.

Prezes NIK Jacek Jezierski oraz Prezes Izby Obrachunkowej Ukrainy Valentyn Symonenko. Polska i Ukraina prowadziły kontrole równoległe  dotyczące przygotowań do EURO 2012.



– co też ważne – będzie mogła po części kontrolować 
pieniądze polskiego podatnika. Polska przekazuje co 
roku w formie składki do tej organizacji ok. 30 mln 
franków szwajcarskich. Najważniejszym projektem 
CERN jest największy na świecie akcelerator cząstek 
– Wielki Zderzacz Hadronów.
W maju 2012 roku z Ankary, gdzie odbyło się 39. 
posiedzenie Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyż-
szych Organów Kontroli EUROSAI, nadeszła znako-

mita wiadomość – Zarząd EUROSAI podjął decyzję, 
że NIK wejdzie w skład Zarządu INTOSAI na kaden-
cję 2013–2019 jako jeden z dwóch reprezentantów 
EUROSAI. Polska zastąpi w Zarządzie Wielką Brytanię. 

Otwarcie III Konferencji EUROSAI – ARABOSAI w Abu Dhabi 29 marca 2011 r,
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NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  jest naczelnym organem kontroli państwowej, pod-

ległym Sejmowi i niezależnym od władzy wykonawczej. Została powołana dekretem Naczelnika Państwa 

Józefa Piłsudskiego 7 lutego 1919 r., jako jedna z pierwszych instytucji niepodległej Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Jej zadaniem była stała i wszechstronna kontrola finansów publicznych. Tradycja dwudziestolecia 

międzywojennego oraz jego dorobek legislacyjny przetrwały burzliwe lata PRL i umożliwiły po roku 1989 

odbudowę nowoczesnej instytucji kontrolnej, stojącej na straży grosza publicznego i cenionej na między-

narodowym forum instytucji kontrolnych. Obecnie NIK pełni wiodącą rolę w systemie kontroli państwa. 

Zakres jej badań obejmuje funkcjonowanie państwa i jego organów oraz gospodarowanie środkami pub-

licznymi. Wykonując kontrole, Izba identyfikuje nieprawidłowości i wskazuje na zagrożenia w realizacji 

zadań publicznych w poszczególnych obszarach aktywności państwa, propaguje dbałość o porządek 

prawny, odpowiedzialność oraz najlepsze praktyki zarządzania mieniem i środkami publicznymi.

Ustrojowe zasady funkcjonowania NIK zostały określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1. Pozo-

stałe regulacje prawne dotyczące organizacji, trybu działania NIK i zasad postępowania kontrolnego 

zawiera ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli2, statut NIK3 oraz zarządzenie Prezesa NIK w sprawie postę-

powania kontrolnego4.

W roku 2011 działalność Najwyższej Izby Kontroli była zdeterminowana wejściem w życie 2 czerwca zno-

welizowanej ustawy o NIK5. Zakres zmian legislacyjnych był bardzo szeroki i dotyczył praktycznie każde-

go aspektu funkcjonowania NIK: zadań i ich zakresu, struktury wewnętrznej, organizacji pracy, statusu 

kontrolerów, kadencyjności dyrektorów, działalności Kolegium NIK, wniosków de lege ferenda oraz audy-

tu zewnętrznego. W wyniku reorganizacji NIK otrzymała nowy statut, powołujący biura i departamenty. 

Znowelizowana ustawa wprowadziła także zmiany w procedurach postępowania kontrolnego oraz w do-

kumentowaniu ustaleń. Zaczną one obowiązywać od 2 czerwca 2012 r.

1 Art. 202–207 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

2 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 82).

3 Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli. 

4 Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 15/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego (M. P. z 2011 r. nr 87, 

poz. 913).

5 Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 3 listopada 2010 r., a opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczy-

pospolitej Polskiej 1 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1482).
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Podstawy prawne działalności NIK
1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Najwyższa Izba Kontroli jako jeden z niewielu organów kontroli funkcjonujących w Polsce ma uregulowaną pozycję 
ustrojową w ustawie zasadniczej. Sytuuje ona Izbę wśród organów kontroli państwowej i ochrony prawa (w IX rozdziale) 
i określa w art. 202 jako naczelny organ kontroli państwowej, podległy Sejmowi i działający na zasadach kolegialności. 
W świetle Konstytucji „naczelność” Najwyższej Izby Kontroli polega m.in. na przyznaniu jej najszerszego zakresu przed-
miotowego i podmiotowego kontroli spośród wszystkich organów kontroli w państwie. „Naczelność” uzasadnia najszerszy 
potencjalnie zasięg kontroli, a jednocześnie pozwala ograniczyć przeprowadzanie kontroli do tematów najważniejszych dla 
państwa jako całości1. 

Kompetencje Najwyższej Izby Kontroli oraz kryteria, według których przeprowadza się kontrole, unormowane są w art. 203 
Konstytucji. Zakres kontroli przypisany NIK jest szeroki i sięga tam, gdzie wydawane są pieniądze publiczne. Pozycja Izby jako 
naczelnego organu kontroli przejawia się w samodzielnym inicjowaniu kontroli oraz określaniu ich zasięgu. Działania wymie-
nione w art. 204 związane są ściśle z funkcją kontrolną Sejmu, któremu NIK obowiązana jest przedkładać analizę wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, zawierającą uogólnione wyniki kontroli wraz z oceną wykonania przez kontro-
lowane jednostki ustawy budżetowej, oraz opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. Sejm rozpatruje także inne 
informacje o wynikach kontroli oraz wnioski i wystąpienia przedkładane przez Izbę. Wynikającym z Konstytucji obowiązkiem 
NIK jest także coroczne przedstawianie Sejmowi sprawozdania ze swojej działalności. 

Schemat 1. 

Dokumenty, które NIK ustawowo jest zobowiązana przedkładać Sejmowi RP

Ustawa zasadnicza określa także pozycję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z art. 205 jest on powoływany przez 
Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i może być powołany ponownie tylko raz. Prezes NIK nie może wykonywać innych zajęć za-
wodowych ani zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej. Konstytucja ustanawia także 
wymóg apolityczności Prezesa NIK – nie może on należeć do partii politycznej ani związku zawodowego. Prezes NIK należy 
natomiast do wąskiego grona podmiotów uprawnionych do kierowania wniosków w sprawach orzekanych przez Trybunał 
Konstytucyjny2 i może występować w każdej z orzekanych przez Trybunał spraw. Artykuł 206 Konstytucji gwarantuje Preze-
sowi NIK nietykalność osobistą – nie może on być bez zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony 
wolności. Prezes NIK może jedynie odpowiadać przed Trybunałem Stanu, zgodnie z art. 198 Konstytucji RP.

1  W. Sokolewicz, Komentarz do art. 202 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 4.

2  Art. 191 i art. 188 oraz art. 192 i art. 189 Konstytucji RP.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych proble-
mów związanych z działalnością organów wykonujących zadania 
publiczne

Wystąpienia z wynikającymi z kontroli zarzutami dotyczącymi 
działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierują-
cych urzędami centralnymi i Prezesa NBP

Sprawozdanie z działalności w poprzednim roku

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów

Informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego 
organy

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek 
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych 
kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
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Pozycja ustrojowa NIK została określona w Konstytucji, zatem zmiana zakresu jej kompetencji może nastąpić jedynie po-
przez zmianę ustawy zasadniczej. Dokonywane podczas kontroli ustalenia oraz formułowane w związku z nimi uwagi i wnioski 
mogą być weryfikowane tylko w postępowaniu prowadzonym przez NIK, a uprawnień do dokonywania zmian w tym zakresie 
nie ma nawet Sejm RP, któremu Izba podlega. 

1.2. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli i jej nowelizacja

Organizację i tryb działania NIK określa ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. W ciągu 16 lat od uchwa-
lenia była ona wielokrotnie nowelizowana. 2 czerwca 2011 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z 22 stycznia 2010 r. 
o zmianie ustawy o NIK. Zmieniła ona gruntownie regulację prawną dotyczącą funkcjonowania naczelnego organu kontroli 
państwowej. Przyczyną dokonania daleko idących zmian była konieczność dostosowania przepisów obowiązującej ustawy 
o NIK do systemu źródeł prawa określonego w Konstytucji RP, uchwalonej 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa stanowi, że NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów (Marszałka Sejmu, Prezydium Sejmu 
i komisji sejmowych), na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z inicjatywy własnej. Swe zadania Izba reali-
zuje na podstawie rocznego planu pracy, może także przeprowadzać kontrole doraźne.

NIK bada wykonanie budżetu państwa, prawidłowość realizacji ustaw oraz innych aktów prawnych w zakresie działalno-
ści finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej organów i jednostek wskazanych w ustawie. Kompetencje NIK 
obejmują zadania kontrolne zarówno o charakterze obligatoryjnym, jak i fakultatywnym. Zadania obligatoryjne to kontrole dzia-
łalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych 
jednostek organizacyjnych. Kontrola taka jest przeprowadzana z zastosowaniem wszystkich wymienionych w Konstytucji kry-
teriów, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Zadania fakultatywne to kontrole działalności organów samorzą-
du terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych według kryteriów legalności, 
gospodarności i rzetelności. NIK może badać działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych pod 
względem legalności i gospodarności, jednak tylko w takim zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe 
albo komunalne oraz w jakim wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. 

W odniesieniu do części podmiotów podlegających kompetencjom kontrolnym NIK zakres przedmiotowy kontroli obejmuje 
jedynie wykonanie budżetu, realizację zadań audytu wewnętrznego, gospodarkę finansową i majątkową. Ograniczenie to 
dotyczy Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw 
Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji 
Pracy. Ograniczenie to nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w niektórych z wymienionych jednostek, o ile podejmowane są 
na zlecenie Sejmu RP. Należą do nich: Kancelaria Prezydenta RP, kancelarie Sejmu i Senatu RP, Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Na takich samych zasadach NIK bada 
działalność Kancelarii Prezydenta RP – na jego wniosek oraz Kancelarii Senatu RP – na wniosek Senatu RP.

Podstawowym zadaniem informacyjnym NIK jest przekazywanie Sejmowi wiedzy o stanie państwa i finansów publicz-
nych. Konstytucyjne prawo obywateli do informacji o funkcjonowaniu organów państwa i gospodarowaniu majątkiem i środka-
mi publicznymi realizowane jest m.in. przez NIK poprzez podawanie do publicznej wiadomości najważniejszych dokumentów 
zawierających takie dane – analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalno-
ści NIK. Obowiązek informowania obywateli wypełniany jest także przez zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
wystąpień pokontrolnych i informacji o wynikach kontroli, a także poprzez udostępnianie informacji publicznej na wniosek 
skierowany do NIK.

Konstytucyjne usytuowanie i określenie zakresu działania NIK przesądza o możliwości zmiany tych podstaw jedynie 
poprzez zmiany w ustawie zasadniczej. Dokonana w 2010 r. nowelizacja3 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wprowadziła 
poważne zmiany w jej organizacji, procedurze kontrolnej oraz sprawach pracowniczych. Najistotniejsze z nich polegały na 
dostosowaniu niektórych regulacji postępowania kontrolnego do postanowień konstytucyjnych oraz uproszczeniu i skróceniu 

3  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli została ogłoszona 1 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1482) i weszła w życie 2 

czerwca 2011 r. Przepisy dotyczące postępowania kontrolnego zaczną obowiązywać od 2 czerwca 2012 r.
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czasu dokumentowania ustaleń kontroli. Sporządzane dotychczas dwa dokumenty – protokół kontroli i wystąpienie pokontrol-
ne – zastąpi jeden, którym będzie wystąpienie pokontrolne. Dokument ten ma zawierać opis stanu faktycznego oraz ocenę 
kontrolowanej działalności, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Konsekwencją tego 
jest skrócenie postępowania odwoławczego, które ma obejmować jedynie zastrzeżenia zgłoszone do wystąpienia pokon-
trolnego i rozpatrywanie ich przez komisję rozstrzygającą. Ponadto w ustawie doprecyzowano te przepisy, które dotychczas 
budziły wątpliwości interpretacyjne, m.in. dodano pojęcia związane z kontrolą: program i tematyka kontroli, kontrole planowe 
i doraźne, kierownik jednostki kontrolowanej czy akta kontroli. Rozszerzono uprawnienia kontrolerów; określono tryb wno-
szenia zażaleń i sposób obliczania terminów. Zmiany przepisów dotyczących postępowania kontrolnego wchodzą w życie 
z dniem 2 czerwca 2012 r. 

Szeroki zakres wprowadzonych zmian wymagał przygotowania kontrolerów do ich realizacji i reorganizacji Izby. Wpro-
wadzony został nowy podział jednostek organizacyjnych. W myśl znowelizowanej ustawy zadania kontrolne wykonywane 
są obecnie przez departamenty i delegatury, a zadania organizacji i obsługi funkcjonowania NIK należą do biur. Taki podział 
zadań spowodował konieczność dokonania zmian w warunkach zatrudnienia pracowników w poszczególnych jednostkach, 
w departamentach mogą być bowiem zatrudnieni pracownicy na podstawie mianowania, a w biurach jedynie na podstawie 
umowy o pracę. Ustawa wprowadziła też m.in. stałą liczbę trzech wiceprezesów NIK z rozszerzeniem trybu ich powoływania; 
zmiany w zasadach podejmowania uchwał przez Kolegium; przepisy o obowiązkowym audycie zewnętrznym NIK; zmiany 
w zakresie udostępniania informacji o wynikach kontroli; uprawnienie Prezesa NIK do występowania z wnioskiem o zajęcie 
stanowiska przez Prezesa Rady Ministrów wobec wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania 
prawa. W zakresie spraw pracowniczych wprowadzono przede wszystkim kadencyjność dyrektorów i wicedyrektorów kontrol-
nych jednostek organizacyjnych Izby, ustalając zasady konkursu na te stanowiska4.  Uszczegółowiono procedury ocen kwalifi-
kacyjnych; dokonano zmian w czasie pracy; uregulowano obowiązujące zasady ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej 
przez mianowanych kontrolerów; uregulowano zasady zachowania tajemnicy kontrolerskiej oraz uzależniono mianowanie na 
stanowisko kontrolera od ukończenia aplikacji kontrolerskiej.

W toku prac legislacyjnych wprowadzono do ustawy także nowe rozwiązania prawne – obowiązek przeprowadzenia w NIK 
audytu zewnętrznego nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jest to nie tylko audyt finansowy, lecz po części również audyt wykonania 
zadań. Nie sprowadza się on wyłącznie do oceny gospodarki finansowej i wykonania budżetu – audytor musi ocenić m.in. 
celowość i rzetelność wydatków oraz wykorzystanie zasobów Izby. 

1.3. Akty wewnętrzne

W NIK obowiązuje prawie sto wewnętrznych aktów prawnych – zarządzeń i pism okólnych. Nowelizacja ustawy spowo-
dowała konieczność gruntownego ich przeglądu. O ile w roku 2010 Prezes wydał 11 zarządzeń, o tyle w roku 2011 ich liczba 
wzrosła do 35. Dotyczą one każdego obszaru funkcjonowania Izby, poczynając od postępowania kontrolnego, a kończąc na 
regulaminie użytkowania telefonów służbowych. Nowo wydane zarządzenia objęły praktycznie wszystkie sfery wewnętrznej 
organizacji w Izbie. 17 stycznia 2011 r. Prezes NIK powołał zespół do przygotowania zmian w Najwyższej Izbie Kontroli. Wy-
nikiem prac zespołu było opracowanie propozycji zmian organizacyjnych oraz zmian w zakresie postępowania kontrolnego, 
a także projektów dokumentów, w tym statutu NIK oraz innych aktów prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o NIK. 29 
sierpnia 2011 r. Prezes NIK zarządzeniem nr 12/2011 określił szczegółową organizację wewnętrzną oraz właściwości jed-
nostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli, następnie, zarządzeniem nr 13/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. ustalił tryb 
likwidacji starych i organizacji nowych jednostek w Izbie. Zarządzenie nr 15/2011 z dnia 1 września 2011 r. określiło procedury 
prowadzenia postępowania kontrolnego. 

W ślad za tymi kluczowymi zarządzeniami poszły kolejne, ustanawiające zasady przeprowadzania naboru pracowników 
oraz konkursu na stanowiska dyrektorów lub wicedyrektorów kontrolnych. Nowe zarządzenia unormowały tryb aplikacji kon-
trolerskiej, wzór legitymacji służbowej, symbole jednostek organizacyjnych, procedury dokonywania okresowych ocen kwa-
lifikacyjnych mianowanych kontrolerów NIK oraz zasady naboru do pracy na stanowiska kontrolerów. Powołano komisje eg-
zaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu kontrolerskiego, Komisję ds. Ocen Kwalifikacyjnych w Najwyższej Izbie Kontroli 
oraz zespół opiniujący kandydatów do pracy na stanowiskach administracyjnych oraz obsługi. Określono także organizację, 
skład i tryb powoływania Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w NIK. Prezes dokonał również zmian 

4  Art. 69e ustawy o NIK. Pierwszy konkurs na nowych zasadach ma być rozstrzygnięty do 31 grudnia 2013 r.
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w składzie i trybie działania Rady ds. Informatyzacji, dokumentacji przyjętej polityki rachunkowości oraz procedur kontroli 
finansowej. Powołał też Zespół Projektowy do wdrożenia Systemu Zarządzania Dokumentami i Sprawami w Najwyższej Izbie 
Kontroli.

W 2011 r. Prezes NIK wydał cztery pisma okólne. Dwa z nich unormowały tryb i sposób dopuszczenia do pracy w Najwyż-
szej Izbie Kontroli osób na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrze-
żone” lub wykonujących takie prace na zlecenie. Trzecie dotyczyło realizacji obowiązków wynikających z przepisów kodeksu 
pracy. Kolejnym pismem okólnym, z 20 września 2011 r., Prezes NIK uregulował szczegółowy tryb przeprowadzania czynno-
ści związanych z likwidacją, reorganizacją i organizacją jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.

1.4. Strategia NIK

Dotychczas NIK planowała swoje kontrole w cyklach trzyletnich – Kolegium NIK uchwalało główne kierunki kontroli na 
taki okres, a corocznie doprecyzowywało obszary badań. W 2011 roku w Najwyższej Izbie Kontroli zmieniło się podejście do 
strategii kontrolnej. Celem zmian jest precyzyjniejsze trafianie z aktywnością NIK w obszary, w których państwo nie działa 
dostatecznie dobrze, a skutki nieprawidłowości są wyjątkowo uciążliwe dla społeczeństwa. 

Takiemu celowi podporządkowane zostały kolejne działania: reorganizacja NIK, zmiana sposobu planowania, poprze-
dzona pogłębioną analizą ryzyka, a także zmiany w metodyce kontroli. Zmiany organizacyjne wynikały z chęci lepszego 
dostosowania Izby do wykonywanych zadań. Nowa struktura w większym stopniu niż poprzednia uwzględnia sytuację 
w otoczeniu Izby – podział na działy administracji państwowej, zakres kompetencji komisji sejmowych oraz ONZ-owską 
klasyfikację COFOG5. Zmiana struktury NIK, polegająca na podzieleniu zbyt dużych departamentów, służy też celom stra-
tegicznym. Mniejsze departamenty, odpowiadające za poszczególne działy administracji publicznej, celniej będą dobierać 
tematy kontroli. Jeśli tematy będą „bardziej trafione”, będą bardziej odpowiadały rzeczywistym potrzebom społeczeństwa. 
NIK chce się koncentrować na kontroli obszarów, które są dla obywateli najistotniejsze. Tematy badań mają bezpośrednio 
nawiązywać do relacji między obywatelem a instytucjami państwa. 

W nowo utworzonym Departamencie Strategii powstało centrum analityczne. Jego zadaniem jest przeprowadzanie anali-
zy ryzyka, w celu optymalnego opracowywania planu pracy na kolejny rok. Analiza taka pozwoli także na trafniejsze typowanie 
tematów kontroli doraźnych. Zmiany w procesie planowania były już widoczne podczas pracy nad planem rocznym Izby na 
rok 2012. Zespół pracujący pod kierownictwem wiceprezesa NIK Wojciecha Misiąga wskazał jeden główny priorytet kontroli 
oraz trzy dodatkowe, na których powinny się koncentrować najważniejsze kontrole. W 2012 r. jako priorytetowe traktowane 
są tematy związane ze stabilnością finansową państwa (priorytet główny) oraz poprawą skuteczności edukacji, zapewnie-
niem obywatelom powszechnej opieki medycznej oraz zachowaniem dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu 
przestrzennego (priorytety dodatkowe). Zespół ekspercki za zgodą Prezesa NIK nie zakończył działalności w dniu zamknięcia 
planu pracy NIK na rok 2012, ale pracuje nadal. Wynikiem jego działania jest m.in. opracowanie założeń planowania całorocz-
nego i strategii kontrolnej NIK, uwzględniających pogłębioną analizę ryzyka. W jej ramach nowo utworzony Wydział Planowa-
nia i Analiz, działający w Departamencie Strategii, wspólnie z departamentami kontrolnymi opracował listę problemów wystę-
pujących w poszczególnych obszarach aktywności państwa, które pozwoliły przeprowadzić badanie opinii publicznej. Wyniki 
badania są jednym z elementów opracowywanej w NIK analizy ryzyka i będą uwzględniane przy tworzeniu planu rocznego 
oraz typowaniu zakresu tematycznego kontroli doraźnych. Analiza ryzyka obejmuje także skargi i wnioski wpływające do NIK, 
sugestie obszarów kontroli od najwyższych organów władzy w państwie, sygnały medialne, rządowe i sektorowe dokumenty 
strategiczne oraz materiały statystyczne GUS. 

5 COFOG – ang. Classification of the Functions of Government.
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2. Działalność 
Kolegium 

Najwyższej Izby
Kontroli 

2.1. Skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli  

2.2. Kompetencje Kolegium NIK  

2.3. Ogólne dane o działalności w 2011 r.  

2.4. Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2010 r.  

2.5. Uchwalenie projektu nowego statutu  

2.6. Rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych  

2.7. Posiedzenie seminaryjne – Kolegium o powodziach i znaczeniu melioracji wodnych  
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Działalność Kolegium Najwyższej Izby Kontroli
Konstytucja RP i ustawa o NIK stanowią, że Izba działa na zasadzie kolegialności. Kolegialny charakter działania NIK przeja-

wia się w podejmowaniu decyzji w sprawach najważniejszych dla NIK przez organy kolegialne. Jednak najistotniejszym aspektem 
realizacji konstytucyjnej zasady kolegialności, wskazanej w art. 202 ust. ustawy zasadniczej, jest powołanie Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli, posiadającego szerokie kompetencje. Kolegium NIK ma 19 członków. W jego skład z mocy prawa wchodzą: Prezes 
NIK, jako przewodniczący, trzech wiceprezesów 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 radców 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 i ma charakter indywidualny – liczy się od dnia powołania. 
Nowym rozwiązaniem prawnym jest wprowadzenie zasady opiniowania kandydatów na członków Kolegium przez właściwą ko-
misję sejmową. Zasada kolegialności nie oznacza jednak, że NIK może działać wyłącznie kolegialnie. Ustawa uprawniła bowiem 
Prezesa NIK lub wiceprezesów do jednoosobowego podejmowania określonych czynności.

2.1. Skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

W 2011 r. Kolegium NIK obradowało w następującym składzie6:
Jacek Jezierski –  Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
Józef Górny –  wiceprezes NIK do 2.06.2011 r.; p.o. wiceprezes NIK do 2.09.2011 r.,
Stanisław Jarosz –  wiceprezes NIK do 2.06.2011 r.; p.o. wiceprezes NIK do 2.09.2011 r.,
Jacek Kościelniak –  wiceprezes NIK do 2.06.2011 r.; p.o. wiceprezes NIK do 2.09.2011 r.,
Marian Cichosz  –  od 16.09.2011 r. wiceprezes NIK,
Wojciech Misiąg –  radca Prezesa NIK, od 16.09.2011 r. wiceprezes NIK,
Marek Zająkała –  wiceprezes NIK do 2.06.2011 r.; p.o. wiceprezes NIK do 2.09.2011 r.,
Marek Chodkiewicz –  dyrektor generalny NIK,
Maciej Bałtowski –  prof. nauk ekonomicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Zbigniew Dworzecki –  prof. nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (kadencja upłynęła 

29.01.2011 r.),
Florian Kuźnik –  prof. nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Czesław Martysz –  prof. nauk prawnych, Uniwersytet Śląski,
Artur Nowak-Far –  prof. nauk prawnych i ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa,
Joanna Sieńczyło-Chlabicz –  prof. nauk ekonomicznych, Uniwersytet w Białymstoku (członek Kolegium do 

19.08.2011 r.),
Mirosław Stec –  prof. nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński,
Marcin Trzebiatowski –  prof. nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Waldemar Długołęcki –  dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów (kadencja upłynęła 29.01.2011 r.),
Roman Furtak –  dyrektor Delegatury w Zielonej Górze, od 1.10.2011 r. dyrektor Departamentu 

Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego (sekretarz Kolegium),
Mieczysław Kosmalski –  dyrektor Delegatury NIK w Warszawie (kadencja upłynęła 29.01.2011 r.),
Wiesław Motyka –  dyrektor Departamentu Organizacyjnego, od 10.10.2011 r. dyrektor 
   Departamentu Strategii,
Józef Płoskonka –  radca Prezesa NIK,
Czesława Rudzka-Lorentz –  dyrektor Departamentu Administracji Publicznej, od 26.09.2011 r. radca Prezesa NIK,
Stanisław Sikora –  dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie,
Bogdan Skwarka –  dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego, sekretarz Kolegium 

NIK (kadencja upłynęła 29.01.2011 r.),
Jacek Szczerbiński – dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej, od 10.10.2011 r. dyrektor Departamentu 

Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny.

6  Od 26 kwietnia 2012 r. nowym członkiem Kolegium NIK jest Wojciech Kutyła, powołany przez Marszałka Sejmu na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. 
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Kolegium 
NIK

Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

Sprawozdanie z działalności NIK w roku ubiegłym

Zatwierdza

Uchwala

Projekt budżetu

Opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów

Wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnoś-
cią organów wykonujących zadania publiczne

Wystąpienia z wynikającymi z kontroli zarzutami dotyczącymi działalności osób wchodzących 
w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi i Prezesa NBP 1

Projekt statutu

Roczny plan pracy

Opiniuje Wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych 
kontroli

Inne sprawy wniesione przez Prezesa NIK albo przedstawione przez co najmniej 1/3 członków 
Kolegium

2.2. Kompetencje Kolegium NIK

Uprawnienia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli są unormowane w art. 23 ustawy o NIK. Do zadań Kolegium należy za-
twierdzanie, uchwalanie i opiniowanie wymienionych w ustawie o NIK dokumentów oraz spraw. Zatwierdzanie lub uchwalanie 
ma charakter decyzji. Uchwały podjęte w sprawie niektórych dokumentów są ostateczne i nie mogą być zmienione przez Sejm 
lub jego organy. Dotyczy to: analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, sprawozdania z działalności 
NIK, opinii w przedmiocie absolutorium dla rządu, wystąpień zawierających zarzuty wynikające z kontroli a dotyczące mini-
strów, kierowników urzędów centralnych, Prezesa NBP, oraz rocznego planu pracy.

 Kolegium NIK jest także wyposażone w kompetencje o charakterze personalnym7. Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o NIK 
Kolegium wydaje zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesów NIK, dyrektora generalnego oraz kon-
trolerów – z powodu czynności służbowych. Rozwiązanie stosunku pracy z kontrolerem mianowanym, będącym członkiem 
Kolegium NIK, także wymaga zgody tego organu.

Schemat 2. 

Kompetencje Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

Do zadań Kolegium NIK należy również rozpatrywanie zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych, wniesionych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, kierowników naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej oraz osób kierujących instytucjami wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.

Posiedzeniom Kolegium NIK zgodnie z art. 24 ustawy, przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. 
Kolegium podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kolegium w głosowaniu tajnym. Taj-
ność głosowania ma zapewnić obiektywizm podejmowania rozstrzygnięć oraz gwarantować ustawową zasadę niezawisłości 
członków Kolegium NIK. Prezes NIK może zapraszać na posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli osoby niewchodzące 
w jego skład.

7  E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2010, s. 87.

1 A także osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.
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W wyniku nowelizacji ustawy zmieniony został przepis, dotyczący uchwalania przez Kolegium okresowych planów pracy 
– obecnie Kolegium uchwala roczny plan pracy.

Podczas posiedzeń, na których Kolegium Najwyższej Izby Kontroli rozpatruje zastrzeżenia, kierownik jednostki kontrolo-
wanej może składać oświadczenia i wyjaśnienia, dotyczące złożonych zastrzeżeń.

2.3. Ogólne dane o działalności w 2011 r.

Kolegium NIK działa na podstawie ustawy oraz uchwalonego przez siebie regulaminu wewnętrznego. W 2011 roku Ko-
legium NIK obradowało na 13 posiedzeniach, w trakcie których po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów i opracowań 
uchwaliło: pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej za 
2010 r., projekt statutu Najwyższej Izby Kontroli, zmiany w planie pracy NIK na 2011 r., projekt budżetu oraz plan pracy 
Najwyższej Izby Kontroli na 2012 r. Ponadto Kolegium zatwierdziło analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki 
pieniężnej w 2010 r. oraz sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010 r.

2.4. Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2010 r.

Kolegium NIK, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przedstawionymi w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń 

polityki pieniężnej w 2010 roku uchwaliło 7 czerwca 2011 r. pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady 
Ministrów za rok 2010. Wyrażając tę opinię, Kolegium NIK wzięło pod uwagę następujące okoliczności:
1.  Na realizację ustawy budżetowej na rok 2010 korzystnie wpływała sytuacja gospodarcza, która była lepsza niż prognozo-

wano. Realne tempo wzrostu gospodarczego okazało się wyższe niż założono. Średnioroczny wzrost cen konsumpcyj-
nych był niższy niż w roku 2009, ale przekroczył wskaźnik przyjęty w ustawie budżetowej. Stopniowo wzrastało przeciętne 
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i w gospodarce narodowej. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia wzrosły, ale 
były niższe, niż zakładano w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. 

2.  Budżet państwa w 2010 r. został wykonany zgodnie z ustawą budżetową. Dochody budżetu państwa były o 0,5% wyższe 
niż zaplanowano w ustawie budżetowej, a wydatki niższe o 2,1%. W rezultacie deficyt budżetu państwa, planowany na 
52,2 mld zł, wyniósł 44,6 mld zł. 

3.  Dochody budżetu środków europejskich stanowiły 90,1% zaplanowanej kwoty, a wydatki 85,5%. Wykonanie budżetu 
środków europejskich zamknęło się deficytem w kwocie 10,4 mld zł, który był jednak niższy o 4,0 mld zł od limitu usta-
wowego. Stosunkowo niskie wykonanie budżetu środków europejskich wynika głównie z opóźnień w realizacji niektórych 
inwestycji infrastrukturalnych oraz wykorzystania możliwości przesunięcia części płatności w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej na 2011 r. i przeznaczenia zaoszczędzonych środków na usuwanie skutków powodzi. Pozytywnie należy ocenić 
zawarcie z beneficjentami umów o wartości ponad dwukrotnie większej niż w 2009 r.

4.  Dochody i wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły odpowiednio 288,0 mld zł i 343,0 mld zł. 
W porównaniu z rokiem 2009 były one wyższe o 5,0% i o 15,1%. Łączny deficyt tych budżetów wyniósł 55,0 mld zł, tj. był 
wyższy od deficytu w 2009 r. o 130,7%. Skokowy wzrost deficytu był następstwem zwiększenia wydatków o 45,0 mld zł 
przy przyroście dochodów o 13,8 mld zł. Nierównowaga budżetowa przyczyniła się znacząco do wzrostu długu Skarbu 
Państwa.

5.  Coraz większe były rozbieżności między deficytem i zadłużeniem finansów publicznych ustalanym na podstawie prawa pol-
skiego a deficytem i zadłużeniem obliczanym w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Obowiązujące w Polsce 
reguły ewidencji i sprawozdawczości zniekształcają obraz faktycznego stanu sektora finansów publicznych i utrudniają iden-
tyfikację istniejących problemów. Konieczne jest zapewnienie większej przejrzystości finansów publicznych.

6.  Stwierdzając prawidłowe wykonanie ustawy budżetowej na rok 2010, Kolegium NIK podkreśla, że problemy finansów 
publicznych nie zostały rozwiązane. Co więcej, nierównowaga się pogłębiła. Rok 2010 był kolejnym, w którym przyrost 
państwowego długu publicznego był większy niż w latach poprzednich. Zadłużenie sektora finansów publicznych zwięk-
szyło się i na koniec 2010 r. wyniosło 747,9 mld zł, a jego relacja do PKB osiągnęła 52,8%, kształtując się powyżej I progu 
ostrożnościowego, określonego w ustawie o finansach publicznych. Wzrost państwowego długu publicznego i deficytu 
wymaga podjęcia zdecydowanych działań w celu ich ograniczenia.

7.  NIK oceniła pozytywnie lub pozytywnie z zastrzeżeniami wykonanie budżetu państwa we wszystkich częściach budże-
towych oraz wykonanie planów finansowych państwowych osób prawnych i funduszy celowych. Stwierdzono, że kwoty 
dochodów, wydatków i deficytów, podane w „Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 
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stycznia do 31 grudnia 2010 r.”, stanowią sumę kwot wykazanych w sprawozdaniach budżetowych dysponentów poszcze-
gólnych części, a sprawozdanie Rady Ministrów przekazuje prawdziwy obraz wykonania budżetu państwa. Stwierdzone 
przez NIK nieprawidłowości w sprawozdaniach zostały usunięte lub nie miały istotnego znaczenia. 

2.5. Uchwalenie projektu nowego statutu

Konsekwencją wprowadzenia zmian w ustawie o NIK była konieczność wydania nowego statutu w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 2 września 2011 r. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, realizując swe ustawowe upraw-
nienia, uchwaliło projekt nowego statutu 20 kwietnia 2011 r. Statut dostosował organizację wewnętrzną NIK do wymagań zno-
welizowanej ustawy, powołując nowe departamenty i biura. Doprecyzował też właściwości terytorialne delegatur. Wszystkie 
zmiany zaproponowane w statucie były pochodną wielomiesięcznej pracy zespołu, który analizował strukturę i właściwości ko-
misji sejmowych, strukturę rządu i właściwości poszczególnych ministrów wynikające z ustawy o działach, wielkości budżetów 
poszczególnych ministrów i ONZ-owskiej klasyfikacji podziału zadań administracji rządowej. Prezes NIK uchwalony projekt 
przesłał Marszałkowi Sejmu, nie zyskał on jednak pozytywnej opinii sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. 

Kolegium NIK zebrało się więc ponownie na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2011 r. i uchwaliło zmieniony projekt statutu 
Najwyższej Izby Kontroli, przyjęty pierwotnie 20 kwietnia. Kolegium NIK tym samym przychyliło się do prośby Marszałka Sej-
mu o rozważenie dokonania zmian w przedłożonym Marszałkowi projekcie statutu Najwyższej Izby Kontroli. W uzasadnieniu 
podjętej uchwały Kolegium NIK zapisało:

„Uchwała ta jest wyrazem wspólnej z Marszałkiem Sejmu odpowiedzialności za stabilne działanie struktur państwa. 
Kolegium NIK, uznając zgodność uchwalonego w dniu 20 kwietnia projektu statutu z przepisami ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, w tym z art. 25 ust. 2 tej ustawy, uwzględniło opinię Biura Analiz Sejmowych dotyczącą wprowadzenia do projektu 
przepisów odnoszących się do trybu zwoływania posiedzeń i zasad działania Kolegium NIK. Równocześnie uszczegółowione 
zostały zasady udzielania upoważnień przez Prezesa NIK do załatwiania spraw i podejmowania decyzji w jego imieniu oraz 
ograniczony został zakres zmian w nazwach kontrolnych jednostek organizacyjnych”.

2.6. Rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych

Zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Kolegium NIK rozpatruje zastrzeżenia złożone przez najważniejsze 
organy w państwie: Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa NBP, osoby kierujące 
instytucjami wymienionymi w art. 4 ust. 1 oraz ministrów i kierowników urzędów centralnych. W 2011 r. Kolegium rozpatrzyło 
zastrzeżenia do 50 wystąpień pokontrolnych NIK, podejmując uchwały oddalające zastrzeżenia w całości, uwzględniające je 
w części lub w całości. Dane o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, w porównaniu z rokiem poprzednim, zawiera 
tabela 1.

Tabela 1.

Rozpatrywanie przez Kolegium NIK zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych zgłoszonych w latach 2010–2011

Lp.
Sposób rozpatrzenia zastrzeżeń
zgłoszonych do wystąpień

2010 r. 2011 r.

Liczba
wystąpień

Struktura
(w %)

Liczba
wystąpień

Struktura
(w %)

1 2 3 4 5 6

1 Oddalono w całości 16 31 18 36

2 Uwzględniono w części 30 58 30 60

3 Uwzględniono w całości 6 11 2 4

x Razem 52 100 50 100

Rozpatrzone w 2011 r. zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych NIK zostały zgłoszone przez:
 1. Ministra Zdrowia do wystąpienia z 14 grudnia 2010 r., skierowanego po kontroli organizacji i finansowania systemu prze-

szczepiania narządów;
 2. Komendanta Głównego Policji do wystąpienia z 13 grudnia 2010 r., skierowanego po kontroli realizacji Programu moder-

nizacji Policji w latach 2008–2010 (I półrocze);
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 3. Ministra Edukacji Narodowej do wystąpienia z 15 listopada 2010 r., skierowanego po kontroli wychowania przedszkolnego;
 4. Ministra Finansów do wystąpienia z 15 września 2010 r., skierowanego po kontroli prawidłowości naliczania i pobierania 

opłat celnych i innych należności w związku z importem spirytusu w latach 2003–2007;
 5. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia z 10 stycznia 2011 r., skierowanego po kontroli realizacji 

Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2008 
–2010 (I półrocze);

 6. Ministra Finansów do wystąpienia z 20 stycznia 2011 r., skierowanego po kontroli działania Ministerstwa Finansów oraz 
Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorców, podejmowanych w la-
tach 2008–2010 w celu realizacji Planu stabilności i rozwoju – wzmacniania gospodarki Polski wobec światowego kryzysu 

finansowego oraz programów powiązanych;
 7. Głównego Geodety Kraju do wystąpienia z 18 stycznia 2011 r., skierowanego po kontroli zagospodarowania nierucho-

mości stanowiących mienie województw i powiatów, w zakresie działań Głównego Geodety Kraju w ramach otrzymanego 
upoważnienia do wykonywania zadań ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wynikających z art. 1 ust. 
3–5 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

 8. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wystąpienia z 7 lutego 2011 r., skierowanego po kontroli realizacji przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadań w zakresie promocji Polski na świecie w latach 2009–2010 (I półrocze);

 9. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wystąpienia z 18 lutego 2011 r., skierowanego po kontroli planowania i przeka-
zywania środków publicznych na zadania realizowane przez szkoły wyższe oraz nadzoru nad ich wykorzystaniem w latach 
2008–2010 (I półrocze);

10.  Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 24 stycznia 2011 r., skierowanego po kontroli zabezpieczenia interesu publicz-
nego w związku z realizacją tzw. ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa 
Spółka z o.o.;

11.  Ministra Zdrowia do wystąpienia z 11 marca 2011 r., skierowanego po kontroli przekształceń własnościowych wybranych 
szpitali w latach 2006–2010.

12.  Ministra Środowiska do wystąpienia z 17 lutego 2011 r., skierowanego po kontroli zagospodarowania spalarni odpadów 
niebezpiecznych zakupionej w ramach projektu PHARE PL 9608.02.01;

13.  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wystąpienia pokontrolnego z 2 marca 2011 r., skierowanego po kontroli funkcjonowa-
nia ELEWARR sp. z o.o.;

14.  Ministra Gospodarki do wystąpienia z 4 marca 2011 r., skierowanego po kontroli nadzoru sprawowanego przez Instytut 
Paliw i Energii Odnawialnej nad realizacją zadań finansowanych ze środków publicznych z budżetu państwa w latach 
2008–2010 (III kwartały) oraz kontroli IPiEO w zakresie tej realizacji;

15.  Ministra Gospodarki do wystąpienia z 11 lutego 2011 r., skierowanego po kontroli wspierania środkami publicznymi re-
strukturyzacji spółek przemysłu potencjału obronnego;

16.  Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 11 lutego 2011 r., skierowanego po kontroli restrukturyzacji spółek przemysłu 
potencjału obronnego;

17.  Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 17 marca 2011 r., skierowanego po kontroli prywatyzacji Poznańskich Zakła-
dów Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

18.  Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 8 lutego 2011 r., skierowanego po kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siębiorstw transportu autobusowego w latach 2007–2010;

19.  Ministra Spraw Zagranicznych do wystąpienia z 28 marca 2011 r., skierowanego po kontroli realizacji zadań w zakresie 
międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju w latach 2008–2010 (I półrocze);

20.  Ministra Sportu i Turystyki do wystąpienia z 22 marca 2011 r., skierowanego po kontroli przygotowań Polski do organizacji 
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 realizowanych od 15 grudnia 2009 r. do 31 
grudnia 2010 roku;

21.  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia z 17 marca 2011 r., skierowanego po kontroli realizacji zadań 
położnych środowiskowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

22.  Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do wystąpienia z 19 kwietnia 2011 r., skierowanego 
po kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
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23.  Ministra Zdrowia do wystąpienia z 21 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. 
w części 46 – zdrowie;

24.  Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wystąpienia pokontrolnego z 26 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wyko-
nania budżetu państwa w 2010 r. w części 63 – sprawy rodziny;

25.  Komendanta Głównego Policji do wystąpienia z 22 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2010 r. w części 42 – sprawy wewnętrzne oraz planu finansowego Funduszu Wsparcia Policji;

26.  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do wystąpienia z 26 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2010 r. w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki;

27.  Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do wystąpienia z 8 listopada 2010 r., skierowanego po kontroli przebiegu likwidacji 
Zakładu Górniczego – Kopalni „Solno” wchodzącej w skład Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” SA w Inowrocławiu oraz 
sprawowania nadzoru i kontroli nad jej przebiegiem przez organy nadzoru górniczego;

28.  Ministra Gospodarki do wystąpienia z 28 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. 
w części 20 – gospodarka;

29.  Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 29 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2010 r. w części 36 – Skarb Państwa, a także wykonania planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Rekompensacyjnego;

30.  Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 1 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli procesów restrukturyzacyjnych 
sektora przemysłu maszynowego w latach 2006–2010, w tym sprawowania nadzoru właścicielskiego, przebiegu proce-
sów prywatyzacji i udzielania pomocy publicznej;

31.  Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 27 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli prywatyzacji Kopalni Surowców 
Skalnych SA w Złotoryi;

32.  Ministra Zdrowia do wystąpienia z 21 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli realizacji przez Ministra Zdrowia w latach 
2007–2010 zadań wynikających z Narodowego programu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom 

niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej;
33.  Rzecznika Praw Dziecka do wystąpienia z 28 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu państwa 

w 2010 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka;
34.  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wystąpienia z 29 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu 

państwa w 2010 r. w częściach 28 – nauka i 38 – szkolnictwo wyższe oraz planu finansowego Funduszu Nauki i Techno-
logii Polskiej;

35.  Ministra Sportu i Turystyki do wystąpienia z 29 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu państwa 
2010 r. w części 25 – kultura fizyczna;

36.  Ministra Edukacji Narodowej do wystąpienia z 28 kwietnia 2011 r. 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2010 r. w części 30 – oświata i wychowanie;

37.  Ministra Środowiska do wystąpienia z 4 maja 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. 
w częściach – 22 – gospodarka wodna i 41 – środowisko;

38.  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia z 5 maja 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania bu-
dżetu państwa w 2010 r. w części 42 – sprawy wewnętrzne oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji 
i Bezpieczeństwa Publicznego;

39.  Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 10 maja 2011 r., skierowanego po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2010 r. w części 29 – obrona narodowa;

40.  Ministra Finansów do wystąpienia z 8 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykonywania przez Generalnego In-
spektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
w latach 2008–2010;

41.  Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 22 kwietnia 2011 r., skierowanego po kontroli przeprowadzonej w Zakła-
dzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie stanu realizacji wybranych inwestycji, podjętych 
w Programie inwestycyjnym NATO w dziedzinie bezpieczeństwa w latach 2007–2010 (rozpatrzenie zastrzeżeń nastąpiło 
w trybie określonym ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych); 

42.  Ministra Infrastruktury do wystąpienia z 21 lipca 2011 r., skierowanego po kontroli sprawowania nadzoru nad organami reali-
zującymi zadania w zakresie ochrony dróg przed niszczeniem przez pojazdy przekraczające dopuszczalne obciążenia;
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43.  Głównego Inspektora Transportu Drogowego do wystąpienia z 26 lipca 2011 r., skierowanego po kontroli realizacji wybra-
nych zadań związanych z ochroną dróg publicznych przed niszczeniem przez pojazdy ciężarowe przekraczające dopusz-
czalne naciski na oś i masę całkowitą;

44.  Ministra Sportu i Turystyki do wystąpienia z 24 sierpnia 2011 r., skierowanego po kontroli wykorzystania przez AZS AWF 
w Krakowie i Katowicach środków publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych w 2010 r. na szkole-
nie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego;

45.  Ministra Sportu i Turystyki do wystąpienia z 2 września 2011 r., skierowanego po kontroli przygotowania programu Moje 

boisko – Orlik 2012;
46.  Ministra Infrastruktury do wystąpienia z 29 września 2011 r., skierowanego po kontroli poprawy funkcjonowania polskich 

portów morskich w latach 2009–2011 (I półrocze);
47.  Ministra Infrastruktury do wystąpienia z 24 października 2011 r., skierowanego po kontroli realizacji zadań w zakresie 

gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego;
48.  Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 25 października 2011 r., skierowanego po kontroli prywatyzacji w sektorze 

farmaceutycznym obejmującej okres od 2007 r. do sierpnia 2011 r.;
49.  Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 29 września 2011 r., skierowanego po kontroli stanu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;
50.  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia pokontrolnego z 3 listopada 2011 r., skierowanego po kon-

troli zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie województw i powiatów, w zakresie realizacji przez ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 61 ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli Kolegium NIK pozostawiło bez 

rozpatrzenia niżej wymienione zastrzeżenia z powodu zgłoszenia ich po terminie: 
 1. Ministra Finansów do wystąpienia z 4 lutego 2011 r., skierowanego po kontroli opodatkowania działalności gospodarczej 

podatkiem od gier w latach 2008–2010 (I półrocze);
 2. Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 29 marca 2011 r., skierowanego po kontroli dostosowania wielkości i struk-

tury oraz wyposażenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu do realizowanych zadań 
i zmiennych warunków pełnienia służby;

 3. Ministra Środowiska do wystąpienia z 2 września 2011 r., skierowanego po kontroli realizacji Krajowego planu gospodarki 

odpadami 2010 w zakresie likwidacji mogilników;
 4. Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 2 listopada 2011 r., skierowanego po kontroli wdrożenia budżetu państwa 

w układzie zadaniowym i oceny procesów planowania, monitorowania i sprawozdawczości;
 5. Dowódcy Sił Powietrznych do wystąpienia z 24 listopada 2011 r., skierowanego po kontroli organizacji lotów i zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa transportowego Sił 
Zbrojnych RP w latach 2005–2010.
Ponadto Kolegium NIK z powodu zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną pozostawiło bez rozpatrzenia zastrzeżenia dy-

rektora Biura Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do wystąpienia NIK z 3 lipca 2011 r., 
skierowanego po kontroli realizacji zadań związanych z ochroną dróg przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

2.7. Posiedzenie seminaryjne – Kolegium o powodziach i znaczeniu melioracji wodnych

Posiedzenia seminaryjne Kolegium NIK są miejscem merytorycznej debaty nad istotnymi zagadnieniami dotyczącymi 
funkcjonowania państwa. Obok członków Kolegium NIK uczestniczą w nich także przedstawiciele Sejmu, Senatu, administracji 
rządowej i samorządowej, Rzecznik Praw Obywatelskich, naukowcy z licznych uczelni i instytutów oraz przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych. Tematy posiedzeń seminaryjnych wynikają wprost z kontroli NIK. Wiele z kontroli posiada bowiem nie 
tylko walor oceny opisywanych zjawisk, ale jest też przyczynkiem do podejmowania pogłębionej dyskusji nad istotą badanej 
problematyki. Takim wymagającym omówienia zagadnieniem, zasygnalizowanym podczas kontroli przeprowadzonych przez 
delegatury NIK w Białymstoku i Krakowie8 stało się utrzymanie i funkcjonowanie melioracji wodnych. Spotkanie seminaryjne 
z 19 stycznia 2011 r. poświęcone było właśnie tej problematyce. Podczas posiedzenia głos zabrali: 

8 Utrzymywanie melioracji wodnych szczegółowych w województwie podlaskim w latach 2007–2009 (I półrocze), Delegatura NIK w Białymstoku; Ochrona przeciwpo-

wodziowa w województwie małopolskim i świętokrzyskim, Delegatura NIK w Krakowie.
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–   Jacek Jezierski – Prezes NIK,
–   Barbara Chilińska, p.o. dyrektor Delegatury NIK w Białymstoku, która przedstawiła Informację o wynikach kontroli utrzy-

mania melioracji wodnych szczegółowych w województwie podlaskim;
–   Agata Brzeska-Lebiecka, doradca prawny w Delegaturze NIK w Krakowie – przedstawiła Informację o wynikach kontroli 

ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim  i  świętokrzyskim;
–   prof. dr hab. inż. Edmund Kaca, dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – zaprezentował referat 

pt. Melioracje wodne: stan i potrzeby;
–   prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek, dyrektor naukowy ds. agro-środowiskowych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego 

w Falentach – wygłosił referat Melioracje wodne a współczesna ochrona przyrody;

–   prof. dr hab. inż. Edward Pierzgalski, kierownik Katedry Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – przedstawił referat: Systemy i urządzenia meliora-

cyjne – funkcjonowanie i znaczenie dla rolnictwa;
–   dr Przemysław Nawrocki, przedstawiciel Fundacji WWF Polska – Światowego Funduszu na rzecz Przyrody – zapre-

zentował referat pt. Melioracje wodne a wdrażanie w Polsce dyrektyw Unii Europejskiej: Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej;

a także: dr Józef Górny – wiceprezes NIK, Stanisław Jarosz – wiceprezes NIK, dr Józef Płoskonka, dr Wojciech Misiąg, 
prof. dr hab. Artur Nowak-Far, prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz. 

Przybyli także zaproszeni goście: prof. dr hab. Jerzy Jeznach – Dziekan Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środo-
wiska SGGW w Warszawie, Leszek Karwowski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Katarzyna Łakoma 
– Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ireneusz Mi-
rowski – Dyrektor ds. przyrody Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, prof. dr hab. Józef Mosiej – pracownik 
naukowy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Barbara Pachucka – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Krzysztof Kulesza – adiunkt w Zakładzie 
Systemów Wodno-Gospodarczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, 
Krzysztof Niedzielski – główny specjalista w Departamencie Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz  Waldemar Wojnicz – wicedyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. Prze-
bieg seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK został utrwalony w numerze specjalnym „Kontroli Państwowej”. Zawiera on 
zapis wszystkich wygłoszonych referatów9.

Analiza zebranego w wyniku kontroli NIK materiału wykazała, że przepisy prawa dotyczące melioracji zderzają się nie-
jednokrotnie z wymogami ochrony środowiska, polityki ekologicznej, a także niektórymi warunkami określonymi przez Unię 
Europejską. Ustalenia obu kontroli, przeprowadzonych przez delegatury NIK w Białymstoku i Krakowie, wskazały na postępu-
jącą dekapitalizację urządzeń melioracyjnych i zmniejszanie ich funkcjonalności. Uniemożliwiało to prowadzenie nawodnień 
w okresach suchych bądź też zatrzymywanie wody w razie jej nadmiaru. Tymczasem wiele szkód powodziowych powodowa-
nych jest przez złe działanie sieci odwadniających. NIK wskazała m.in., że przy obecnym tempie czyszczenia rowów ich udraż-
nianie może potrwać nawet 50 lat. Niepokoić może fakt, że z powodu niedoboru środków nie są wykonywane w oczekiwanym 
wymiarze konserwacje urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych, za to z budżetu państwa corocznie wydawane są 
niebagatelne sumy na usuwanie skutków powodzi.

O ochronie przeciwpowodziowej w naszym kraju zwykło się, niestety, mówić dopiero wówczas, gdy straty powodowane 
wezbraniem stają się tragicznym w swych rozmiarach faktem. Sprzyja to widzeniu zagadnienia gospodarki wodnej w optyce 
zarządzania antykryzysowego, a nie metodycznych, kompleksowych i długofalowych działań. W atmosferze katastrofy i zwią-
zanych z nią emocji zapomina się niekiedy, że wspólnota interesów ochrony przyrody, ochrony przeciwpowodziowej i meliora-
cji zaznacza się w sferze profilaktyki przeciwpowodziowej, a nie w czasie przeznaczonym dla operacji służb interwencyjnych.

W ocenie specjalistów niewłaściwe zaplanowanie i realizowanie przedsięwzięć hydrotechnicznych z zakresu melioracji 
wodnych podstawowych oraz melioracji szczegółowych stanowi poważne zagrożenie dla osiągnięcia w Polsce środowisko-
wych celów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dla skutecznej ochrony siedlisk i gatunków w ramach sieci ekologicznej Natura 
2000. Powodują również wzrost zagrożeń powodziowych. Liczne nieprawidłowości w planowaniu i wykonaniu prac hydrotech-
nicznych, wiążące się z naruszeniem prawa krajowego i UE oraz z nieodpowiednim wykorzystaniem środków publicznych, 

9 „Kontrola Państwowa”, nr specjalny 1/2011.
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wskazują na pilną potrzebę podjęcia działań zaradczych o charakterze doraźnym, a w dalszej perspektywie czasowej – wy-
pracowania rozwiązań systemowych, trwale eliminujących błędy.

W dyskusji, która wywiązała się na podstawie zaprezentowanych wystąpień i referatów, uczestnicy zwracali uwagę, że 
Delegatura NIK w Białymstoku kontrolowała melioracje wodne szczegółowe, natomiast większość drastycznych przykładów 
dotyczyła melioracji podstawowych, które są wykonywane przez państwo, a nie przez rolników w ramach nałożonych prawnie 
obowiązków. Dlatego jeden z zasadniczych wniosków był taki, żeby dokonać przeglądu tych urządzeń oraz ocenić wywiązy-
wanie się właścicieli gruntów z ich powinności. Na stan urządzeń melioracyjnych wpływa m.in. różnorodność celów konkret-
nych podmiotów: przedsiębiorców mających ciężki sprzęt do melioracji i zainteresowanych odpłatnym świadczeniem usług, 
zarządów i marszałków województw dysponujących środkami unijnymi, które muszą sensownie wydać. Są wreszcie cele 
strategiczne na poziomie państwa, dotyczące spraw związanych z szeroko rozumianą spójnością. Te wszystkie zamierzenia 
nie składają się w jedną całość, przeciwnie – są traktowane odrębnie, stanowiąc przykład działań rozproszonych.  

Brakuje wspólnej strategii, współpracy, dominuje sektorowość. Ten problem od dawna był dostrzegany, a próbą jego 
rozwiązania w 2008 r. było powołanie przez ówczesnego ministra środowiska zespołu ekspertów i opracowanie „Projektu 
narodowej strategii gospodarowania wodami”. W owym czasie stanowił on kompromis między wieloma opcjami podejścia 
do gospodarowania wodami. Do sprawy strategii i działań interwencyjnych powrócono w 2010 r., kiedy to konsultowano jej 
zmodyfikowaną wersję, ale znów nic to nie przyniosło – nadal istnieje chaos. 

Dyskutanci byli zgodni, że Polska opóźnia się pod względem wdrażania unijnego prawodawstwa środowiskowego, a kolej-
ne sprawy o naruszenie prawa UE mogą zakończyć się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Przez lata nie można 
było zrobić prostej rzeczy: ustawa – Prawo wodne jest najlepszym tego przykładem. Dopiero pod presją Komisji Europejskiej 
poprawiono mocno niedoskonałą nowelizację tego aktu. Jeżeli rzeczywiście chcemy doprowadzić do tego, żeby prawo unijne 
obowiązywało w prawie polskim, to należy wygasić konflikty i racjonalnie wykorzystywać środki publiczne dla dobra ludzi 
i przyrody. Tu nie ma żadnej sprzeczności. 

Podsumowując debatę, Prezes NIK Jacek Jezierski stwierdził, że przyczyniła się ona do pokazania kolejnych zagad-
nień, wobec których aktywność Najwyższej Izby Kontroli jest pożądana. Dzisiaj nasza wiedza o poruszanych problemach 
jest znacznie szersza, zwłaszcza o wykorzystaniu środków pomocowych, potrzebie spójności polityki państwa w osiągnięciu 
zamierzonych celów. Prezes NIK wyraził też nadzieję, że posiedzenie seminaryjne przyczyni się do wypracowania nowych 
sposobów kontrolowania.
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3. Organizacja
wewnętrzna

NIK 

3.1. Struktura organizacyjna  

3.2. Właściwość kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK  

3.3. Właściwość jednostek wykonujących zadania dotyczące organizacji i obsługi  
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Organizacja wewnętrzna NIK
Skala zmian organizacyjnych i kadrowych, wprowadzonych w 2011 r. ustawą nowelizującą, była znacz-
na. Ustawa ta w zasadniczy sposób zmieniła nie tylko postępowanie kontrolne, ale również wewnętrz-
ną strukturę organizacyjną Izby i regulacje dotyczące korpusu kontrolerskiego. Wprowadziła także 
zmiany w składzie ścisłego kierownictwa NIK, zmniejszając liczbę wiceprezesów z czterech do trzech.  
W wyniku tej redukcji nastąpiły zmiany w nadzorze nad jednostkami organizacyjnymi. Wiceprezesów 
na wniosek Prezesa NIK powołuje Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii sejmowej Komisji ds. Kon-
troli Państwowej. W roku 2011 (do 2 września) na podstawie ustawy o NIK z dnia 23 grudnia 1994 r. 
funkcje wiceprezesów NIK pełnili Józef Górny, Stanisław Jarosz, Jacek Kościelniak oraz Marek Zają-
kała. Konsekwencją wygaśnięcia stosunku pracy dotychczasowych wiceprezesów NIK były zmiany na 
tych stanowiskach. Marszałek Sejmu, zgodnie z ustawą nowelizującą, 16 września 2011 r. powołał na 
wniosek Prezesa NIK dwóch wiceprezesów – Mariana Cichosza i Wojciecha Misiąga, pozostawiając 
jeden wakat.

3.1. Struktura organizacyjna

Organizację wewnętrzną określa statut NIK, nadawany przez Marszałka Sejmu10. Rok 2011 był dla Izby wyjątkowy – NIK 
działała według dwóch statutów. Przed reorganizacją, zgodnie ze statutem z 2001 r. w Najwyższej Izbie Kontroli funkcjonowa-
ło 30 jednostek organizacyjnych: 8 departamentów kontrolnych, 16 delegatur, 2 departamenty wspomagające postępowanie 
kontrolne i 4 wykonujące zadania z zakresu administracji i obsługi. 

20 kwietnia 2011 r., zgodnie z art. 25 ustawy o NIK, Kolegium NIK uchwaliło nowy statut, który został Izbie nadany za-
rządzeniem Marszałka Sejmu 26 sierpnia 2011 r.11. Podstawową zmianą w organizacji NIK był podział dotychczasowych 
jednostek na departamenty i delegatury – jednostki kontrolne i wspomagające postępowanie oraz biura – wykonujące zadania 
w zakresie organizacji i obsługi. Dokonano przy tym rozdzielenia dużych departamentów kontrolnych na mniejsze, zmieniono 
przedmiotowe i podmiotowe zakresy ich działań oraz utworzono kilka nowych. Celem tych zmian było usprawnienie pracy NIK 
poprzez dostosowanie właściwości departamentów do działów administracji państwowej i zakresu działań resortów oraz ko-
misji sejmowych. Wzięto także pod uwagę podział na funkcje w układzie zadaniowym oraz stosowaną przez ONZ klasyfikację 
funkcji państwa COFOG i dotychczasowe doświadczenia NIK. 

Departamenty przeprowadzają lub wspomagają postępowanie kontrolne według właściwości, określonej ustawą o NIK 
oraz zarządzeniem Prezesa. Mogą koordynować kontrolę lub być jej uczestnikiem. Nowy statut NIK określił właściwość teryto-
rialną 16 delegatur NIK, których siedziby mieszczą się w stolicach województw. Delegatury NIK przeprowadzają postępowanie 
kontrolne w organach i jednostkach terenowych zgodnie ze swoją właściwością. Biura wykonują zadania m.in. w zakresie 
administracji, spraw kadrowych, rozpatrywania skarg i wniosków, zarządzania mieniem, informatyki, transportu, płac, rachun-
kowości i budżetu. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może tworzyć w departamentach, delegaturach i biurach wydziały i samo-
dzielne stanowiska pracy. Może także powoływać zespoły pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb 
działania. Schematy nr 3 i 4 przedstawiają strukturę organizacyjną NIK w 2011 r. – według starego i nowego statutu. 

10 Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu z dnia 12 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli. 

11 Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
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Schemat 3. 

Struktura organizacyjna NIK w 2011 r. (według statutu nadanego przez Marszałka Sejmu 12 września 2001 r.)

Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania w zakresie organizacji i obs³ugi 

Najwy¿sza Izba Kontroli

Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania kontrolne

Delegatura 
w Bia³ymstoku

Delegatura 
w Bydgoszczy

Delegatura 
w Gdañsku

Delegatura 
w Katowicach

Delegatura 
w Kielcach

Delegatura 
w Lublinie

Delegatura 
w £odzi

Delegatura 
w Olsztynie

Delegatura 
w Opolu

Delegatura 
w Poznaniu

Delegatura 
w Rzeszowie

Delegatura 
w Szczecinie

Delegatura 
w Warszawie

Delegatura 
we Wroc³awiu

Delegatura 
w Zielonej Górze

Delegatura 
w Krakowie

Departament 
Spraw Osobowych

Departament 
Rachunkowoœci

Departament 
Organizacyjny

Departament 
Gospodarczy

Jednostki organizacyjne wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne

Departament 
Bud¿etu i Finansów

Departament Gospodarki, 
Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

Departament  Komunikacji 
i Systemów Transportowych

Departament Nauki, Oœwiaty
i Dziedzictwa Narodowego

Departament Obrony 
Narodowej i Bezpieczeñstwa 
Wewnêtrznego

Departament Pracy,
Spraw Socjalnych i Zdrowia

Departament Œrodowiska, 
Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego 

Departament 
Administracji Publicznej

Departament 
Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego

Departament 
Strategii Kontrolnej
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Schemat 4. 

Struktura NIK w 2011 r. po reorganizacji (według nowego statutu, nadanego przez Marszałka Sejmu 26 sierpnia 2011 r.)

Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania w zakresie organizacji i obs³ugi 

Najwy¿sza Izba Kontroli

Jednostki organizacyjne wykonujące zadania w zakresie postępowania  kontrolnego lub wspomagające czynności kontrolne

Delegatura 
w Bia³ymstoku

Delegatura 
w Bydgoszczy

Delegatura 
w Gdañsku

Delegatura 
w Katowicach

Delegatura 
w Kielcach

Delegatura 
w Lublinie

Delegatura 
w £odzi

Delegatura 
w Olsztynie

Delegatura 
w Opolu

Delegatura 
w Poznaniu

Delegatura 
w Rzeszowie

Delegatura 
w Szczecinie

Delegatura 
w Warszawie

Delegatura 
we Wroc³awiu

Delegatura 
w Zielonej Górze

Delegatura 
w Krakowie

Biuro Rachunkowości Biuro Informatyki

Departament 
Bud¿etu i Finansów

Departament Gospodarki, 
Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

Departament 
Infrastruktury

Departament Metodyki Kontroli 
i Rozwoju Zawodowego

Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego

Departament 
Obrony Narodowej

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Departament 
Administracji Publicznej

Biuro Gospodarcze Biuro Organizacyjne

Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny

Departament Prawny 
i Orzecznictwa Kontrolnego

Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament 
Strategii

Departament 
Środowiska

Departament 
Zdrowia



31

0g
ól

ne
 i
nf

or
m

ac
je

 o
 N

aj
w

y¿
sz

ej
 I
zb

ie
 K

on
tr

ol
i

3.2. Właściwość kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK 

Departamenty przeprowadzają postępowanie kontrolne w naczelnych i centralnych organach państwowych, NBP lub 
podmiotach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub funkcjonalnej oraz – w po-
rozumieniu z właściwą terytorialnie delegaturą – w organach i jednostkach terenowych. Właściwość kontrolną (rzeczową) de-
partamentów i delegatur przed reorganizacją określało zarządzenie nr 9 Prezesa NIK z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szcze-
gółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli (ze zm.). W 2011 r. 
departamenty kontrolne koordynowały kontrole lub uczestniczyły w postępowaniu kontrolnym, w szczególności przy przygoto-
wywaniu kontroli, rozpatrywaniu zastrzeżeń, tworzeniu informacji o wynikach kontroli i innych opracowań. Delegatury uczest-
niczyły w kontrolach koordynowanych lub przeprowadzały (koordynowały) postępowanie kontrolne w organach i jednostkach 
terenowych zgodnie z właściwością terytorialną. 

Schemat 5. 

Zakresy właściwości departamentów kontrolnych przed reorganizacją

Ogólny zakres w³aœciwoœci kontrolnej

Departament Œrodowiska, 
Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego

Departament Pracy, Spraw 
Socjalnych i Zdrowia

Departament Obrony 
Narodowej i Bezpieczeñstwa 
Wewnêtrznego

Departament Nauki, Oœwiaty 
i Dziedzictwa Narodowego

Departament Komunikacji 
i Systemów Transportowych

Departament Gospodarki, 
Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

Departament 
Bud¿etu i Finansów

Departament 
Administracji Publicznej

Działalność administracji publicznej oraz sprawy bezpośrednio związane z działalnością tej 
administracji należące do działów administracji rządowej:  sprawiedliwość, sprawy zagraniczne, 
rozwój regionalny oraz członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

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

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

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

Nauka, edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe, kultura fizyczna i sport, publiczna radiofonia 
i telewizja

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

Sprawy społeczne – problematyka pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego, ochrony 
zdrowia, sprawy rodziny, osób niepełnosprawnych, kombatantów i osób represjonowanych

Środowisko przyrodnicze i produkcja biologiczna – zagadnienia ochrony środowiska, wyko-
rzystania zasobów naturalnych, produkcji rolnej i leśnej oraz gospodarowania przestrzenią; 
mieszkalnictwo, architektura i budownictwo
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Schemat 6. 

Zakresy właściwości departamentów po reorganizacji

Ogólny zakres w³aœciwoœci rzeczowej

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Departament 
Obrony Narodowej

Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego

Departament Metodyki Kontroli 
i Rozwoju Zawodowego

Departament 
Infrastruktury

Departament Gospodarki, 
Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

Departament 
Bud¿etu i Finansów

Departament 
Administracji Publicznej

Działalność administracji publicznej, członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, rozwój regionalny, wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne, informatyzacja, 
sprawy zagraniczne, działalność GUS, Urzędu Zamówień Publicznych

Budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, koordynacja kontroli wykonania budżetu 
państwa, kontrola wykonania założeń polityki pieniężnej, działalność NBP oraz Komisji Nadzoru 
Finansowego

Gospodarka, Skarb Państwa, badanie przychodów z prywatyzacji SP, działalność UOKiK, Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego, Agencji Rezerw Materiałowych i Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemuysłu

Gospodarka morska, transport, łączność, budownictwo, gospodarka przestrzenna 
i mieszkaniowa 

Wspieranie procesu kontroli i funkcjonowania NIK przez rozwój metodyki kontroli, analizy 
jakości kontroli, szkolenia pracowników, prowadzenie aplikacji kontrolerskiej 

Nauka, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
kultura fizyczna, turystyka

Obrona narodowa – Siły Zbrojne RP, działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Agencji 
Mienia Wojskowego

Sprawiedliwość oraz sprawy wewnętrzne, działalność Prokuratora Generalnego i podległych mu 
prokuratorów, ABW, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Departament 
Zdrowia

Departament 
Środowiska

Departament 
Strategii

Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Prawny 
i Orzecznictwa Kontrolnego

Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny

Praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny, osób niepełnosprawnych, kombatantów 
i osób represjonowanych

Obsługa prawna postępowania kontrolnego i jej koordynowanie, obsługa procesu rozpatrywania 
zastrzeżeń przez komisję rozstrzygającą i  Kolegium NIK, wykonywanie i koordynowanie spraw 
związanych ze współpracą NIK z organami powołanymi do ścigania przestępstw

Rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, działalność Agencji Nieruchomości Rolnych, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Centralnego Ośrod-
ka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Opracowywanie strategii działalności kontrolnej, planowanie i koordynowanie działalności 
kontrolnej, prowadzenie kontroli doraźnych, sprawozdawczości i analiz dotyczących działalności 
Izby, współpraca z ETO, organizacjami i organami kontroli innych państw, koordynowanie 
udostępniania informacji publicznej, prowadzenie BIP, audyt i kontrola wewnętrzna

Gospodarka wodna oraz środowisko

Ochrona zdrowia
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Na podstawie nowo wydanego zarządzenia nr 12/2011 Prezesa NIK12 głównym zadaniem departamentów jest przepro-
wadzanie kontroli, w szczególności spraw objętych działami administracji rządowej13 zgodnie z przypisaną im właściwością 
oraz kontrola zadań realizowanych przez właściwych ministrów, organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowa-
ne przez tych ministrów. Departamentom została także przypisana kontrola wykonania budżetu państwa w poszczególnych 
częściach, kontrola działalności urzędów centralnych i agencji, kontrola realizacji zadań audytu wewnętrznego, gospodarki 
finansowej i majątkowej badanych podmiotów oraz badanie wykonania planów finansowych funduszów. 

Po znowelizowaniu ustawy o NIK i rozdzieleniu zadań na ściśle związane z kontrolą i te z zakresu organizacji i obsługi, 
dawniejsze departamenty wspomagające postępowanie kontrolne stały się departamentami kontrolnymi, wykonującymi za-
równo czynności kontrolne, jak i wspomagającymi je (por. schemat nr 7). Zmiany dotyczyły Departamentu Prawnego i Orzecz-
nictwa Kontrolnego oraz Departamentu Strategii Kontrolnej, przekształconego w Departament Strategii. Został także utwo-
rzony Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego, który wspiera kontrolne jednostki organizacyjne we wdrażaniu 
metodyki i narzędzi informatycznych, wykorzystywanych podczas kontroli, rozwijać metodykę zarządzania jakością kontroli 
oraz prowadzić aplikację kontrolerską. Przed reorganizacją NIK departamenty wspomagające postępowanie kontrolne udzie-
lały jednostkom prowadzącym bezpośrednio czynności kontrolne wsparcia w zakresie obsługi prawnej i metodyki kontroli. 
Ponadto dbały o jakość na wszystkich etapach procesu kontrolnego, opiniowały dokumenty kontrolne oraz koordynowały 
proces planowania i działalność kontrolną w skali całej Izby. Ich zadania przedstawia schemat nr 7.

Schemat 7. 

Ogólne zakresy właściwości departamentów wspomagających postępowanie kontrolne (przed reorganizacją)

3.3. Właściwość jednostek wykonujących zadania dotyczące organizacji i obsługi

Do 26 sierpnia 2011 r., czyli do dnia nadania przez Marszałka Sejmu nowego statutu, w NIK funkcjonowały 4 departamen-
ty zapewniające organizację i obsługę działalności merytorycznej. Ich zadania przedstawiono w schemacie nr 8.

12  Zarządzenie nr 12/2011 Prezesa NIK z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej 

Izby Kontroli.

13  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437 ze zm.).

Ogólny zakres w³aœciwoœci rzeczowej

Departament  Prawny
i Orzecznictwa 
Kontrolnego

Obsługa prawna postępowania kontrolnego i jej koordynowanie, obsługa procesu rozpatry-
wania zastrzeżeń przez członków kierownictwa, Kolegium NIK i przez komisje rozstrzygające, 
wykonywanie i koordynowanie zadań związanych z udziałem NIK w pracach legislacyjnych 
parlamentu i rządu

Departament 
Strategii 
Kontrolnej

Wspieranie procesu kontroli i funkcjonowania NIK przez opracowywanie strategii działalności 
kontrolnej, rozwój metodyki kontroli, planowanie i koordynowanie działalności kontrolnej, 
prowadzenie sprawozdawczości, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, opracowy-
wanie analiz i informacji dotyczących działalności NIK, prowadzenie działalności wydawniczej, 
biblioteki i archiwum
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Schemat 8. 

Ogólne zakresy właściwości departamentów wykonujących zadania dotyczące organizacji i obsługi (przed zmianą statutu)

Na podstawie nowego statutu departamenty wykonujące zadania z zakresu organizacji i obsługi zostały zlikwidowane, 
a większość ich obowiązków przejęły utworzone zgodnie z ustawą biura: Gospodarcze, Informatyki, Organizacyjne oraz Ra-
chunkowości. Biura mają strukturę wydziałową, a ich pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.

Schemat 9. 

Ogólne zakresy właściwości biur

Ogólny zakres w³aœciwoœci rzeczowej

Organizacja i obsługa funkcjonowania Izby w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, 
biurowych i transportowych, gospodarowanie mieniem, zamówienia publiczne

Zarządzanie infrastrukturą, zasobami i projektami teleinformatycznymi, wdrażanie polityki 
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Organizacja posiedzeń Kolegium NIK, obsługa organizacyjna kierownictwa NIK, prowadzenie 
spraw kadrowych, działalności wydawniczej i poligraficznej, biblioteki i archiwum, rozpa-
trywanie skarg i wniosków, ochrona informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnicy 
kontrolerskiej

Opracowanie, koordynacja i  realizacja budżetu NIK,  prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
obsługa funduszu płac

Biuro 
Gospodarcze

Biuro 
Informatyki

Biuro 
Organizacyjne

Biuro 
Rachunkowości

Ogólny zakres w³aœciwoœci rzeczowej

Organizacja pracy, ochrona informacji niejawnych i funkcjonowanie pionu ochrony, ochrona 
danych osobowych i informacji chronionych na podstawie innych przepisów, współpraca 
z instytucjami UE oraz partnerami zagranicznymi

Polityka kadrowa oraz kontrola jej realizacji

Organizacja i obsługa funkcjonowania Izby w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, 
biurowych, socjalnych i transportowych; administrowanie zasobami teleinformatycznymi i ich 
rozwój

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

Departament 
Organizacyjny

Departament 
Spraw Osobowych

Departament 
Gospodarczy

Departament 
Rachunkowości
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4 . Pracownicy 

4.1. Etaty, stan i struktura zatrudnienia  

4.2. Rozwój zawodowy pracowników  
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Pracownicy
Status oraz obowiązki i uprawnienia pracowników Najwyższej Izby Kontroli reguluje ustawa o NIK. 
Przed jej nowelizacją istniały trzy kategorie pracowników: członkowie kierownictwa14, pracownicy nad-
zorujący15 lub wykonujący16 czynności kontrolne oraz pracownicy administracyjni i obsługi. 

Znowelizowana ustawa o NIK wprowadziła zmiany w regulacjach dotyczących pracowników. Nazwa pracownicy nad-

zorujący lub wykonujący czynności kontrolne została zastąpiona nowym określeniem – kontrolerzy. Są oni zatrudniani na 
podstawie mianowania w departamentach i delegaturach. Kontroler musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie: 
mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być ka-
ranym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, a ponadto mieć wyższe wykształcenie i stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na określonym stanowisku. Pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są w biurach na podstawie umowy 
o pracę. 

Ponadto ustawodawca zmniejszył liczbę wiceprezesów NIK – z czterech do trzech (przed nowelizacją ustawa przewidy-
wała od dwóch do czterech wiceprezesów). Do 31 grudnia 2011 r. Prezesa NIK w zarządzaniu Izbą wspierali dwaj wicepre-
zesi, zaś jeden z przewidzianych dla nich etatów pozostawał wolny. Inna zmiana, formalna, dotyczyła doradców Prezesa NIK. 
W katalogu stanowisk, które mogą zajmować kontrolerzy, stanowisko doradcy Prezesa NIK zmieniono na  radcę Prezesa NIK. 
Zmiana nazwy nie rzutowała na zmianę ich dotychczasowego uposażenia.

Zmianą mającą znaczenie dla kontrolerów NIK jest ograniczenie ich uczestnictwa w życiu publicznym poprzez zakaz spra-
wowania mandatów posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego. Przeredagowany został art. 74 ustawy, 
ustalający zasadę apolityczności kontrolerów. Zakaz prowadzenia działalności politycznej zastąpiono zakazem publicznego 
manifestowania poglądów politycznych. Wprowadzony został też przepis o wygaśnięciu stosunku pracy z kontrolerem, w przy-
padku wyboru na ww. funkcje. Przepis przejściowy w art. 4 ustawy nowelizującej wskazuje jednak, iż owo ograniczenie nie ma 
zastosowania do końca kadencji, na którą kontroler został wybrany.

4.1. Etaty, stan i struktura zatrudnienia

W dniu 1 stycznia 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli zatrudniała pracowników na 1669,7 etatu17. Przeciętne zatrudnienie 
w 2011 r. wynosiło 1597,3 etatu. Według stanu na koniec grudnia 2011 r., zatrudniano pracowników na 1643,7 etatu18. Dane 
o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia w ostatnich dwóch latach prezentuje tabela.

Tabela 2.  

Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2010–2011 (stan z 31 grudnia)

Lp.  Pracownicy

2010 r. 2011 r.

Liczba etatów Struktura (w%) Liczba etatów Struktura (w%)

1 2 3 4 5 6

1 Kierownictwo NIK (prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny) 6,0 0,4 4,0 0,2

2 Kontrolerzy 1237,3 74,9 1202,7 73,2

3 Pracownicy administracji i obsługi 407,6 24,7  437,0 26,6

x Razem: 1 650,9 100,0 1 643,7 100,0 

Podstawowym sposobem nawiązania stosunku pracy z kontrolerami jest mianowanie. Jest ono jednak możliwe do-
piero po odbyciu przez kontrolera aplikacji kontrolerskiej. W 2011 r. na podstawie mianowania zatrudnionych było 1099 
kontrolerów, czyli 91,2% pracowników z tej grupy. Pozostali kontrolerzy byli zatrudnieni na czas określony (przewidziany 
do zakończenia aplikacji i zdania egzaminu kontrolerskiego). Prezes NIK mianował na stanowiska kontrolerskie 29 osób 
oraz awansował 101.  

14   Prezes, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK.

15  Zajmujący stanowiska: dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i delegatur, doradców Prezesa NIK oraz doradców ekonomicznych, technicznych i prawnych.

16  Zajmujący stanowiska: głównych specjalistów, specjalistów, starszych inspektorów, inspektorów i młodszych inspektorów kontroli państwowej.

17  W tym 57,8 etatu osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.

18  W tym 51 etatów osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
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Bardzo istotnym elementem reorganizacji przeprowadzonej w 2011 r. były zmiany kadrowe w jednostkach organizacyj-
nych NIK, zdeterminowane ściśle określonym przez ustawodawcę sposobem nawiązania stosunku pracy. Polegały one na 
rozwiązaniu lub zmianie stosunku pracy z niektórymi pracownikami. Wprowadzenie zasady zatrudniania w nowo utworzo-
nych biurach pracowników jedynie na podstawie umowy o pracę wyeliminowało możliwość zatrudniania w nich mianowanych 
kontrolerów. W związku z tym ze stanowisk kontrolerskich zrezygnowało 27 pracowników mianowanych. Przyjęli oni propo-
zycje zatrudnienia na nowych stanowiskach w biurach, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (z zachowaniem 
dotychczasowego wynagrodzenia, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy nowelizującej), lub pozostawali czasowo bez przydziału 
organizacyjnego. 

W wyniku reorganizacji dokonano nowego podziału etatów między departamenty, delegatury i biura – przedstawia go 
diagram nr 1.

Diagram 1. 

Podział etatów w NIK (stan na 31.12.2011 r.)

49,0%

16,6%

34,4%

Departamenty557,2

795.0Delegatury

Biura269,5

Prawie połowa (49%) etatów w NIK została przydzielona 16 delegaturom, departamentom zaś przypadło ich 34,4%. Naj-
mniej, bo tylko 16,6% całej puli etatów, stanowiły etaty administracyjne w biurach. 

Diagram 2. 

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych, kontrolerskich oraz administracji i obsługi (stan na 31.12.2011 r. liczony bez 

kierownictwa Izby oraz bez pracowników poza przydziałem)

5,6%

26,2%

68,2%

92

430

1.117

Dyrektorzy i wicedyrektorzy

Kontrolerzy

Administracja i obsługa

Najwięcej etatów w NIK przeznaczono dla kontrolerów. W 2011 r. było ich 1117, co stanowiło prawie 70% wszystkich eta-
tów. Dla pracowników administracji i obsługi, wspierających zadania kontrolerskie, przewidziano ponad 1/4 wszystkich etatów. 
Kadra menedżerska NIK (dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów, delegatur i biur) stanowiła jedynie 5,6% ogółu etatów.

Z danych statystycznych za 2011 r. wynika, że w Najwyższej Izbie Kontroli pracuje więcej mężczyzn (58%) niż kobiet. 
Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych NIK według zróżnicowania płci przedstawia diagram nr 3.
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Diagram 3.  

Struktura pracowników NIK według płci (stan na 31.12.2011 r. liczony bez kierownictwa Izby oraz bez pracowników poza 

przydziałem)

0
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Departamenty Delegatury Biura Ogółem

Kobiety

Mężczyźni
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58,0%

44,0%

66,0%

54,0%

1800.0 Liczba etatów

O ile w departamentach i biurach rozkład był mniej więcej zrównoważony, o tyle w delegaturach wyraźną większość (66%) 
stanowili pracownicy płci męskiej. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że kobiety rzadziej decydują się na podjęcie pracy 
związanej z częstymi i długotrwałymi wyjazdami służbowymi w teren, a taki uciążliwy aspekt ma praca kontrolera NIK, zwłasz-
cza w delegaturach.

Diagram 4. 

Struktura pracowników NIK (według płci) na poszczególnych stanowiskach (stan na 31.12.2011 r. liczony bez kierownictwa 

Izby oraz bez pracowników poza przydziałem)
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Ukształtowana na poszczególnych stanowiskach struktura płci nie odbiegała od ogólnych tendencji na rynku pracy w Pol-
sce. Większość stanowisk menedżerskich przypadła mężczyznom (78%). Także wśród kontrolerów wyraźnie więcej było męż-
czyzn (66%) niż kobiet (34%). Tradycyjnie natomiast kobiety dominowały na stanowiskach związanych z pełnieniem funkcji 
administracyjnych i obsługowych: sekretarskich, asystenckich oraz specjalistycznych z różnych dziedzin, m.in. analiz, szkoleń, 
archiwizacji, redakcji, księgowości i rachunkowości.

W Najwyższej Izbie Kontroli na 31 grudnia 2011 r. zatrudnionych było 40 osób niepełnosprawnych, w tym 33 osoby po-
siadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 7 osób mających orzeczony lekki stopień niepełno-
sprawności. NIK stwarza pracownikom niepełnosprawnym równe szanse w podejmowaniu zatrudnienia oraz zapewnia od-
powiednie warunki pracy. Art. 67 ustawy o NIK określa podstawowe wymagania, które musi spełniać każdy kontroler, m.in. 
wymienia, że kontrolerem może być osoba, której  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku. Praca 
kontrolera charakteryzuje się m.in. częstym i długotrwałym wykonywaniem czynności służbowych poza stałym miejscem pracy 
i zamieszkania oraz występowaniem czynników stresogennych. Warto nadmienić, że zgodnie z § 14 rozporządzenia Rady 
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Ministrów z dnia 7 lutego1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze pracownicy Najwyższej Izby Kontroli do dnia 31 grudnia 2008 r. byli zaliczani do osób zatrudnio-
nych w szczególnym charakterze. Osoby niepełnosprawne same oceniaja, czy orzeczony rodzaj niepełnosprawności pozwala 
im wykonywać pracę zawodową w NIK.

Struktura wieku kadry kontrolerskiej

Najwyższa Izba Kontroli zatrudnia kontrolerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, często rozwijających i koń-
czących swą karierę zawodową właśnie w NIK. Wśród zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów przeważali, podobnie jak 
w latach poprzednich, pracownicy o wieloletnim doświadczeniu, w wieku powyżej 41 lat (74,4%). Strukturę wieku kontrolerów, 
według stanu na koniec grudnia 2011 r., ilustruje diagram.

Diagram 5. 

Struktura wieku kontrolerów zatrudnionych w NIK

0,3%

23,0 %

25,3 % 22,6 %

28,8 %

Do 30 lat 

Od 31 do 40 lat Od 41 do 50 lat 

Od 51 do 60 lat ���	
�������

Struktura wykształcenia pracowników

Struktura wykształcenia wyższego kontrolerów nie uległa – w relacji do roku poprzedniego – większym zmianom. Struktu-
rę tę, według stanu na koniec 2011 r., ilustruje diagram.

Diagram 6. 

Struktura wykształcenia wyższego kontrolerów (wg kierunku studiów) 

31,3 %

19,4 % 22,0 %

27,3 %Prawnicze i administracyjne Ekonomiczne

Wśród kontrolerów największą grupę stanowią osoby z wykształceniem z dziedziny prawa i administracji. Na drugim miej-
scu są pracownicy z wykształceniem ekonomicznym, a następnie z wykształceniem technicznym i rolniczym. Grupa „pozosta-
łe” obejmuje wykształcenie specjalistyczne z mniej popularnych kierunków, jak np. socjologia, geodezja i kartografia, ochrona 
środowiska, polityka społeczna. 68 pracowników NIK posiada stopień naukowy doktora, zaś 44 ukończyło Krajową Szkołę 
Administracji Publicznej.

Procedury naboru kandydatów na kontrolerów

Zgodnie ze Standardami polityki kadrowej NIK nabór pracowników na stanowiska kontrolerskie prowadzony jest w sposób 
umożliwiający pozyskanie kompetentnej i zaangażowanej kadry. Kandydaci na kontrolerów powinni wykazywać się ponad-
przeciętną wiedzą i umiejętnościami oraz mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe. Ogłaszany publicznie nabór prowa-
dzony jest w formie otwartego postępowania kwalifikacyjnego. Wymagania wobec kandydatów zawarte są w opisach wolnych 
stanowisk, sporządzonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i zaakceptowanych przez nadzorujących członków 
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kierownictwa Izby. Szczególnie przydatne w pracy w NIK jest wykształcenie ekonomiczne oraz prawnicze i administracyjne. 
W rekrutacji bierze się pod uwagę 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.

Nabór kandydatów do pracy na stanowiska kontrolerskie (tzw. nabór zewnętrzny) odbywa się w drodze otwartego po-
stępowania kwalifikacyjnego ogłaszanego publicznie w BIP na stronie internetowej NIK19. Postępowanie składa się z trzech 
etapów i obejmuje: wstępną ocenę ofert, testowe sprawdzenie znajomości języków obcych i wiedzy ogólnej z zakresu prawa, 
ekonomii, organizacji i funkcjonowania NIK oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Postępowanie ma na celu sprawdze-
nie wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji kandydatów do pracy oraz wskazanie tych kandydatów, którzy optymalnie spełniają 
wymagane kryteria. Prowadzone jest w trybie konkursu przez komisję ds. naboru pracowników. Ostateczną decyzję o zatrud-
nieniu kandydatów, którzy przeszli wszystkie etapy rekrutacji, podejmuje Prezes NIK.

Z powodu reorganizacji Najwyższej Izby Kontroli, mającej znaczący wpływ na ruchy kadrowe i zmiany przydziałów 
wewnętrznych, w 2011 roku nie był przeprowadzany nabór zewnętrzny kandydatów do pracy w NIK. Na podstawie 
naboru przeprowadzonego w roku poprzednim do pracy w NIK przyjęto 59 osób (w wymiarze 57,75 etatu), w tym 33 na 
stanowiska kontrolerskie. Spośród osób przyjętych do pracy 18 zatrudniono w departamentach kontrolnych, 17 – w de-
partamentach wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi, 23 – w delegaturach NIK oraz 1 – na stanowisku 
wiceprezesa NIK. Wśród osób nowo przyjętych w 2011 r. na stanowiska kontrolerskie większość (72,7%) nie przekro-
czyła 40. roku życia. Do pracy w NIK przyszło więcej niż w roku poprzednim prawników, a mniej osób z wykształceniem 
technicznym i rolniczym.

Wymaganie organizowania naboru zewnętrznego w formie konkursu dotyczy tylko kontrolerów. Pracownicy na wakujące 
stanowiska administracyjne i obsługi przyjmowani są w wyniku rekrutacji prowadzonej przez komisję ds. naboru pracowni-
ków.

Odejścia z pracy

W 2011 r. z pracy w NIK odeszło ogółem 68 pracowników. W związku z nabyciem prawa do emerytury odeszło 37 osób 
(54,4%), w tym 26 osób ze stanowisk kontrolerskich. Wśród osób zwolnionych z pracy 37 pracowało w delegaturach NIK, 15 
– w departamentach kontrolnych i wspomagających, 16 – w departamentach wykonujących zadania z zakresu organizacji 
i obsługi (biurach). Odejścia z pracy ilustrują dane przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela 3.  

Odejścia z pracy w NIK w latach 2010–2011 według przyczyn

2010 r. 2011 r.

Lp. Przyczyny odejścia z pracy Liczba osób
Struktura 

(w %) Liczba osób
Struktura 

(w %)

1 2 3 4 5 6

1 Nabycie uprawnień do emerytury 35 56,5 37 54,4

2 Porozumienie stron 12 19,4 8 11,7

3 Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK 4 6,5 2 2,9

4 Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika 2 3,2 6 8,8

5 Upływ terminu, na jaki zawarto umowę 5 8,0 10 15,0

6 Wygaśnięcia stosunku pracy – śmierć pracownika 4 6,4 1 1,4

7 Przejście na rentę 0 - 2 2,9

8 Rozwiązanie bez  wypowiedzenia 0 - 2 2,9

x Razem 62 100,0 68 100,0

Konkursy na wyższe stanowiska

Przed nowelizacją ustawy o NIK zasady obsadzania stanowisk kontrolerskich były ustalane zarządzeniami Prezesa NIK. 
Na stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów i doradców ekonomicznych, prawnych i technicznych przeprowadzano konkur-

19 Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 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 dnia 24 marca 2004 r., 18 maja 2005 r., 24 maja 2006 r. i 19 lutego 2008 r.
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sy wewnętrzne. W 2011 r. na podstawie zarządzenia nr 14/2005 Prezesa NIK z 9 marca 2005 r. w sprawie konkursu na 
stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów i doradców jednostek organizacyjnych NIK (ze zm.) przeprowadzono 5 postępowań 
konkursowych. W konkursach mogli brać udział tylko pracownicy NIK, którzy spełniali warunki wskazane w opisie stanowiska 
dyrektora, wicedyrektora lub doradcy w jednostce organizacyjnej NIK. 

Komisja ds. naboru oceniała kandydatów na podstawie wiedzy, dotychczasowych osiągnięć, doświadczenia zawodowe-
go, przebiegu dotychczasowej pracy w NIK, ocen kwalifikacyjnych, dodatkowych kwalifikacji zawartych w opisie stanowiska, 
predyspozycji do pracy na określonym stanowisku oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku 5 konkursów 
w drodze naboru wewnętrznego w 2011 r. obsadzono 5 stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów, zaś na stanowiska doradców 
na podstawie wygranego konkursu awansowało 7 kontrolerów. 

Po zmianie stanu prawnego zarówno konkurs, jak i nabór staną się zasadą ustawową – pierwszy konkurs zgodnie z wy-
mogami znowelizowanej ustawy o NIK ma być rozstrzygnięty do 31 grudnia 2013 r. Nowelizacja wprowadziła bowiem przepi-
sy ustalające zasady otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska kontrolerów oraz konkursu 
na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek NIK. Określone zostały dodatkowe warunki ubiegania się 
o stanowisko dyrektora, w szczególności 5-letni staż pracy w NIK lub w innej jednostce organizacyjnej sektora finansów pub-
licznych w kontrolnej komórce organizacyjnej (art. 69e ust. 2). Została wprowadzona 5-letnia kadencja na stanowiskach dyrek-
torów i wicedyrektorów departamentów i delegatur. Po upływie kadencji osoby zajmujące takie stanowiska będą mianowane 
na stanowiska doradców w kontrolnej jednostce organizacyjnej NIK. Ponadto Prezes NIK może określać w drodze zarządzeń 
szczegółowe zasady przeprowadzania naboru, w tym sposób sprawdzenia i oceny wiedzy oraz kwalifikacji kandydatów, a tak-
że szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu.

Odmiennie niż w przypadku stanowisk kontrolerskich ustawa nie nałożyła obowiązku przeprowadzania konkursów na 
stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów biur ani na inne stanowiska w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania 
z administracji i obsługi. 

Oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych

Mianowani pracownicy NIK podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje przełożony pracownika 
mianowanego, powiadamiając go o jej treści. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania od oceny do Prezesa NIK. Oceny 
kwalifikacyjne przeprowadzane są co roku. Ich przedmiotem jest jakość i efektywność pracy, sposób wykonywania obowiąz-
ków służbowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także postawa pracownika w służbie i poza służbą. Schemat nr 10 
przedstawia elementy podlegające ocenie kwalifikacyjnej. Treść ocen bierze się pod uwagę przy wyróżnianiu i awansowaniu 
pracownika oraz przy podejmowaniu innych decyzji dotyczących stosunku pracy.

Schemat nr 10. 

Elementy oceny kwalifikacyjnej mianowanego pracownika NIK

Prawidłowość, rzetelność, bezstronność i terminowość wykonania zadań 1/

Przestrzeganie tajemnic ustawowo chronionych

Zachowanie w służbie i poza służbą

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Kreatywność, lojalność i dyspozycyjność wobec NIK

Elementy brane pod uwagę 
podczas okresowej 
oceny kwalifikacyjnej 
mianowanego pracownika NIK

1/ W szczególności obiektywne ustalanie i rzetelne dokumentowanie wyników kontroli.

Oceną kwalifikacyjną za 2011 r. objęto 790 mianowanych kontrolerów NIK spośród 1016 podlegających tej ocenie. 
Zgodnie z art. 76 ust. 6 ustawy o NIK od okresowej oceny kwalifikacyjnej zwolnieni są mianowani kontrolerzy będący 
w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 
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i stażu pracy wymaganych do nabycia prawa do emerytury. Od ocen kwalifikacyjnych mogą być również zwolnieni mia-
nowani kontrolerzy, którzy nie świadczyli pracy w danym roku łącznie przez co najmniej połowę okresu podlegającego 
ocenie, z powodu przebywania na urlopie bezpłatnym, urlopie dla poratowania zdrowia lub z innej przyczyny20.

Po nowelizacji ustawy o NIK dokonanej w 2010 r. poszerzono regulację ustawową dotyczącą ocen kwalifikacyjnych, wpro-
wadzając m.in. artykuł dający podstawę do zaskarżenia na drodze sądowej oceny negatywnej uzyskanej przez pracownika. 
Obecnie mianowany kontroler może się odwołać do Prezesa NIK w przypadku otrzymania negatywnej oceny kwalifikacyjnej. 
Spośród 790 ocen dokonanych za rok 2011 ponad 64% stanowiły oceny wyróżniające i bardzo dobre, żaden z ocenianych 
pracowników nie otrzymał oceny negatywnej. 

Znowelizowana ustawa sprecyzowała zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych kontrolerów, m.in. określiła ich przed-
miot i tryb. Ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na piśmie i wymaga pisemnego uzasadnienia, a przełożony doręcza ją 
kontrolerowi za potwierdzeniem odbioru. Dodano ponadto przepisy dotyczące zwolnienia od oceny i odwoływania się od ocen. 
Upoważnienie Prezesa NIK do określenia w drodze zarządzenia ograniczone zostało jedynie do określenia okresu, za który 
dokonuje się oceny, oraz trybu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych i rozpatrywania odwołań od ocen kwalifikacyj-
nych. Dodano także przepis, że od decyzji Prezesa NIK, zatwierdzającej ocenę negatywną, mianowanemu kontrolerowi służy 
skarga do sądu administracyjnego21.

4.2. Rozwój zawodowy pracowników

Ścieżką rozwoju zawodowego pracowników NIK, organizacją aplikacji kontrolerskiej oraz rozwijaniem meto-
dyki kontroli zajmowały się do października 2011 r. Departamenty Spraw Osobowych oraz Strategii Kontrolnej. 
Po reorganizacji zadania te znalazły się we właściwości nowo utworzonego Departamentu Metodyki Kontro-
li i Rozwoju Zawodowego. Standardy polityki kadrowej NIK uznają kwalifikacje pracowników uczestniczących 
w procesie kontrolnym za ważny czynnik, wpływający na jakość kontroli. Warunkiem dobrego wykonywania 
zadań kontrolnych jest stałe rozwijanie biegłości kontrolerów przez ich dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 
Dzięki temu NIK dysponuje kompetentną i zaangażowaną kadrą. Izba stwarza możliwości rozwoju pracownikom, 
gwarantuje wymianę doświadczeń, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz ustawiczne doskonalenie metodyki 
kontroli. Szkolenie pracowników odbywa się w dwóch podstawowych formach: aplikacji kontrolerskiej i stałego 
doskonalenia zawodowego. 

Aplikacja kontrolerska

NIK jest jednym z nielicznych najwyższych organów kontroli samodzielnie przeprowadzających szkolenie zawodowe dla 
nowo zatrudnionych kontrolerów. Celem aplikacji kontrolerskiej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kontrolerów do 
prowadzenia postępowania kontrolnego.  W ramach szkolenia organizowane są wykłady, seminaria, warsztaty i ćwiczenia. 
Ponadto aplikacja obejmuje m.in. wykonywanie przez aplikantów zadań praktycznych w macierzystych jednostkach organiza-
cyjnych oraz samokształcenie. Udział w aplikacji zapewnia kandydatom na kontrolerów niezbędne przygotowanie do prowa-
dzenia postępowania kontrolnego. Odbywają oni aplikację w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę po przepra-
cowaniu co najmniej 6 miesięcy w NIK. Trwająca około roku aplikacja kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez 
Prezesa NIK. Pozytywne zdanie egzaminu jest podstawą do nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania. 

W 2011 r. aplikacja odbywała się podczas 10 tygodniowych zjazdów szkoleniowych, obejmujących 325 godzin zajęć. 
Początkujący kontrolerzy zdobywali umiejętności prawidłowego dokumentowania ustaleń kontroli i sporządzania dokumen-
tów wymaganych w postępowaniu kontrolnym. Doskonalili wiedzę o systemie kontroli państwowej w Polsce i innych krajach, 
zaznajamiali się z zadaniami NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej, organizacją Izby i statusem kontrolerów. Pro-
gram aplikacji obejmował także zagadnienia rachunkowości, wybrane zagadnienia ekonomii,  kontroli finansowej i audytu, 
niektóre dziedziny prawa (w tym prawa Unii Europejskiej), elementy informatyki i jej stosowanie w postępowaniu kontrolnym, 
a także zajęcia doskonalące umiejętności interpersonalne. Wykładowcami aplikacji są zarówno pracownicy NIK z wieloletnim 
doświadczeniem, jak i pracownicy naukowi szkół wyższych. 

20 § 8 ust.1 zarządzenia Prezesa NIK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych kontrolerów Najwyższej Izby 

Kontroli.

21 Art. 76, 76a i 76b znowelizowanej ustawy o NIK.
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Izba wspiera kształcenie kadr kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych poprzez umożliwienie pracow-
nikom tych jednostek udziału w aplikacji kontrolerskiej. W 2011 r. w teoretycznym szkoleniu aplikacyjnym wzięło udział, za 
zgodą Prezesa NIK, 5 pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Urzędu m.st. Warszawy.

Inne szkolenia

Pracownicy mają możliwość uzupełniania lub systematyzowania zdobytej wiedzy i umiejętności w ramach stałego do-
skonalenia zawodowego. NIK zapewnia szkolenia specjalistyczne (np. organizowane przez KSAP, informatyczne), szkolenia 
związane z realizacją obowiązków ustawowych (ochrona informacji niejawnych, BHP) i kursy języków obcych. Pracownicy 
mogą także uzyskać dofinansowanie do studiów doktoranckich i podyplomowych oraz otrzymać zgodę na odbycie aplikacji 
prawniczej (radcowskiej, sędziowskiej bądź prokuratorskiej) i uzyskać dofinansowanie kosztów tej aplikacji. Dane wskazujące, 
jak kształtował się udział pracowników NIK w szkoleniach w ostatnich 2 latach, prezentuje tabela nr 4.

Tabela 4. 

Pracownicy objęci szkoleniami w latach 2010–2011

Lp. Rodzaj szkolenia

2010 r. 2011 r.

Liczba uczestników1/

1 2 3 4

1 Aplikacja kontrolerska 46 48

2 Nauka języków obcych 358 322

3 Szkolenia specjalistyczne 4.671 4.533

4 Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych 217 938

5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 182 183

6 Studia doktoranckie 8 10

7. Studia podyplomowe 96 179

8 Aplikacje w zawodach prawniczych 13 14

1/ Poszczególni pracownicy korzystają w ciągu roku z różnorodnych form szkolenia i dokształcania zawodowego, dlatego liczba uczestników szkoleń czasem 
może być większa od stanu etatowego NIK.

Szkolenia specjalistyczne

W 323 szkoleniach zorganizowanych w 2011 r. wzięło udział 1291 pracowników NIK. Każdy z nich uczestniczył w od 1 do 
17 szkoleń. Łączna liczba uczestników szkoleń przekroczyła 4,5 tysiąca. Tematyka szkoleń specjalistycznych dla kontrolerów 
dotyczyła m.in.:
–  rachunkowości ogólnej i budżetowej, rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, rachunkowości kreatywnej,
–  budżetu zadaniowego, sprawozdawczości budżetowej,
–  finansów publicznych,
–  wybranych zagadnień prawnych, w tym nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonaw-

czych, 
–  funkcjonowania Unii Europejskiej, m.in. działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, audytu i kontroli projek-

tów i systemów w ramach funduszy strukturalnych, instytucji UE, 
–  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
–  obsługi narzędzi informatycznych wspierających kontrolę,
–  metodyki badania systemów informatycznych,
–  nowej procedury kontrolnej,
–  doskonalenia warsztatu kontrolerskiego w zakresie dokumentowania ustaleń.

W związku z reorganizacją NIK w 2011 r. rozpoczęły się szkolenia na temat  Zmian w funkcjonowaniu Izby wprowadzo-

nych ustawą nowelizującą ustawę o NIK, w których wzięło udział 144 pracowników. Pozostali będą szkoleni sukcesywnie. 
W okresie sprawozdawczym NIK wspólnie ze Szkołą Główną Handlową zorganizowała Menedżerskie Studia Podyplomowe 
w zakresie zarządzania procesem kontroli, w których uczestniczyło 35 osób. W warsztatach z zakresu obsługi stosowanego 
w NIK systemu informacji prawnej wzięło udział 122 pracowników. 

Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania z zakresu organizacji 
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i obsługi (po reorganizacji – biur), obejmowały różnorodną tematykę, m.in. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2011 r. przez 

jednostki budżetowe, samorządowe, zakłady budżetowe; Przygotowanie ksiąg rachunkowych do rocznego sprawozdania fi-

nansowego i zasady jego sporządzania; Usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych; 

Przygotowywanie planów ścieżek karier i programu zarządzania talentami; Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w latach 

2011–2012. 

Tematami szkoleń specjalistycznych dla informatyków były: Budowa ładu korporacyjnego IT w jednostce sektora finansów 

publicznych; Zabezpieczenie danych na stacjach końcowych; Usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw; Bezpieczne za-

rządzanie zasobami infrastruktury informatycznej; Rozwiązywanie problemów w sieciach IP. Informatycy z NIK uczestniczyli 
także w Kongresie Bezpieczeństwa Sieci, Konferencji SECURE 2011 oraz Forum Informatyki w Administracji.

Szkolenia z procedur ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

Prowadzenie szkoleń w tym zakresie leży w gestii Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Obowiązek orga-
nizacji szkoleń wynika z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. W 2011 r. 
w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzono 21 szkoleń, w których wzięło udział 811 pracowników. W związku 
ze znaczącą zmianą przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, w szczególności wejściem w życie od 2 stycznia 
2011 r. nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, jak również kilkunastu aktów wykonawczych do ustawy, głównym ce-
lem szkoleń było zapoznanie pracowników z przepisami związanymi z ochroną informacji niejawnych oraz odpowiedzialnością 
karną, dyscyplinarną i służbową za ich naruszenie, zasadami i sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania 
w sytuacjach zagrożenia lub ujawnienia takich informacji.

Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych miały na celu zapoznanie pracowników z przepisami oraz sposobami 
postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych. 
Odbyły się 3 takie szkolenia, ukończyło je 127 pracowników NIK.

Tabela 5. 

Szkolenia przeprowadzone w 2011 r. w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

Lp. Tytuł szkolenia Liczba szkoleń

Liczba osób przeszkolonych, w tym: Liczba
wydanych 

zaświadczeńkontrolerzy administracja obsługa

1 2 3 4 5 6 7

1. Ochrona informacji niejawnych 21 733 56 22 811

2. Ochrona danych osobowych 3 123 4 0 -

x Ogółem 24 856 60 22 811

Szkolenia z BHP

Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania szkoleń w tym za-
kresie. W 2011 r. w Najwyższej Izby Kontroli przeszkolono łącznie 183 osoby, przeprowadzając instruktaż ogólny BHP dla 
nowo zatrudnionych 37 pracowników oraz cykl szkoleń okresowych z BHP (dla 146 osób). 

Nauka języków obcych 

NIK przywiązuje dużą wagę do podnoszenia poziomu znajomości języków obcych przez pracowników. Nauka języków 
obcych odbywa się w ramach lektoratów prowadzonych przez firmy językowe w siedzibie NIK lub w zewnętrznych instytutach 
i szkołach językowych. Specjalistyczne kursy językowe, zbieżne z potrzebami zawodowymi pracowników NIK (np. Kurs języka 

prawa), prowadziła Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Dane o udziale pracowników NIK w szkoleniach językowych  
zamieszczono w tabeli nr 6.
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Tabela 6. 

Pracownicy uczestniczący w kursach językowych w latach 2010–2011

Lp. Lektoraty

2010 r. 2011 r.

Liczba
osób1/

Struktura
(w %)

Liczba
osób1/

Struktura
(w %)

1 2 3 4 5 6

1 Angielski 305 85,2 267 82,9

2 Niemiecki 11 3,1 7 2,2

3 Francuski 27 7,5 25 7,7

4 Rosyjski 4 1,1 7 2,2

5 Hiszpański 11 3,1 16 5,0

x Razem 358 100,0 322 100,0

1/ Łącznie z lektoratami w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych

W celu poszerzenia wiedzy m.in. w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, audytu strategicznego w jed-
nostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości i rewizji finansowej, jak również finansów i rachunkowości przedsię-
biorstw, w 2011 r. pracownicy NIK podejmowali lub kontynuowali studia doktoranckie (10 osób) lub podyplomowe (179 osób). 
Ponadto 14 pracowników NIK odbywało aplikacje w zawodach prawniczych.

Ocena efektywności zajęć szkoleniowych

Efektywność szkoleń jest przez NIK badana i analizowana. Każdy uczestnik aplikacji kontrolerskiej oraz szkolenia 
specjalistycznego jest zobligowany do wypełnienia ankiety oceniającej zarówno przydatność poruszanej tematyki, 
jak i sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę. Ocenie podlega zarówno aspekt merytoryczny (stopień realizacji 
celu szkolenia, precyzja i jasność prezentowania treści, merytoryczne przygotowanie wykładowcy), jak i metodyczny 
(umiejętność nawiązania kontaktu z uczestnikami szkolenia, umożliwianie uczestnikom aktywnego udziału w zajęciach, 
stosowanie symulacji i ćwiczeń, przekazywanie informacji i ocen zwrotnych). Ta metoda oceny szkoleń stanowi element 
kontroli i jednocześnie daje podstawę do analizy oferty szkoleniowej pod kątem ewentualnych zmian w programach 
szkoleń, jak również doboru osób prowadzących zajęcia. Ocena efektywności szkoleń jest realizacją zasad określonych 
w Standardach kontroli NIK.



4
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5. Informatyzacja 

5.1. Rada do spraw Informatyzacji

5.2. Strategia informatyzacji NIK i polityka bezpieczeństwa

5.3. Systemy informatyczne funkcjonujące w NIK

5.4. Infrastruktura teleinformatyczna i platforma sprzętowa

5.5. Informatyczne wspomaganie kontroli

5.6. Aktywność NIK w międzynarodowych projektach IT



48

0g
ól

ne
 i
nf

or
m

ac
je

 o
 N

aj
w

y¿
sz

ej
 I
zb

ie
 K

on
tr

ol
i

Informatyzacja
Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją stale korzystającą z rozwiązań teleinformatycznych i dbającą 
o ich rozwój. Każdy kontroler NIK wyposażony jest w sprzęt oraz oprogramowanie służące do prowa-
dzenia czynności kontrolnych. Priorytetem w obszarze informatyzacji jest systematyczne usprawnianie 
funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli przez wspomaganie procesów zarządczych, z wykorzysta-
niem technologii teleinformatycznych. Drugi cel to wspieranie realizacji zadań kontrolnych przez roz-
wój narzędzi IT przydatnych kontrolerom w bieżącej pracy. NIK rozwija metodykę kontroli wspiera-
nych informatycznie, a uczestnicząc w grupach roboczych do spraw IT międzynarodowych organizacji 
EUROSAI i INTOSAI, dzieli się swymi doświadczeniami i autorskimi koncepcjami z najwyższymi orga-
nami kontroli innych krajów. Koordynacja projektów informatycznych oraz utrzymanie infrastruktury 
teleinformatycznej należy do zadań Biura Informatyki, natomiast kierunki działań na rzecz rozwoju 
systemów teleinformatycznych w Izbie wskazuje i opiniuje Rada do spraw Informatyzacji pod przewod-
nictwem dyrektora generalnego NIK.

5.1. Rada do spraw Informatyzacji

Rada ds. Informatyzacji powstała w 1998 r. i od tej pory działa nieprzerwanie mimo zmian w swym składzie, nadzorując 
najważniejsze projekty informatyczne realizowane w Izbie. Obecnie Rada działa na podstawie nowego zarządzenia Prezesa 
NIK22. W jej skład wchodzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie informatyki – zarówno dyrektorzy, jak i pracownicy różnych 
jednostek organizacyjnych.

Rada ds. Informatyzacji jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa NIK. Do jej zadań należy określanie kierunków 
i założeń do rocznych planów inwestycyjnych z zakresu informatyzacji NIK, zatwierdzanie rocznych planów inwestycyjnych 
oraz sprawozdań z tego zakresu. Rada opiniuje projekty: dokumentów strategicznych, dotyczących rozwoju lub reorganizacji 
systemów informatycznych oraz zastosowania metod informatycznych w działalności kontrolnej, dokumentów określających 
funkcjonowanie systemów informatycznych eksploatowanych w NIK, dokumentów metodycznych dotyczących kontroli syste-
mów informatycznych oraz innych materiałów związanych z wykorzystywaniem technologii IT w działalności NIK.

Rada może przedkładać Prezesowi NIK propozycje i wnioski w sprawach związanych z informatyzacją NIK. Rada określiła 
Strategię informatyzacji NIK, wyznaczającą cele, zasady, priorytety i kierunki rozwoju systemu informatycznego NIK, i według 
niej działa.

5.2. Strategia informatyzacji NIK i polityka bezpieczeństwa

W Strategii informatyzacji NIK na lata 2010–2013 za główny cel przyjęto usprawnienie funkcjonowania Izby –  poprzez 
wspomaganie procesu zarządzania – oraz wspieranie realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości pla-
nowania i programowania kontroli oraz prezentowania ich wyników. Środkiem prowadzącym do jego osiągnięcia jest wykorzy-
stanie technologii teleinformatycznej do wsparcia procesów realizowanych przez NIK. Szczegółowe cele określone w Strategii 

informatyzacji NIK to: 
–  optymalizacja przepływu informacji w ramach procesu kontrolnego NIK,
–  usprawnienie dostępu do szczegółowych wyników kontroli wszystkim zainteresowanym podmiotom, 
–  ujednolicenie i przyspieszenie w systemie informatycznym obiegu dokumentów i realizacji spraw,
–  ułatwienie dostępu do dokumentów i zgromadzonych informacji  (zarówno pracownikom, jak i odbiorcom końcowych efek-

tów pracy NIK).
Realizując Strategię informatyzacji NIK, w 2011 r. doskonalono i aktualizowano systemy już funkcjonujące, modernizowa-

no zasoby sprzętowe, dokonywano zakupów usług towarzyszących oraz wdrażano nowe rozwiązania informatyczne. 
Dbałość o bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury i systemów teleinformatycznych jest niezbędnym elementem pro-

cesu informatyzacji NIK. Przejawia się ona m.in. w stałym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych 
w systemach IT, adekwatnie do poziomu wymagań prawno-organizacyjnych, standaryzowaniu sprzętu i oprogramowania, 

22 Zarządzenie nr 6/2012 Prezesa NIK z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Informatyzacji.
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odnawianiu zasobów, z równoległym rozwijaniem nowych funkcjonalności i rozwiązań. Działalność ta zostanie unormowana 
w opracowanej Polityce bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Opisuje ona procedury związane z zapewnieniem 
zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez NIK. Działanie to trakto-
wane jest jako priorytetowe. NIK przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa posiadanych  zasobów bazodanowych, zwłaszcza 
podczas wdrażania nowych systemów i funkcjonalności. Priorytetem jest również optymalizacja bezpieczeństwa danych prze-
twarzanych na komputerach przenośnych. 

W okresie sprawozdawczym wdrożono wielozadaniowy system zabezpieczeń sieciowych FireWall, który zgodnie z ustalo-
ną polityką pozwala na kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). 

5.3. Systemy informatyczne funkcjonujące w NIK

Systemy PILOT i WebPILOT

PILOT jest najstarszą, bo funkcjonującą nieprzerwanie od 1995 r. aplikacją wspierającą postępowanie kontrolne. Ta 
ogromna baza wiedzy umożliwia wprowadzanie i modyfikację danych o poszczególnych kontrolach (w tym o podmiotach 
skontrolowanych) oraz dołączanie i przeglądanie elektronicznych wersji dokumentów kontrolnych. Dane o przebiegu wszyst-
kich kontroli podjętych przez NIK wprowadzane są na bieżąco23. Dzięki zgromadzonemu zasobowi informacji PILOT wykorzy-
stywany jest też do celów sprawozdawczych. 

Aplikacja WebPILOT pozwala za pomocą przeglądarki internetowej przeglądać dane zgromadzone w bazie PILOT. W 
2011 r. wykonano prace związane z pełną centralizacją systemu PILOT we wszystkich jednostkach NIK, w tym m.in. uspój-
niono rozproszoną bazę danych systemu PILOT (bazy IDS w centrali i we wszystkich delegaturach NIK) oraz przebudowa-
no narzędzia monitorujące działanie systemu PILOT po centralizacji. Centralizacja umożliwiła wyłączenie 15 przestarzałych 
i wyeksploatowanych serwerów lokalnych, a także ułatwiła zarządzanie tworzeniem kopii bezpieczeństwa oraz zmniejszyła 
koszty, dzięki rezygnacji z serwisowania serwerów lokalnych.

Elektroniczny Rejestr Finansowych Rezultatów Kontroli (ERFRK)

Rejestr ten, opracowany przez pracowników NIK, wspiera stosowanie w praktyce metodyki ustalania finansowych rezul-
tatów kontroli. Jest znakomitym narzędziem wspierającym postępowanie kontrolne, proces koordynacji kontroli oraz proces 
opiniowania dokumentów pokontrolnych. Do najważniejszych korzyści płynących z funkcjonowania ERFRK należy zaliczyć:
–  usprawnienie monitorowania miar wskaźników finansowych rezultatów kontroli (FRK) w dowolnym kontekście, 
–  dostęp do zawsze aktualnych danych w zakresie FRK – prezentacja we wszystkich raportach co do godziny i sekundy,
–  ułatwienie wyszukiwania dowolnej kontroli wraz z dokumentem sprawozdawczym w zakresie FRK (wsparcie dla osób 

opiniujących dokumenty pokontrolne  i monitorujących postępowanie kontrolne),
–  usprawnienie przekazywania danych sprawozdawczych w zakresie FRK.

W 2011 r. zarejestrowano 1416 kart informacyjnych finansowych rezultatów kontroli. Dotyczyły one ustaleń i efektów 831 
kontroli.

Elektroniczny Rejestr Komisji Sejmowych (KOMISS)

Autorska, utworzona w NIK aplikacja Elektroniczny Rejestr Komisji Sejmowych wspiera obsługę procesu współpracy Izby 
z Sejmem w zakresie uczestnictwa przedstawicieli NIK w posiedzeniach komisji sejmowych i udzielania informacji posłom 
w sprawach dotyczących przeprowadzonych kontroli. W IV kwartale 2011 r. aplikacja została rozbudowana o moduł obsługi 
posiedzeń komisji senackich. W okresie sprawozdawczym w aplikacji zarejestrowano 635 posiedzeń z uczestnictwem przed-
stawicieli NIK, w sprawie których zatwierdzono 698 notatek. Użytkownik aplikacji KOMISS ma dostęp nie tylko do notatek 
z poszczególnych posiedzeń komisji sejmowych, ale też do tekstów źródłowych, np. opinii, dezyderatów, informacji o wynikach 
kontroli itp.

23 Por. omówienie poszczególnych kontroli z 2011 r., zamieszczone w  rozdziale IV sprawozdania. 
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SterNIK

Aplikacja ta wspomaga przygotowywanie projektu rocznego planu pracy NIK. Uruchamiana jest w przeglądarce inter-
netowej i poprzez formularze ekranowe umożliwia wprowadzanie danych do systemu i zapisywanie ich w bazie przez łącza 
internetowe. Użytkownicy we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w zależności od nadanych uprawnień, mogą dane 
przeglądać, edytować i tworzyć raporty. Ze względu na możliwość korzystania z danych w czasie rzeczywistym, SterNIK jest 
efektywnym narzędziem koordynacji prac planistycznych.

eSzafa

Aplikacja jest elektronicznym repozytorium dokumentów, jednocześnie narzędziem monitorowania korespondencji otrzy-
mywanej i wytwarzanej w NIK. W eSzafie rejestrowane są sprawy, a w ich obrębie poszczególne pisma, zgodnie z wymogami 
instrukcji kancelaryjnej. Dzięki wdrożeniu eSzafy kopie dokumentów w wersji papierowej przekazywane między jednostkami 
organizacyjnymi zastąpiono kopiami elektronicznymi umieszczanymi w systemie, z zapewnieniem zainteresowanym jednost-
kom dostępu do nich. W 2011 r. liczba plików PDF umieszczonych w eSzafie wynosiła ok. 140 tys.

Strona www.nik.gov.pl

Wdrożony system CMS24 ujednolica i integruje publikowanie informacji dla pracowników w sieci wewnętrznej (intranet) 
i dla użytkowników zewnętrznych, korzystających z sieci internetowej. Na swojej witrynie internetowej www.nik.gov.pl Naj-
wyższa Izba Kontroli publikuje informacje: dotyczące historii, organizacji, struktury, współpracy międzynarodowej, współpracy 
z sejmem, budżetu instytucji, a przede wszystkim – najnowsze informacje na temat wyników kontroli. Nowy interfejs jest 
przyjazny dla użytkownika – dzięki ciekawej grafice, zamieszczaniu zdjęć i filmów promujących NIK oraz wywiadów prezen-
tujących najważniejsze ustalenia kontroli strona internetowa z pewnością wpływa na pozytywne kształtowanie wizerunku NIK 
w społeczeństwie. Strona prowadzona jest również w angielskiej wersji językowej.

Biuletyn Informacji Publicznej

Serwis BIP, funkcjonujący na stronie internetowej www.nik.gov.pl, to podstawowa platforma komunikacji społecznej Naj-
wyższej Izby Kontroli. Umożliwia obywatelom dostęp do podstawowych dokumentów określających organizację, przedmiot 
działania i kompetencje NIK, informuje o zamówieniach publicznych, zasadach naboru do pracy na stanowiska kontrolerskie, 
określa tryb działania oraz sposoby przyjmowania i załatwiania określonych spraw. W serwisie BIP udostępniane są informacje 
o wynikach kontroli, upublicznione przez Prezesa NIK, a także inne dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami.

Portal intranetowy

W wewnętrznej sieci informatycznej NIK funkcjonuje portal intranetowy, w którym dostępne są do użytku wewnętrznego różno-
rodne informacje. Założeniem portalu jest nie tylko to, aby służył on gromadzeniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu określonych 
informacji wszystkim pracownikom, ale by był ważnym elementem komunikacji wewnętrznej. I taką rolę portal rzeczywiście odgrywa. 
W 2011 r. udoskonalano system CMS, wzbogacając go o dodatkowe funkcjonalności. Dzięki temu portal stał się nowoczesną plat-
formą i ma coraz większe znaczenie w komunikacji wewnętrznej: publikuje bieżące informacje z życia NIK i wywiady z pracownikami 
odpowiedzialnymi za kluczowe procesy w NIK. Na portalu funkcjonują zakładki, służące do korzystania z aplikacji wspierających 
działalność kontrolną. Są to m.in. Poradnik kontrolera, FK-skan, PoprawNIK – intranetowa poradnia językowa, PrawNIK – nowo 
ogłoszone akty prawne. Podawane są kursy walut, wiadomości o aktywności pozazawodowej pracowników – spartakiadzie, roz-
grywkach piłkarskich i tenisowych. Redakcja portalu systematycznie publikuje zarządzenia i pisma okólne Prezesa NIK, wiadomości 
o szkoleniach, aplikacji kontrolerskiej, nowo wdrożonych metodach kontrolnych, budżecie – jednym słowem portal wewnętrzny to 
obecnie główne narzędzie przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi NIK, kierownictwem i pracownikami.

System Informacji Prawnej

System działa on-line w oparciu o przeglądarkę internetową. Zamieszczane są w nim wszystkie nowo wydane akty praw-
ne wraz z komentarzami i orzecznictwem, a także akty prawne i przepisy wewnętrzne NIK, z elektronicznymi wersjami zarzą-
dzeń i pism okólnych Prezesa NIK. W 2011 r. zawarto umowę na aktualizację systemu na kolejne lata. 

24 CMS - ang. Content Management System - system zarządzania treścią stron internetowych.
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System obsługi archiwum

Działalność archiwów w centrali NIK i delegaturach wspiera specjalne oprogramowanie, automatyzujące wiele praco-
chłonnych czynności. Moduł Archiwum umożliwia szybką ewidencję zgromadzonych zasobów, wyszukiwanie potrzebnych 
dokumentów według określonych kryteriów oraz sporządzanie raportów i zestawień. 

Aplikacja SOWA

Wykorzystywana jest w działalności biblioteki NIK. Czytelnikom ułatwia dostęp do zbiorów, a pracownikom biblioteki 
umożliwia sprawne opracowywanie i katalogowanie książek. SOWA znacznie usprawniła funkcjonowanie biblioteki NIK, jest 
także pomocna w sprawnym przeprowadzaniu wymaganych ustawowo spisów inwentarzowych zasobu bibliotecznego – dzięki 
elektronicznemu katalogowi książek inwentaryzacja jest realizowana szybciej niż w poprzednich latach.

System SKARGI

Autorski system, działający nieprzerwanie od 1994 r., wspomaga proces rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków 
kierowanych do NIK. Pism z prośbą o kontrolę wpływa do NIK z roku na rok coraz więcej. W 2011 r. Izba otrzymała ich 6387 
(o ponad 26% więcej niż w roku poprzednim). W tym czasie trwały (i trwają) prace nad przystosowaniem mocno eksploatowa-
nego systemu do wymagań projektowanej aplikacji mającej obsługiwać zarządzanie dokumentami i sprawami.

Zintegrowany System Zarządzania 

ZSZ ułatwia realizację funkcji logistycznych: wspiera obsługę kadrową, płacową, finansowo-księgową, gospodarczą oraz 
szkoleniową. Każdy z pracowników po zalogowaniu do systemu może uzyskać raporty dotyczące swojego zatrudnienia, płacy, 
szkoleń zrealizowanych i planowanych. Przez system można zgłosić usterki, awarie i uzyskać fachową pomoc.

System Rejestracji Zgłoszeń Service Desk

Jednym z zadań utworzonego w 2011 r. Biura Informatyki jest wspomaganie systemów teleinformatycznych z zastosowa-
niem metodyki ITIL. Obsługa procesów i usług IT wspierana jest przez System Rejestracji Zgłoszeń Service Desk. W Biurze 
Informatyki działa wyspecjalizowany Wydział Wsparcia Technicznego, do którego kierowane są wszystkie zgłoszenia użyt-
kowników. W okresie sprawozdawczym wydział zarejestrował w systemie 2718 zgłoszeń i udzielił tyleż porad.

System Zarządzania Oparty na Projektach

W okresie sprawozdawczym utworzono aplikację SZOP, wspierającą zarządzanie portfelem projektów inwestycyjnych 
w czasie rzeczywistym – od fazy pomysłu do zakończenia projektu. Tym samym stała się ona jednym z narzędzi kontroli za-
rządczej. Aplikacja umożliwia kierownictwu NIK szczegółową analizę uzasadnienia przedsięwzięcia i pozyskanie niezbędnych 
danych do podjęcia decyzji, czy dany projekt warto realizować, czy jest on korzystny, wykonalny i potrzebny. Dzięki temu 
aplikacja wspiera wyławianie najbardziej wartościowych projektów i pozwala na nadawanie im właściwego biegu. 

Celem tego wdrożonego projektu informatycznego było także stworzenie narzędzia do rejestracji kluczowych elementów 
projektów niezbędnych do ich monitorowania, które obsłużyłoby w skali NIK różne rodzaje prowadzonych projektów, tak aby 
dla uprawnionych osób – w dowolnej chwili – dostępne były w odpowiedniej (ustandaryzowanej) formie obiektywne i wia-
rygodne informacje oraz analizy dotyczące monitorowanych obszarów (przedsięwzięć inwestycyjnych, przetargów, umów, 
produktów). W 2011 r. zarejestrowano w aplikacji 50 zadań inwestycyjnych.

Systemy informatyczne w fazie projektu 

System Zarządzania Dokumentami i Sprawami

W 2011 r. zrealizowano pierwszy etap (analityczny) oraz rozpoczęto realizację drugiego etapu (implementacyjnego) 
projektu Systemu Zarządzania Dokumentami i Sprawami. Wdrażany system ma umożliwiać zarządzanie dokumentami i ich 
wersjami. Zapewni bezpieczny dostęp do nich, wraz z mechanizmami pracy grupowej, niezbędnymi z punktu widzenia ergo-
nomii pracy oraz wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji. System ten w znacznym stopniu usprawni obsługę różnego rodzaju 
dokumentów w zakresie: przyjmowania, dekretacji i dystrybucji na poszczególne stanowiska pracy, tworzenia rejestrów pism 
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i spraw oraz opiniowania, wysyłki do adresatów, sprawnego wyszukiwania, gromadzenia w teczkach, ochrony przed nieupraw-
nionym dostępem, a także monitorowania terminowości załatwiania spraw, centralnego repozytorium dokumentów i spraw, 
wymiany i eksportu informacji z innymi systemami, archiwizowania, niezależnie od formy dokumentu oraz miejsca jego wytwo-
rzenia (korespondencja zewnętrzna i wewnętrzna). 

Elektroniczny System Wspomagania Procesu Kontroli 

W zeszłym roku trwały prace polegające na zdefiniowaniu kluczowych potrzeb i wymagań w toku bieżącego wsparcia 
realizacji zadań merytorycznych. W tym celu, stosując podejście prototypowe, wykonano prace dotyczące:
–  wsparcia kontroli priorytetowej NIK (P/11/001) – Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesu pla-

nowania i procesów sprawozdawczych. Opracowano aplikację, której głównym celem było ułatwienie kontrolerom, zwłaszcza 
znajdującym się poza siedzibą NIK, przygotowywania list sprawdzających i wykonywania ocen całościowych, w tym odciąże-
nie kontrolera od rutynowych czynności kopiowania i wklejania w edytorze MS Word i MS Excel, a także zmniejszenie ryzyka 
pomyłki lub opuszczenia części badanego obszaru oraz zmniejszenie i uproszczenie sprawozdawczości. Dodatkowymi ko-
rzyściami z zastosowania tej aplikacji w kontroli NIK jest m.in. łatwiejszy dostęp do gromadzonych w niej danych, jak również 
możliwość sprawniejszego globalnego dokonywania modyfikacji programu kontroli w trakcie jej trwania (np. w kryteriach bez 
utraty jednolitości oceny). Aplikacja posiada także ogromny potencjał analizowania danych z kontroli (wsparcie przy wniosko-
waniu i ocenie) w kontekście funkcji państwa, działów administracji rządowej, ministrów, wojewodów, kierowników jednostek 
– na poziomie wszystkich zadań, podzadań, działań – poprzez dostarczenie pożądanych statystyk;

–  stworzenia dokumentów kontrolnych formatowanych strukturalnie.
Prowadzono również prace związane z analizą wykonalności koncepcji podejścia projektowego do zadań kontrolnych 

poprzez zastosowanie metodycznego podejścia do zarządzania projektami, z położeniem nacisku na procesy planowania 
i realizacji przedsięwzięć.

5.4. Infrastruktura teleinformatyczna i platforma sprzętowa

Sieć LAN, WAN oraz Internet

W 2011 r. wykonano prace związane m.in. z rekonfiguracją sieci WAN i łącza internetowego pod zmianę przepustowości 
łączy oraz rekonfigurację kanałów QoS25 i ich dostosowanie do systemu wideokonferencyjnego. Wymieniono 17 ruterów i 18 
przełączników sieciowych. Przygotowano także warunki współpracy cyfrowych central z komórkową grupą zamkniętą. 

System poczty elektronicznej i pracy grupowej GroupWise 8

W 2011 r. doskonalono zintegrowaną z platformą sieciową aplikację GroupWise, obsługującą pocztę elektroniczną. Umoż-
liwia ona m.in. współdzielenie zasobów, takich jak kalendarze, książki adresowe, pliki. Przyjazną cechą tego rozwiązania jest 
możliwość dostępu do poczty elektronicznej za pośrednictwem telefonu komórkowego.

System widekonferencji

System ten umożliwia bezpośredni kontakt z kontrolerami znajdującymi się w podmiocie kontrolowanym podczas prze-
prowadzania czynności kontrolnych. System telekonferencyjny umożliwia przesyłanie na odległość fonii i wizji wysokiej jakości 
do jednocześnie 30 odbiorców w NIK, w Polsce lub na całym świecie – wszędzie tam, gdzie dostępne są łącza internetowe 
o odpowiedniej, wydajnej przepustowości. Dzięki 19 stacjonarnym terminalom, zainstalowanym w salach konferencyjnych 
centrali NIK i siedzibach każdej z 16 delegatur, możliwe jest prowadzenie konferencji dla dużej liczby uczestników (opro-
gramowanie umożliwia także udział w konferencji z poziomu stacji roboczej) oraz prowadzenie spotkań bez konieczności 
wyjazdów służbowych. System ten znakomicie sprawdza się w procesie koordynacji kontroli. Umożliwia bezpośredni kontakt 
uczestnikom kontroli, a jednocześnie nie jest kosztowny. Wideokonferencje są rozwiązaniem bardzo ekonomicznym – dzięki 
nim Izba zmniejsza wydatki na podróże służbowe. W 2011 r. przeprowadzono transmisje ponad 700 godzin spotkań wi-
deokonferencyjnych. Z uwagi na duże wykorzystanie terminali w minionym roku rozbudowano system wideokonferencyjny 
o dodatkowych 5 terminali.

25  Kanały transmisji danych wg uzgodnionych parametrów QoS (ang. Quality of Service).
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Telefonia stacjonarna

W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt rozbudowy systemu telekomunikacyjnego VoIP – Asterisk Enterpri-

se Editio we wszystkich delegaturach NIK. Rozbudowa obejmowała wymianę przestarzałych urządzeń telekomunikacyjnych 
(przełączników, central telefonicznych i telefonów) na nowe. Dzięki temu dostosowano infrastrukturę NIK do najnowszych 
obecnie stosowanych standardów obowiązujących w branży telekomunikacyjnej

Telefonia komórkowa i transmisja danych

Mobilny kontroler to projekt, którego realizacja pozwoliła wyposażyć kontrolerów w telefony komórkowe i modemy trans-
misji danych do komputerów przenośnych. Korzyścią z projektu jest usprawnienie komunikacji między kontrolerami, a także 
zmniejszenie wydatków na połączenia telefoniczne. Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła korzystanie przez kontrolerów z za-
sobów wewnętrznych poza siedzibą NIK. Zainstalowane na komputerach przenośnych oprogramowanie pozwala kontrolerowi 
swobodnie wytwarzać, przesyłać i przetwarzać dokumenty niezbędne dla potrzeb postępowania kontrolnego, bez konieczno-
ści powrotu do siedziby.

Modernizacja i rozbudowa platformy sprzętowej i oprogramowania (wydatki)

Modernizacja serwerowni

W 2011 r. wykonano projekt modernizacji serwerowi. Uwzględniał on konieczną wymianę szaf klimatyzacji precyzyjnej 
z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych serwerów.

Zakupy sprzętu komputerowego

Najważniejsze inwestycje informatyczne zrealizowane w okresie sprawozdawczym objęły:
–  zakup 443 komputerów przenośnych dostosowanych do korzystania przez kontrolerów z zasobów NIK z każdego miej-

sca, z którego jest dostęp do sieci Internet. Sprzętem tym zastąpione zostaną wyeksploatowane komputery zakupione 
w 2005 r.; 

–  zakup 266 drukarek stacjonarnych i przenośnych oraz drobnego sprzętu, m.in. baterii, zasilaczy i stacji dokujących do 
komputerów przenośnych, monitorów, telefonów, urządzeń do nawigacji satelitarnej, dysków zewnętrznych, pamięci do 
serwera;

–  zakup serwerów na potrzeby wdrażanego Systemu Zarządzania Dokumentami i Sprawami oraz wymiany serwerów lokal-
nych Novell w jednostkach terenowych NIK.

Zakupy oprogramowania

Do najważniejszych pozycji w dziedzinie zakupów oprogramowania w 2011 r. należały:
–  zakup licencji na pakiet biurowy MS Office 2010;
–  zakup systemu bazodanowego na potrzeby wdrażanego Systemu Zarządzania Dokumentami i Sprawami;
–  zakup licencji oprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego;
–  zakup licencji oprogramowania do tworzenia i zarządzania systemem kopii zapasowych.

Wydatki poniesione na informatyzację w 2011 r.

Głównymi pozycjami zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w dziedzinie informatyzacji NIK w 2011 r. były zakupy wy-
szczególnione w tabeli:
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Pozycja wydatków Kwota w tys. zł

I. Sprzęt komputerowy 4 036,3

1 Komputery przenośne 1 999,7 

2 Serwery dla delegatur i centrali 837,9

3 VoIP (delegatury, przystosowanie infrastruktury, nowe Switche) 583,2

4 System do wideokonferencji 469,4

5 Centrale Telefonii VoIP wraz z telefonami dla delegatur 145,4

6 Pozostały sprzęt komputerowy 45,7

II. Oprogramowanie (wartości niematerialne i prawne) 3 708,0

1 Wdrożenie systemu obiegu dokumentów - etap I Analiza 173,2

2 Wielozadaniowy system zabezpieczeń (FireWall, licencje) 226,3

3 Baza danych dla systemu obiegu dokumentów 735,9

4 SAN Tivoli 175,1

5 Licencje do wirtualizacji środowiska serwerowego 144,2

6 Licencje MS Office 2010 (wymiana posiadanych licencji) 2 122,2

7 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 131,1

III. Infrastruktura i pozostałe urządzenia techniczne 61,5

1 Projekt wymiany klimatyzacji w serwerowni 61,5

Pozostałymi wydatkami były pozycje kosztów bieżących, obejmujące między innymi: 
–  świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do Internetu,
–   opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
–   świadczenie usług telefonii stacjonarnej,
–   aktualizację systemu bazy aktów prawnych,
–   serwis systemów ZSZ, CMS, Archiwum, TSM, Kontrole, Pilot, ServiceManager,
–   modyfikację funkcjonalności systemu ZSZ, CMS, Kontrole,
–  wsparcie i asystę techniczną produktów firmy Novell, Beginfinite, Oracle, ACL Desktop Edition, 
–   serwis pogwarancyjny serwerów w centrali i delegaturach,
–   analizę środowiska serwerowego pod kątem wirtualizacji,
–   pilotażowe wdrożenie systemu do szyfrowania danych,
–  aktualizację McAfee ePO do wersji 4.5 i wdrożenie serwera pośredniczącego,
–   dostawy sprzętu telekomunikacyjnego.

5.5. Informatyczne wspomaganie kontroli

Organizacja i metodyka

Usprawnianiem technologicznym procesów kontrolnych zajmuje się powołany przez Prezesa NIK Zespół Wsparcia Infor-
matycznego Kontroli, w skład którego wchodzą przedstawiciele departamentów i delegatur NIK. Do zadań Zespołu należy roz-
wój metodyki kontroli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, a także współudział w opracowywaniu programów kontroli 
i wspomaganie wykonywania czynności kontrolnych.  

Jednym z kluczowych elementów warunkujących skuteczne stosowanie narzędzi informatycznych w kontrolach jest 
wiedza o zasobach i systemach informatycznych kontrolowanych podmiotów. Wiedzę taką NIK gromadzi dzięki analizie 
przepisów prawnych i współpracy z administracją publiczną (m.in. z Ministerstwem Finansów w zakresie systemów finan-
sowo-księgowych funkcjonujących w państwowych jednostkach budżetowych), ale przede wszystkim przez systematyczne 
pozyskiwanie i gromadzenie informacji o systemach informatycznych kontrolowanych jednostek. Dane o systemach udostęp-
niane są Zespołowi wsparcia i pozwalają na odpowiednie zaprojektowanie efektywnych metod kontrolnych oraz skuteczny 
import danych podczas kontroli. Podkreślić należy, że Zespół nie powiela funkcjonujących w administracji baz danych, lecz 
gromadzi informacje o tych bazach.

Ważnym elementem, pozwalającym na skuteczne wykorzystanie narzędzi informatycznych np. w doborze podmiotów 
do kontroli, jest gromadzenie wybranych danych o organizacji, zadaniach i finansowaniu podmiotów, które mogą być objęte 
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kontrolą. Trwają prace nad budową w NIK bazy analitycznej łączącej zasoby systemu PILOT (dane o 55,6 tys. kontroli i 24,5 
tys. skontrolowanych podmiotów gromadzone od 1999 r.) z zasobami pozyskanymi z baz zewnętrznych (m.in. informacje 
z rejestru zakładów opieki zdrowotnej – aktualnie rejestr podmiotów leczniczych, systemu informacji oświatowej, systemu 
sprawozdawczego jednostek samorządu terytorialnego (BesTI@), a także systemu informatycznej obsługi budżetu państwa 
(Trezor).

Skuteczność wykorzystania zasobów i narzędzi informatycznych w trakcie czynności kontrolnych zależy w dużej mierze 
od możliwości i umiejętności pobrania danych podlegających kontroli z systemów informatycznych kontrolowanych jednostek, 
co wobec dużej różnorodności tych systemów jest wyzwaniem zarówno dla NIK, jak i innych organów kontroli. Izba posiada 
w tym zakresie bogate doświadczenie, które pozwoliło na opracowanie metod i narzędzi importu danych. Dzięki tym metodom 
oraz współpracy z kontrolowanymi podmiotami, udaje się pobrać dane w wersji elektronicznej w ponad 95% przypadków 
badania z systemów finansowo-księgowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa. 

W przyszłości, wykorzystując rozwój zasobów i technik informatycznych w sektorze publicznym oraz korzystając z upraw-
nień, jakie daje art. 29 znowelizowanej ustawy o NIK, możliwa będzie bezpośrednia analiza i badanie niektórych danych trans-
akcyjnych podmiotów podlegających kontroli. W chwili obecnej jest to technicznie możliwe w stosunku do płatności z budżetu 
Unii Europejskiej.

Prace nad rozwojem metodyki kontroli wspartej informatycznie koncentrują się w NIK na trzech obszarach: 
–  analizach baz danych dotyczących kontrolowanych obszarów;
–  badaniu analitycznym ksiąg rachunkowych (autorski projekt NIK o nazwie FK-skan);
–  statystycznym lub niestatystycznym doborze próby spraw do kontroli.

Analizy baz danych dotyczą na ogół kompletności i poprawności danych, ich wzajemnych powiązań i zależności, grupo-
wania, selekcji, wyznaczania wskaźników, badania terminowości, powiązania danych finansowych i niefinansowych. Zakres 
analiz zależy od charakteru danych i służyć może zarówno do pomiaru różnych cech i wskaźników, jak i do badania mechani-
zmów kontrolnych systemów informatycznych, służących do gromadzenia tych danych w kontrolowanych jednostkach. Analizy 
prowadzone są na ogół na kompletnych zbiorach danych, według jednolitych, opracowanych wcześniej algorytmów i procedur, 
co zapewnia porównywalność uzyskanych wyników. 

Badanie analityczne ksiąg rachunkowych (FK-skan) polega na pozyskaniu danych księgowych w wersji elektronicznej, 
a następnie ich półautomatycznej analizie pod kątem poprawności, kompletności i zgodności zapisów księgowych z uregulo-
waniami wewnętrznymi i zasadami rachunkowości oraz wybranymi dokumentami zewnętrznymi (sprawozdania, operacje na 
rachunkach bankowych), a także identyfikacji nietypowych sytuacji, budzących wątpliwości co do okoliczności ich wystąpienia. 
Aktualnie analiza obejmuje około 30 różnych cech i zależności występujących pomiędzy danymi księgowymi. Wyniki badania 
mogą być wykorzystane jako element badania:
–  zgodności ewidencji z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi,
–  skuteczności systemu kontroli, w tym mechanizmów kontrolnych wbudowanych w system księgowości komputerowej,
–  wiarygodności transakcji – głównie w zakresie klasyfikacji i rozgraniczenia między okresami,
–  wiarygodności sprawozdań budżetowych.

Metodyka jest rozbudowywana o nowe elementy funkcjonujące w trybie automatycznym, w tym m.in. o badanie:
–  operacji na rachunkach bankowych (dane z systemu bankowości elektronicznej VideoTel) i kontach księgowych służących 

do ich ewidencji,
–  obrotów i sald na kontach,
–  planu i wykonania oraz wykonania i zaangażowania wydatków,
–  poprawności klasyfikacji paragrafowej,
–  ciągłości zapisów w dzienniku.

Nieodłącznym i powszechnie stosowanym elementem kontroli jest konieczność doboru spraw, które poddawane są 
badaniu, czyli tzw. dobór próby do badania. Dobór spraw powinien umożliwiać obiektywną ocenę, a więc mieć charakter 
losowy, a w miarę możliwości również statystyczny, pozwalający na oszacowanie błędu wnioskowania. NIK od kilku lat 
stosuje i rozwija metody statystycznego doboru próby do badania, łącząc je z doborem celowym, co pozwala zarówno 
na obiektywizm ocen, jak i wykorzystanie doświadczenia kontrolerów. Stosowanie mieszanych metod doboru próby jest 
zgodne z zaleceniami instytucji audytorskich, pozwala na uogólnienie (ekstrapolację) wyników badania i charakteryzuje się 
większą skutecznością. 
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W badaniach ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych międzynarodowe instytucje audytorskie zalecają stosować 
dobór transakcji z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich wartości26. Wykonanie takiego badania możliwe jest wyłącz-
nie w przypadku dostępności danych księgowych w wersji elektronicznej.

Narzędzia wsparcia informatycznego kontroli

Poza standardowymi narzędziami udostępnionymi przez oprogramowanie biurowe (edytory tekstów, arkusze kalkulacyj-
ne) w Najwyższej Izbie Kontroli wykorzystuje się dwa narzędzia specjalistyczne: program audytorski ACL oraz opracowany 
w NIK program Pomocnik Kontrolera.

Program ACL

Jest on specjalistyczną aplikacją, służącą do analiz audytorskich dużych zbiorów danych i  w ostatnim czasie stosowaną 
przez różne instytucje kontrolne w Polsce. Program umożliwia import danych z różnych źródeł, szybkie i wszechstronne anali-
zy ad hoc oraz automatyczne analizy na podstawie specjalnie przygotowanych  skryptów. Ta ostatnia funkcjonalność progra-
mu jest szczególnie cenna, gdyż pozwala na wcześniejsze zaprogramowanie i jednolite przeprowadzenie badania w różnych 
jednostkach. W przypadku NIK pewnym ograniczeniem jest niewystarczająca liczba posiadanych licencji programu oraz niska 
dostępność i jednolitość zbiorów danych możliwych do analiz. 

Pomocnik Kontrolera

Program ten jest autorską aplikacją zbudowaną na potrzeby NIK i sukcesywnie rozwijaną.  Program przeznaczony był począt-
kowo głównie do doboru prób do badania. Z czasem rozbudowane zostały funkcje pozwalające na import i analizę danych. Pro-
gram dostosowany jest do zasad księgowości jednostek budżetowych i realizuje w całości analizę ksiąg rachunkowych FK-skan, 

o której była mowa wcześniej. W roku 2011 wprowadzono wersję 5.2 programu, rozbudowaną m.in. o nowe funkcje analityczne:
–  automatyczną anonimizację danych (usuwanie nazwisk);
–  dodatkowe analizy: statystyki opisowe, stratyfikację, wiekowanie danych;
• i dentyfikację korekt w zapisach księgowych.

Ponadto program posiada funkcje pozwalające na realizację badania próby transakcji księgowych metodą krok po kro-
ku, począwszy od losowania próby, poprzez wypełnianie kwestionariusza badania, ekstrapolację wyników, aż do wykonania 
statystyk zbiorczych z wszystkich badań. Badanie prowadzone jest w oparciu o jednolite kryteria i metodykę dostosowaną za-
równo do pozyskania danych księgowych w wersji elektronicznej, jak i przypadków prowadzenia ksiąg rachunkowych metodą 
tradycyjną. Powyższa funkcjonalność oraz brak ograniczeń licencyjnych sprawiają, że program jest powszechnie stosowany, 
a w szczególności w kontrolach wykonania budżetu państwa.

Warto dodać, że program, w odpowiedniej wersji, jest udostępniany również jednostkom sektora publicznego na podsta-
wie umowy lub porozumienia, a w roku 2011 został przetłumaczony na język angielski i w ramach współpracy międzynarodo-
wej udostępniony najwyższemu organowi kontroli Danii (Rigsrevisionen).

Metody i narzędzia informatyczne w praktyce

Wymienić można trzy główne obszary, w których stosowano w roku ubiegłym metody i narzędzia informatyczne w proce-
sie kontrolnym:
–  analiza zbiorów danych kontrolowanych podmiotów,
–  dobór jednostek do kontroli,
–  badanie ksiąg rachunkowych kontrolowanych podmiotów.

Analiza dużych zbiorów danych dotyczyła kontroli Opodatkowanie akcyzą wyrobów alkoholowych, gdzie dane dotyczą-
ce izb celnych pozyskano z hurtowni danych celnych oraz kontroli postępowania przez wojewodów z mandatami karnymi 
kredytowanymi, prowadzonej w ramach kontroli wykonania budżetu państwa. W tym drugim przypadku analiza dotyczyła 
baz danych mandatowych prowadzonych przez 10 wojewodów i zawierających ponad 5 mln mandatów, z czego ponad 3 
mln dotyczyły roku 2010. Wyniki badania przedstawiono w analizie wykonania budżetu państwa. W obu przypadkach do 
badań zastosowano program ACL.

26 Tzw. metoda monetarna MUS (ang. Monetary Unit Sampling).
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Dobór jednostek do kontroli z zastosowaniem programu Pomocnik Kontrolera prowadzony jest w szczególności w kontroli 
budżetowej i uwzględnia:
–  podmioty zbadane w latach ubiegłych,
–  podmioty podlegające badaniu obligatoryjnemu,
–  dobór losowy pozostałych podmiotów z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich wydatków (dane z systemu Tre-

zor), przy założeniu wykonania odpowiedniego wskaźnika budżetu zadaniowego NIK.
Największym przedsięwzięciem wykorzystującym narzędzia informatyczne (w szczególności program Pomocnik Kontro-

lera) jest kontrola wykonania budżetu państwa. Narzędzia te używane są do importu i przekształceń danych, przeglądu ana-
litycznego ksiąg rachunkowych (FK-skan) oraz badania próby wydatków. W roku ubiegłym badanie ksiąg rachunkowych było 
prowadzone w 180 jednostkach, z których 176 prowadziło ewidencję księgową w wersji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu 
specjalnych narzędzi i procedur importu danych pozyskano dane księgowe w wersji elektronicznej w 171 przypadkach (97% 
posiadających księgowość komputerową) i przeprowadzono przegląd analityczny ksiąg w 136 przypadkach (77%). Losowanie 
i badanie próby wydatków  przeprowadzono w 171 przypadkach metodą monetarną, a w 9 przypadkach – metodą losowania 
prostego.

W nieszablonowy sposób posiadane narzędzia informatyczne zastosowano w kontroli P/11/003 Realizacja przez bene-

ficjentów spoza sektora finansów publicznych projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich – na przy-

kładzie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W szczególności wykorzystano zaawansowane funkcje arkuszy 
kalkulacyjnych oraz elektroniczny szablon protokołu opracowany przez koordynatorów kontroli. W ramach przygotowania do 
kontroli NIK wystąpiła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o pełną dokumentację kontrolowanych projektów w wer-
sji elektronicznej, którą następnie przekazano kontrolerom. Kontrolerzy opracowali protokoły z kontroli poprzez wypełnienie 
elektronicznego szablonu, co usprawniło analizowanie danych i redagowanie protokołu. Na etapie opracowania informacji 
o wynikach kontroli narzędzia informatyczne znacznie ułatwiły analizę i agregację danych.

W ramach kontroli P/11/002 Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu tery-

torialnego przeprowadzono dodatkowo, drogą elektroniczną, badanie ankietowe wśród 349 niekontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego. Ankiety były udostępnione za pośrednictwem strony internetowej NIK. Każda ankieta była zabez-
pieczona indywidualnym kodem dostępu. Ankiety po wypełnieniu były odsyłane do NIK w wersji elektronicznej. Wyniki badania 
ankietowego zostały przeniesione do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co pozwoliło na ich sprawne przeanalizowanie. Prze-
prowadzenie badania ankietowego drogą elektroniczną pozwoliło na pozyskanie informacji potrzebnych do przeprowadzenia 
poszerzonej analizy zagadnień objętych kontrolą, bez konieczności podejmowania kontroli bezpośredniej w dodatkowych 
jednostkach.

5.6. Aktywność NIK w międzynarodowych projektach IT

Najwyższa Izba Kontroli dzieli się swymi doświadczeniami w dziedzinie technologii informatycznych z najwyższymi orga-
nami kontroli innych krajów, będąc jednym z aktywniejszych członków grup roboczych EUROSAI i INTOSAI do spraw infor-
matyki.

EUROSAI – projekt algorytmu przeprowadzania kontroli systemów usług informatycznych

Coraz większym wyzwaniem dla kontrolerów staje się nie samo pozyskiwanie nowych informacji, ale wykorzystanie tych, 
które są już zgromadzone, i to w ogromnych ilościach. NIK, dzieląc się własnym dorobkiem informatycznym z europejskimi 
partnerami, pracuje nad rozwojem internetowego narzędzia, które ułatwi docieranie do danych z kontroli informatycznych oraz 
usprawni ich analizę. 

Warto przypomnieć, że już w 2005 r. na spotkaniu podgrupy Grupy Roboczej EUROSAI ds. Informatyki NIK zaprezen-
towała opracowany przez grupę kontrolerów i informatyków z Izby projekt algorytmu pn. Wspólne ramy kontroli administracji 

elektronicznej. Został on rekomendowany jako wzorcowe podejście do kontroli usług informatycznych. W latach następnych 
kontynuowano prace rozwojowe nad algorytmem. Stan zaawansowania projektu prezentowany był przez przedstawicieli Izby 
także na forum ISCITA27. W 2009 r. postanowiono powiązać algorytm z wykazem ryzyk w działalności administracji publicznej, 
zebranych przez Grupę Roboczą ds. Technologii Informatycznych INTOSAI.

27 ISCITA – ang. INTOSAI Standing Committee on IT Audit.
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W 2011 r. NIK przejęła kierownictwo w działającej w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. Informatyki podgrupie ds. 
projektu e-Government i zaproponowała swoim europejskim partnerom autorskie narzędzie do zarządzania wiedzą groma-
dzoną przez najwyższe organy kontroli. W pracach podgrupy oprócz NIK biorą udział przedstawiciele najwyższych organów 
kontroli: Holandii, Portugalii, Rosji, Słowacji i Szwajcarii. Na spotkaniu Grupy Roboczej EUROSAI ds. Informatyki w Stambule 
w lutym 2011 r. podsumowano dotychczasowe postępy prac oraz podjęto znaczące dla Najwyższej Izby Kontroli decyzje, m.in. 
zaproponowano Izbie objęcie przewodnictwa tej grupy od roku 2014. 

Spotkanie warsztatowe uczestników projektu odbyło się 20-21 listopada 2011 r. w Warszawie. Oprócz NIK udział w nim 
wzięli przedstawiciele najwyższych organów kontroli z Estonii, Holandii, Portugalii, Rosji, Słowacji i Szwajcarii. Podjęto decyzje 
dotyczące dalszego rozwoju narzędzia umieszczonego na stronie  www.egov.nik.gov.pl  oraz dokonano podziału zadań.

Drugi prezentowany przez NIK projekt dotyczył samooceny kontroli informatycznych (IT Audit Self-assessment – ITASA). 

NIK przedstawiła polskie doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu ITASA, w tym listę działań, które powinien wy-
konać lub wziąć pod uwagę krajowy koordynator samooceny. Przedstawiono polską wersję kwestionariusza samooceny oraz 
plany działań zespołu ds. rozwoju IT, szkoleń CISA28 oraz pomysł utworzenia wewnętrznego portalu i plan strategicznych kon-
troli w dziedzinie IT. NIK wstępnie wyraziła zainteresowanie udziałem w pracach podgrupy administrującej projektem ITASA.

Na spotkaniu w Warszawie w październiku 2011 r. polscy kontrolerzy zaprezentowali ideę systemu e-Government oraz 
jego architekturę. Problematyka kontroli informatycznych jest w wysokim stopniu uniwersalna. Audytorzy badający nowe zja-
wiska (np. cloud computing czy międzynarodowy obrót podpisem elektronicznym) mogą z powodzeniem korzystać z doświad-
czeń NOK innych krajów, które prowadziły już kontrole związane z tymi zagadnieniami. Narzędzie proponowane przez NIK 
innym organom kontroli jest w fazie prototypu, ale już można wskazać efekty jego działania – w kontroli e-PUAP z powodze-
niem wykorzystano schemat kontroli e-Government, który został udostępniony partnerom z całego świata. Grupa Robocza 
EUROSAI ds. Informatyki, pod przewodnictwem Szwajcarii, wezwała instytucje kontrolne do dostarczania raportów i danych, 
wskazując jednocześnie jako adres stronę internetową NIK, goszczącą platformę e-GOV.

Projekt wykonywany jest w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, ale Izba jest gotowa do 
współpracy z kontrolnymi i audytorskimi instytucjami z całego świata. Tworzone obecnie narzędzie może być udostępniane 
wszystkim zainteresowanym sprawnym docieraniem do wyników kontroli informatycznych. NIK jest administratorem strony 
internetowej, na której zamieszczane są informacje o przebiegu i wynikach prac nad algorytmem (www.egov.nik.gov.pl). 

INTOSAI – projekty w ramach Grupy Roboczej ds. Kontroli Systemów Informatycznych

Podczas 20. spotkania Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Systemów Informatycznych – WGITA (Working Group on 

IT Audit) w Sun City (RPA) w kwietniu 2011 r. przedstawiciele NIK prezentowali m.in. ryzyka strategii IT zdominowanej przez 
outsourcing na podstawie wyników kontroli NIK „Funkcjonowanie wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu 

Państwa”. Analizę oparto na modelu ryzyka: czynnik–zdarzenie–efekt. Jako czynniki wykorzystano osiem najpoważniejszych 
ryzyk w dziedzinie outsourcingu wskazywanych w Eight Biggest Areas of Risk for Buyers of Outsourcing Services29. Głównym 
celem spotkania Grupy w Sun City było podsumowanie prowadzonych prac, prezentacja materiałów krajowych oraz zaplano-
wanie kolejnych przedsięwzięć. Dokonano ustaleń co do dalszego przebiegu działań oraz zadań NIK w ramach międzynaro-
dowych projektów, w których Izba bierze udział. 

Szkolenia międzynarodowe

Pracownicy NIK mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych szkoleniach z dziedziny IT. Do udziału w szkoleniach 
organizowanych przez rząd Indii w ramach programu współpracy technicznej i gospodarczej ITEC (Indian Technical and Eco-

nomic Cooperation) w 2011 r. zostało zakwalifikowanych 2 pracowników NIK. Tematyka tych szkoleń obejmowała zagadnienia 
audytu w środowisku IT oraz audytu sektora publicznego.

28 CISA – ang. Certified Information Systems Auditor.

29 Kathleen Goolsby, www.outsourcing-center.com, styczeń 2011. 
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6. Działalność 
wydawnicza

„Kontrola Państwowa”

„Przegląd Metodyczny”

Wydawnictwa metodyczne

Inne publikacje
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Działalność wydawnicza
NIK informuje opinię publiczną o działalności kontroli państwowej w Polsce m.in. przez publikowanie 
ustaleń i wniosków ważniejszych kontroli oraz popularyzuje zarówno własny dorobek, jak i doświad-
czenia zagranicznych najwyższych organów kontroli państwowej. Własna działalność wydawnicza, 
profesjonalny skład publikacji oraz poligrafia zapewniają sprawną realizację tych zadań.

Płaszczyzną komunikacji z odbiorcą zewnętrznym jest ukazujący się od 1956 r. dwumiesięcznik „Kontrola Państwowa”.  
Drugie pismo wydawane przez NIK – „Przegląd Metodyczny” – przeznaczone jest dla pracowników Izby.

Staraniem NIK ukazują się też pozycje wydawnicze, popularyzujące metodykę oraz międzynarodowe standardy kontroli, 
a także wydawnictwa okolicznościowe. Rokrocznie wydawane są, w profesjonalnej szacie graficznej, dwa dokumenty, przed-
kładane Sejmowi RP – Sprawozdanie z działalności NIK oraz Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pienięż-

nej. Ponadto ukazuje się angielskojęzyczna wersja Sprawozdania, przeznaczona dla odbiorcy zagranicznego.

„Kontrola Państwowa”

Dwumiesięcznik naukowy „Kontrola Państwowa” poświęcony jest problematyce kontroli. Pismo znajduje się w wykazie 
wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z maksymalną możliwą do uzyskania liczbą 9 punktów za 
umieszczoną w nim publikację. Od 2011 r. pismo ma nową szatę graficzną (jeden stały kolor w wydaniach standardowych 
i odmienny w specjalnych; dwuszpaltowe łamanie; stałe wyróżniki i rubryki; jednolite tabele i rysunki). Zmieniony został układ 
treści: dodano m.in. opisowy spis treści, czytelne wstępy do artykułów, wprowadzono też nowe działy, np. „Kontrola i audyt”, 
prezentujący zagadnienia istotne dla kontrolerów, „Państwo i społeczeństwo”, zajmujący się problematyką prawną i społecz-
no-ekonomiczną, oraz rubryki, np. „Pozostałe kontrole NIK”, która zawiera sygnały o wszystkich kontrolach, na temat których 
Izba opublikowała informacje.

W „KP” priorytetowa jest problematyka kontroli i audytu. Na ten temat w dziale „Kontrola i audyt” w 2011 r. opublikowano 
28 artykułów, w tym 11 z ustaleń kontroli NIK. Omówiono w nich m.in.: organizację i funkcjonowanie Izby po nowelizacji usta-
wy; audyt zlecony przygotowań do polskiej prezydencji w UE; problemy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów 
publicznych; funkcjonowanie państwowych funduszy inwestycyjnych; sądową kontrolę konstytucyjności prawa; badanie wy-
padków i incydentów statków powietrznych.

W rubryce poświęconej ustaleniom kontroli NIK przedstawiono wyniki badań dotyczące m.in.: zaopatrzenia Polski w wę-
giel kamienny; programu przeszczepiania narządów i tkanek; programu wsparcia obszarów wiejskich; prowadzenia gier i za-
kładów; rekompensat za bezpłatne przejazdy autostradami; parków narodowych; spraw socjalnych – lokali dla najuboższych 
i pomocy państwa w dożywianiu. 

W dziale „Państwo i społeczeństwo” zamieszczono 18 artykułów; były wśród nich teksty na temat: postulowanych zmian w Kon-
stytucji RP; odpowiedzialności i rozliczalności władzy wykonawczej; informacji publicznej; stanu i perspektyw polskiej gospodarki; 
systemu wdrażania funduszy europejskich; przeciwdziałania praniu pieniędzy i korupcji; energetyki. Wiele uwagi poświęcono po-
wiązaniu polskiej gospodarki z gospodarkami krajów Unii Europejskiej oraz jej kondycji po siedmiu latach członkostwa w UE. Na 
łamach czasopisma omawiano również współpracę Najwyższej Izby Kontroli z organizacjami międzynarodowymi, przede wszystkim 
EUROSAI i INTOSAI, oraz najwyższymi organami kontroli innych państw; odnotowywano też ważne dla Izby wydarzenia.

W 2011 r. wydano 6 numerów standardowych (988 stron), prezentujących 46 artykułów merytorycznych, i jeden numer 
specjalny poświęcony melioracjom wodnym. Nakład w 2011 r. wynosił 1000 egzemplarzy. Wśród autorów „KP” byli naukowcy, 
uznani specjaliści w dziedzinie kontroli, audytu, prawa, finansów i gospodarki, a także pracownicy NIK – członkowie Kolegium 
NIK, radcy prezesa NIK, szefowie jednostek organizacyjnych Izby, kontrolerzy i specjaliści. Radę Naukową pisma (Komitet Re-
dakcyjny) tworzą profesorowie i doktorzy prawa i ekonomii – wykładowcy akademiccy, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Głównego Urzędu Statystycznego  oraz przedstawiciele NIK.

„Kontrola Państwowa” jest rozpowszechniana w kraju i za granicą. Otrzymują ją nieodpłatnie: Sejm, Senat, urzędy cen-
tralne, organy samorządu terytorialnego, Biblioteka Narodowa, inne biblioteki, w tym akademickie. Znaczna część nakładu 
rozprowadzana jest w NIK i jej delegaturach. Odpłatnie, po wykupieniu prenumeraty, „Kontrolę Państwową” otrzymują jej stali 
czytelnicy. Za granicę czasopismo jest wysyłane do najwyższych organów kontroli współpracujących z Izbą w ramach EURO-
SAI i INTOSAI. Wszystkie wydania „Kontroli Państwowej” są dostępne na stronie internetowej NIK. 
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„Przegląd Metodyczny”

„Przegląd Metodyczny” ukazuje się od roku 2006. Jest wewnętrznym periodykiem specjalistycznym kierowanym do kon-
trolerów NIK. Służy upowszechnianiu skutecznych rozwiązań i doświadczeń z zakresu metodyki kontroli i technik kontrolnych 
oraz promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.

Czasopismo ma charakter monograficzny – każdy jego numer poświęcony jest wybranej problematyce, istotnej z punktu 
widzenia procesu kontroli. Ponadto w dziale poświęconym zagadnieniom językowym zamieszczane są opracowania i porady 
z zakresu kultury języka i poprawności językowej dokumentów. „Przegląd Metodyczny” ukazuje się w nakładzie około 600 
egzemplarzy, a jego wersja elektroniczna jest dostępna w intranecie.  

W roku 2011 wydane zostały trzy numery „Przeglądu Metodycznego”. Pierwszy poświęcony był tajemnicy ustawowo 
chronionej. W numerze przedstawiono nie tylko obowiązujące w tym zakresie przepisy, ale także praktyczne wskazówki po-
stępowania w sytuacjach, kiedy to, jak napisał jeden z autorów, „obszary chronione krzyżują się lub nakładają na siebie (…), 
a w gąszczu definicji i odrębnych reguł postępowania stosowanie prawa wymaga pewnej specjalizacji”. 

Tematem przewodnim numeru drugiego była tzw. kontrola projektowa, w której przyjmuje się podejście i metody stoso-
wane w zarządzaniu projektami. Zawierał on artykuły zarówno eksperta zewnętrznego, jak i autorów z NIK, prezentujących 
doświadczenia wewnętrzne jednostek organizacyjnych, które prowadziły tego typu kontrole i miały okazję wykorzystać propo-
nowane narzędzia oraz metodyki. W pracy NIK bowiem zarządzanie kontrolą jako projektem w pewnych przypadkach okazuje 
się najwłaściwszą z metod. 

Numer trzeci „Przeglądu Metodycznego” koncentrował się na ryzyku występującym w zarządzaniu instytucją oraz  w pro-
cesie kontrolnym. Przedstawiono niektóre systemy zarządzania ryzykiem, metody jego szacowania, analizy, reakcje na wy-
stąpienie ryzyka. Koncepcja ryzyka wykorzystywana jest praktycznie zarówno na etapie przygotowania kontroli, jak i samych 
czynności kontrolnych. W dziale językowym dominowały kwestie języka prawniczego z jego odrębnościami. 

Wydawnictwa metodyczne

W roku 2011 został przetłumaczony na język polski i opublikowany przez NIK kolejny zbiór Międzynarodowych Standardów 
Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI), opracowywanych i wydawanych przez INTOSAI. Zbiór dotyczył standardów poziomu 
1. – fundamentalnych zasad funkcjonowania najwyższych organów kontroli, poziomu 2. – warunków koniecznych dla właści-
wego funkcjonowania, oraz poziomu 3. – obejmującego standardy kontroli INTOSAI. W szczególności były to standardy:

ISSAI 1 – Deklaracja z Limy w sprawie zasad kontroli
ISSAI 10 – Deklaracja z Meksyku w sprawie niezależności NOK
ISSAI 11 – Wytyczne i dobre praktyki INTOSAI w sprawie niezależności NOK 
ISSAI 20 – Zasady przejrzystości i rozliczalności
ISSAI 21 – Zasady przejrzystości i rozliczalności. Zasady i dobre praktyki
ISSAI 30 – Kodeks etyki
ISSAI 40 – Kontrola jakości w NOK
ISSAI 100 – Podstawowe zasady kontroli państwowej
ISSAI 200 – Ogólne standardy kontroli państwowej oraz standardy o znaczeniu etycznym
ISSAI 300 – Standardy warsztatowe kontroli państwowej
ISSAI 400 – Standardy sprawozdawcze kontroli państwowej.

Inne publikacje

W 2011 roku wydano raport dotyczący realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
EUROSAI JOINT REPORT. Programmes / measures aimed at increasing the employment of disabled persons. NIK opubliko-
wała również raport z międzynarodowej kontroli przygotowania Polski i Ukrainy do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Na zakończenie polskiej prezydencji w Zarządzie Głównym EUROSAI NIK wydała 
specjalny raport pt. EUROSAI Presidency 2008–2011. Main Initiatives, podsumowujący dokonania trzech lat przewodniczenia 
tej prestiżowej organizacji.
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7. Biblioteka

 Księgozbiór biblioteki w Najwyższej Izbie Kontroli liczył pod koniec 2011 r. 
ponad 25 tys. woluminów.
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Biblioteka
Biblioteka działająca w Najwyższej Izbie Kontroli ma długą tradycję – najstarsze jej zbiory pochodzą 
z 1918 r. Znajdują się w nich unikatowe egzemplarze „Dziennika Praw Państwa Polskiego”, m.in. tom 
z 1919 r. zawierający Dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa30, a także niektóre sprawozdania 
z wykonania przez NIK kontroli budżetu państwa w okresie międzywojennym. Pierwsze zachowane 
zapisy w księdze inwentarzowej biblioteki pochodzą z 1945 r.

Biblioteka NIK pełni funkcję biblioteki fachowej w rozumieniu przepisów ustawy o bibliotekach. Księgozbiór biblioteki, do-
stosowany tematycznie i rodzajowo do specyfiki działalności Najwyższej Izby Kontroli, liczył pod koniec 2011 r. ponad 25 tys. 
woluminów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki z dziedziny prawa, ekonomii, finansów, administracji, zarzą-
dzania, kontroli państwowej w Polsce i na świecie, a także słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin. 

Główny dział księgozbioru stanowią pozycje poświęcone kontroli państwowej – opracowania z zakresu metodyki kontroli 
i audytu w Polsce i za granicą, a także publikacje najwyższych organów kontroli i organizacji zrzeszających te organy, głównie 
INTOSAI i EUROSAI. Na portalu intranetowym są zamieszczane wersje elektroniczne rocznych sprawozdań najwyższych 
organów kontroli państw – członków wspomnianych organizacji. Biblioteka posiada także unikatowy zbiór informacji wynikach 
kontroli (od 1989 r.) i sprawozdań z działalności NIK (od 1957 r.). 

Biblioteka zapewniła też jednostkom organizacyjnym NIK prenumeratę czasopism, wydawnictw GUS, a także periodyków 
związanych z właściwością rzeczową departamentów, jak również współpracowała na bieżąco z krajowymi wydawnictwami, 
księgarniami, redakcjami i bibliotekami. Prowadziła także wypożyczenia międzybiblioteczne, korzystając najczęściej z zasobu 
Biblioteki Narodowej. Czytelnicy mają dostęp do czasopism fachowych i prasy codziennej, w tym do archiwów internetowych: 
„Dziennika Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”, a przez portal intranetowy  mogą dotrzeć do informacji 
o zakupionych nowych książkach.

Działalność biblioteki wspomaga system informacyjno-wyszukiwawczy SOWA, umożliwiający czytelnikom dostęp do bazy 
danych księgozbioru. W roku 2011 do bazy wprowadzono 1,5 tys. nowych rekordów. Najważniejsze dane dotyczące pracy 
biblioteki i jej zasobu w ostatnich dwóch latach zawiera tabela.

Tabela  9.

Podstawowe dane dotyczące biblioteki fachowej w NIK w latach 2010–2011

Lp. Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r.
Wskaźnik %

(4:3)

1 2 3 4 5

1
Wydatki na zakup książek, prenumeratę dzienników urzędowych, czasopism 
i prasy (wartość – w tys. zł)

212,9 228,3 107,2

2
Liczba woluminów pozycji książkowych i periodyków specjalistycznych 
(w tys. – stan na 31 grudnia)

24,7 25,4 102,8

3 Prenumerata (liczba tytułów) ogółem, w tym: 159 158 99,3

3.1. – dzienniki urzędowe 2 2 100,0

3.2. – czasopisma fachowe 150 149 99,3

3.3. – prasa codzienna 7 7 100,0

4 Wydawnictwa GUS (liczba tytułów) 37 52 140,5

5
Zarejestrowani czytelnicy korzystający ze zbiorów 
(liczba – stan na 31 grudnia)

670 630 94,0

6 Księgozbiór fachowy (wartość w tys. zł–stan na 31 grudnia) 941,1 1016,0 107,9

W 2011 r. największym zainteresowaniem czytelników cieszyły się książki z zakresu rachunkowości, statystyki, audytu, 
jak również publikacje mające tematyczny związek z Unią Europejską i prawem międzynarodowym. Z zasobów bibliotecznych 
korzystało regularnie ponad 600 zarejestrowanych czytelników, jak również wielu pracowników naukowych szkół wyższych 
oraz studenci.

30  Dz.P.P.P z 1919 r., Nr 14, poz.183.
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8. Archiwum 

Zasób archiwalny

Przekazywanie akt do archiwów państwowych

Brakowanie akt

Udostępnianie akt

Informatyzacja archiwum

Postępowanie z dokumentacją w czasie reorganizacji NIK
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Archiwum 
Po zakończeniu postępowania kontrolnego i upublicznieniu informacji o wynikach kontroli, wytworzone akta przekazywa-

ne są do Archiwum NIK. Archiwum spełnia trzy główne funkcje wynikające z przepisów prawa: kształtuje zasób archiwalny 
przez właściwe kwalifikowanie, klasyfikację i organizację gromadzenia i opracowywania materiałów, zapewnia systemowe 
wykorzystanie zasobu dla potrzeb wewnętrznych i prowadzenia badań naukowych, a także doskonali i rozwija procedury prak-
tyki archiwalnej. Znaczenie dokumentacji gromadzonej w Archiwum wynika z pozycji ustrojowej NIK jako naczelnego organu 
kontroli państwowej. Zasób archiwalny odzwierciedla nie tylko zmiany w organizacji i działalności NIK, ale także dokumentuje 
procesy zachodzące w państwie, przez co ma zarówno wartość dowodową, jak i historyczną.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Archiwum jest ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach31. Szczegółowe zasady funkcjonowania Archiwum zawarte są w instrukcji archiwalnej32, która określa organizację 
i zakres działania archiwów w NIK. Do właściwości archiwum należy: przyjmowanie dokumentacji z 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. Ważnym 
elementem pracy archiwum jest opracowywanie materiałów archiwalnych (są one następnie przekazywane do właściwych archiwów 
państwowych), a także prowadzenie kwerend archiwalnych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Zasób archiwalny

Zasób archiwalny gromadzony jest w Archiwum zlokalizowanym w siedzibie NIK w Warszawie (akta departamentów 
i Delegatury w Warszawie) oraz w pozostałych 15 delegaturach. Dokumentacja przejmowana jest kompletnymi rocznikami, po 
dwóch latach – licząc od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu sprawy.

Według stanu na koniec 2011 r. zasób Archiwum wynosił około 3,9 tys. metrów bieżących akt. W skład zasobu kategorii 
„A” wchodzi przede wszystkim dokumentacja postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez departamenty, wytworzona 
w latach 1981–2008 oraz przez delegatury NIK – w latach 1976–2008. Około 10% zasobu stanowi dokumentacja niearchiwal-
na, m.in. akta osobowe pracowników, dokumentacja płacowa, a także dokumentacja bieżącej finansowej oraz administracyj-
no-gospodarczej działalności Izby.

W 2011 r. zasób archiwalny wzbogacił się o 276 m.b. akt (prawie 7960 jednostek aktowych), w tym o 145 m.b. akt (4300 
jednostek aktowych) w delegaturach. W tabeli zawarto ogólne dane ilustrujące zasób archiwów NIK.

Tabela 10.  

Zasób archiwalny NIK według stanu na 31.12.2011 r. (w metrach bieżących, dotyczy tylko akt kategorii „A”)

Lp. Wyszczególnienie
Zasób archiwalny

(w m.b.) Wskaźnik %

1 2 3 4

1. Stan na 31 grudnia 2010 r. w tym: 3727 100

1.1.    – archiwum centrali NIK (departamentów) 1382 37

1.2.    – archiwów delegatur 2345 63

2. Przyjęto w 2011 r., z tego z: 276 7,4

2.1.    – departamentów 131 3,5

2.2.    – delegatur 145 3,9

3. Przekazano do archiwów państwowych, z tego z: 95 2,5

3.1.    – departamentów 25 0,7

3.2.    – delegatur 70 1,8

4. Stan na 31 grudnia 2011 r. w tym: 3906 105

4.1.    – archiwum centrali NIK (departamentów) 1488 40

4.2.    – archiwów delegatur 2418 65

31 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r., poz. 698).

32 Wprowadzonej zarządzeniem Prezesa NIK z dnia 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 dnia 20 maja 2009 r., 

zatwierdzona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
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Przekazywanie akt do archiwów państwowych

Stosownie do przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Archiwum jest zobowiązane do przeka-
zywania do właściwych archiwów państwowych, dokumentacji kategorii archiwalnej „A”, najpóźniej po 25 latach od jej wytwo-
rzenia. W 2011 r. archiwa NIK, po opracowaniu, przekazały do archiwów państwowych 55.442 jednostki archiwalne (95 m.b. 
akt) z lat 1970–1990.

Brakowanie akt

Brakowaniu i niszczeniu podlega dokumentacja niearchiwalna kategorii „B”, dla której upłynął termin przechowywania, 
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Najwyższej Izby Kontroli. W 2011 r. na podstawie jednorazowych zgód właści-
wych archiwów państwowych archiwa NIK wybrakowały około 38 m.b. dokumentacji niearchiwalnej.

Udostępnianie akt

Dokumentacja przechowywana w Archiwum udostępniana jest do celów służbowych. Udostępnianie dokumentacji w innych 
celach każdorazowo wymaga zgody Prezesa NIK. W 2011 r. udostępniano akta jednostkom organizacyjnym Izby i podmiotom 
zewnętrznym: prokuraturom okręgowym i apelacyjnym, sądom powszechnym, pracownikom naukowym, dziennikarzom oraz ko-
misjom sejmowym i posłom na Sejm RP, z zachowaniem obowiązujących procedur. Archiwa NIK udostępniły ogółem około 826 
jednostek aktowych.

Informatyzacja Archiwum

Od kilku lat archiwa NIK są obsługiwane przez system informatyczny, pomagający m.in. w szybkim prowadzeniu kwerend 
archiwalnych w całym zasobie Izby, niezależnie od faktycznego miejsca przechowywania akt. Obecnie w systemie jest około 
173 tys. rekordów za lata 1959–2010. System jest również elektroniczną ewidencją zasobu archiwalnego, stanowi pomoc przy 
brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej oraz przy przekazywaniu akt kategorii „A” do archiwów państwowych. Pomaga też 
pracownikom jednostek organizacyjnych Izby przekazywać akta do Archiwum NIK.

W 2011 roku kontynuowano proces skanowania akt znajdujących się w Archiwum NIK. Skanowanie akt przyspiesza proces 
dotarcia do dokumentów, ich udostępnianie oraz zawęża wypożyczanie oryginalnych dokumentów do sytuacji dowodowych. 

Niezależnie od bieżącej pracy związanej z przyjmowaniem dokumentacji z jednostek organizacyjnych, prowadzeniem ewi-
dencji, brakowaniem dokumentacji, udostępnianiem akt do celów służbowych i podmiotom zewnętrznym oraz opracowywaniem ma-
teriałów archiwalnych i przekazywaniem ich do właściwych archiwów, pracownicy Archiwum udzielali także innym pracownikom Izby 
niezbędnej pomocy i porad w zakresie archiwizacji akt. Ponadto pracownicy Archiwum przeprowadzili cykl szkoleń dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Izby w zakresie obsługi systemu informatycznego Archiwum, a także stosowania instrukcji kancelaryjnej 
oraz obsługi systemu eSzafa.

Postępowanie z dokumentacją w czasie reorganizacji NIK

Reorganizacja NIK, przeprowadzona w związku ze zmianą ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli i nowym zarządzeniem nr 
12 Prezesa NIK z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organi-
zacyjnych Najwyższej Izby Kontroli, zwiększyła znacznie przepływ dokumentów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Izby. 
Zgodnie z § 47 instrukcji kancelaryjnej NIK33 w sytuacji likwidacji lub reorganizacji powodującej utworzenie nowej jednostki 
organizacyjnej, z dokumentacją w niej powstałą należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w aktach normatywnych 
regulujących likwidację lub reorganizację. Prezes NIK w zarządzeniu nr 13 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji 
i organizacji niektórych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli i piśmie okólnym z 20 września 2011 r. w sprawie 
szczegółowych czynności związanych z likwidacją, reorganizacją i organizacją jednostek organizacyjnych dokładnie określił 
zasady postępowania z dokumentacją reorganizowanych jednostek. 

W jednostkach organizacyjnych Izby, które podlegały reorganizacji lub likwidacji, corocznie łącznie powstawało około 140 
metrów bieżących dokumentacji, z czego około 115 m.b. to dokumentacja postępowań kontrolnych, czyli akta kategorii „A” 
podlegające wieczystemu przechowywaniu. W czasie reorganizacji Archiwum NIK zakończyło przyjmowanie akt z roku 2008, 

33  Zarządzenie nr 9/2009 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Najwyższej 

Izbie Kontroli.
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które zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi podlegały przekazaniu do archiwum w 2011 r. W reorganizowanych 
jednostkach przeglądowi podlegała dokumentacja z 3 lat począwszy od roku 2009, stanowiąca prawie 420 m.b. akt. Archi-
wum NIK przyjmowało jednocześnie akta wszystkich likwidowanych i reorganizowanych komórek organizacyjnych. Zgodnie 
z pismem okólnym Prezesa NIK w jednostkach organizacyjnych przeprowadzono podział spraw na będące w trakcie realizacji 
oraz zakończone, stosownie do właściwości rzeczowej określonej w zarządzeniu nr 12. Sprawy w toku, przejmowane z innych 
jednostek zgodnie z nową właściwością rzeczową, podlegały rejestracji i oznaczeniu znakiem sprawy jednostki właściwej do 
dalszego prowadzenia danej sprawy. Sprawy zakończone, przejęte z likwidowanych jednostek, przechowywane są w jednost-
ce właściwej do czasu przekazania akt do Archiwum NIK.

Dokumentację przekazywano na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Jeden egzemplarz protokołu trafiał do Ar-
chiwum, które pełniło rolę koordynatora przekazywania akt. W sumie powstało 28 protokołów przekazania dokumentacji, 
a likwidowana lub reorganizowana jednostka organizacyjna przekazywała średnio dwóm – trzem nowym jednostkom organi-
zacyjnym około 30 m.b. akt. Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu protokołów przekazania dokumentacji był wspomagający 
pracę kancelaryjną system informatyczny – Elektroniczny Katalog Dokumentów eSzafa, umożliwiający przygotowywanie wy-
kazów posiadanej i przekazywanej dokumentacji.

Przekazywanie dokumentacji pomiędzy reorganizowanymi jednostkami organizacyjnymi odbyło się sprawnie i terminowo 
(do 17 października 2011 r.), z zastosowaniem naczelnej zasady archiwalnej – zasady proweniencji, czyli przynależności 
zespołowej. Przyjmowane materiały archiwalne są opracowywane z zachowaniem wytworzonych związków pomiędzy spisami 
tak, aby przy przekazywaniu ich do właściwego archiwum państwowego można było odtworzyć system kancelaryjny, czyli 
układ akt z lat, w których powstawał, będący odpowiednikiem poprzedniej struktury organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli.
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9. Ochrona informacji 
niejawnych 

i danych osobowych

Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Działalność Kancelarii Tajnej

Postępowania sprawdzające

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Ochrona danych osobowych
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Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Ochroną informacji niejawnych w Najwyższej Izbie Kontroli zajmuje się powołany przez Prezesa NIK 
specjalny Pełnomocnik. Kompetencje Pełnomocnika określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochro-
nie informacji niejawnych34.

Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w NIK

Do najważniejszych zadań Pełnomocnika w 2011 r. należały:
–  kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji przez jednostki organi-

zacyjne NIK,
–  prowadzenie szkoleń35,
–  zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym w razie potrzeby stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, 
–  prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
–  zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
–  prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych i ochroną tajemnicy kontrolerskiej,
–  opiniowanie wniosków o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy kontrolerskiej,
–  opiniowanie projektów programów kontroli i informacji o wynikach kontroli pod kątem ochrony informacji niejawnych 

i ochrony danych osobowych. 
W 2011 r. przeprowadzono 11 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji niejaw-

nych, zachowania tajemnicy kontrolerskiej  i udostępniania informacji publicznej w następujących jednostkach organiza-
cyjnych NIK: 
–  w 4 departamentach: Administracji Publicznej; Budżetu i Finansów; Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Prze-

strzennego oraz Strategii Kontrolnej;
–  w 6 delegaturach w: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Opolu;
–  w Kancelarii Tajnej.

Wydział Bezpieczeństwa Obiegu Informacji opracował specjalną Metodykę kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 

ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i ochrony tajemnicy kontrolerskiej, przeprowadzanych z upoważnienia 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Najwyższej Izbie Kontroli, według której prowadził postępowania kontro-
lne. 

Ponadto wydział zaopiniował projekty następujących aktów prawnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.:
–  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz 

sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
–  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umiesz-

czania na nich klauzul tajności,
–  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, 

wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

Działalność Kancelarii Tajnej

Kancelaria Tajna w 2011 r. realizowała zadania określone w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych36 oraz w § 3 i 6 zarządzenia nr 26/2008 Prezesa NIK z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegól-
nego sposobu organizacji Kancelarii Tajnej w Najwyższej Izbie Kontroli, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu 
informacji niejawnych. Kancelaria Tajna wykonywała również zadania wynikające ze Szczególnych wymagań bezpieczeństwa 

systemu teleinformatycznego w Najwyższej Izbie Kontroli i Procedur bezpiecznej eksploatacji systemu przetwarzania infor-

macji niejawnych w NIK, opracowanych dla systemu teleinformatycznego, służącego do przetwarzania informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulami „ściśle tajne”, „tajne” i „poufne”.

34 Dz. U. z 2010 r. poz. 1228.

35 Szkolenia szerzej omówiono w rozdziale sprawozdania dot. Rozwoju zawodowego pracowników.

36  Dz. U. z 2010 r., poz.1228.
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Kancelaria Tajna w 2011 r. przyjęła 129 dokumentów, w tym: 1 dokument „ściśle tajny”, 27 dokumentów „tajnych”, 101 
dokumentów „poufnych”. Do przyjętych dokumentów zarejestrowanych w odpowiednich dziennikach korespondencji założono 
245 Kart zapoznania się z dokumentem, rejestrując fakt ich założenia w stosownym rejestrze. Wysłano natomiast 66 doku-
mentów, w tym: 60 dokumentów „tajnych” i 6 dokumentów „poufnych”. W strefie ochronnej zostało wykonanych i zarejestro-
wanych w Dziennikach Ewidencji Wykonanych Dokumentów ogółem 56 dokumentów.  

W ramach zabezpieczania pomieszczeń strefy ochronnej, wynikających z procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinfor-
matycznego NIK, służącego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne” i „poufne”, pracow-
nicy Kancelarii Tajnej rejestrowali wejścia i wyjścia osób do i ze strefy ochronnej, nadzorowali przeglądy, naprawy sprzętu i urządzeń 
strefy oraz uczestniczyli w organizowaniu narad, spotkań i posiedzeń kierowników i pracowników komórek organizacyjnych NIK. 

Ponadto Kancelaria Tajna:
–  dokonała zarządzonego przez Prezesa NIK przeglądu wszystkich, zarejestrowanych w dziennikach ewidencyjnych doku-

mentów zawierających informacje niejawne (teczki, wykazy, sprawy);
–  sporządziła wykazy dokumentów niejawnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych NIK;
–  prowadziła rejestry wydanych poświadczeń bezpieczeństwa, upoważniających do dostępu do informacji niejawnych ozna-

czonych klauzulami tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”. Ogółem  zarejestrowano 209 poświadczeń 
bezpieczeństwa (8 do „ST”, 26 do „T”, 112 do „PF” i 63 do „Z”);

–  weryfikowała, przygotowywała projekty decyzji o zniszczeniu i komisyjnie zniszczyła dokumenty zawierające informacje 
niejawne. Ogółem zniszczono 95 dokumentów;

–  bieżąco weryfikowała dokumenty, które na podstawie decyzji osób uprawnionych lub z mocy prawa stały się dokumentami 
jawnymi i nie podlegały dalszej ochronie, i zwracała je właścicielom bądź następcom prawnym. Realizowała również za-
sadę informowania właściwych osób o zbliżającym się terminie zakończenia okresu ochrony informacji niejawnych, przed 
przekazaniem dokumentu z Kancelarii Tajnej do właściwej jednostki organizacyjnej;

–  przekazywała przesyłki niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, do właściwego odbiorcy - adresata w NIK (w 2011 r. 
przekazano 30 takich przesyłek);

–  sporządzała okresowe raporty ilości wydrukowanych kart z drukarek dokumentów oznaczonych klauzulami „PF”, „T” i „ST” 
oraz raporty wydruków dokumentów w systemie teleinformatycznym.

Postępowania sprawdzające

Jednym z zadań Pełnomocnika jest przeprowadzanie postępowań sprawdzających, których celem jest dopuszczenie pra-
cowników NIK do informacji niejawnych. W 2011 r. przeprowadzono 193 postępowania sprawdzające, w wyniku których:
–  25 osób otrzymało poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym 5 oso-

bom wystawiono poświadczenia upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, zaś 20 
– poświadczenia dostępu do informacji z  klauzulą „tajne”;

–  106 osobom Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych NIK wystawił poświadczenia bezpieczeństwa upoważniają-
ce do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,

–  62 osobom wystawiono upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
Ponadto według stanu na 31 grudnia 2011 r. w toku było 107 postępowań sprawdzających.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Do zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego należy administracja oraz kontrola poprawności funkcjono-
wania pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego, szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej 
eksploatacji:
–  systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych w strefie ochronnej;
–  systemu kontroli dostępu do strefy ochronnej; 
–  systemu kontroli nadzoru wizyjnego strefy ochronnej – rejestracja zdarzeń przez 24 godziny na dobę.

Ponadto sprawowany jest nadzór nad wprowadzaniem do systemu teleinformatycznego informacji jawnych z niezaszy-
frowanych nośników danych oraz nad bezpieczeństwem teleinformatycznym podczas przetwarzania informacji niejawnych. 
Użytkownicy systemu teleinformatycznego zapoznawani są z treścią procedur bezpiecznej eksploatacji podczas przetwarza-
nia informacji niejawnych. 
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W NIK wykonany został projekt oszacowania poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie 
teleinformatycznym, z uwzględnieniem zaleceń Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW oraz normy PN-
ISO/IEC 27005 (wg art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych). Kolejny projekt dotyczył oszacowania poziomu 
zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, na podstawie projektu rozporzą-
dzenia w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego, stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (wg art. 43 ust. 
4 ustawy o ochronie informacji niejawnych).

Jednym z większych przedsięwzięć w 2011 r. było opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji wielofunkcyjnej Elektronicz-
nej Legitymacji Pracowniczej (ELP). Określono parametry techniczne ELP, opracowano wymagania graficzne i zabezpie-
czenia karty. Dokonano modernizacji istniejącego systemu kontroli dostępu do nowego standardu ELP (wymiana czytników, 
przygotowanie do wymiany kart dodatkowych, zebranie zdjęć pracowników do przygotowania ELP, opracowanie formularza). 
Zweryfikowano poprawność zapisów na formularzach ze zdjęciami i przygotowano bazę danych do produkcji ELP. Zapro-
gramowano i rozdystrybuowano 1600 ELP dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz 1000 kart dodatkowych, a także 
opracowano i wdrożono procedury używania kart. Przygotowano też dodatkowe karty dla osób spoza Izby, zatrudnionych 
w firmach świadczących różne usługi na jej rzecz.

Ochrona danych osobowych

Zajmuje się nią wyznaczony przez Prezesa NIK Administrator Bezpieczeństwa Informacji. W 2011 r. w wyniku przeglądu 
został utworzony nowy rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym NIK. 
Uaktualnione zostały upoważnienia i oświadczenia wszystkich pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych oso-
bowych w NIK. Trwały prace nad aktualizacją Polityki bezpieczeństwa danych osobowych NIK. Do GIODO złożony został 
wniosek NIK dotyczący rejestracji zbioru Wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Programy kontroli oraz informacje 
o wynikach kontroli były opiniowane pod względem ochrony danych osobowych. Ponadto zaopiniowano 112 wniosków pra-
cowników NIK o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy kontrolerskiej.
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10. System zarządzania 
środowiskowego 
– „Zielone biuro”

 Najwyższa Izba Kontroli wprowadziła i stosuje system zarzą-

dzania środowiskowego, spełniający wymagania normy ISO 

14001:2004. Potwierdził to certyfikat, otrzymany w 2011 r.
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System zarządzania środowiskowego 
– „Zielone biuro”
NIK jest instytucją od lat dbającą o środowisko. Z inicjatywy Prezesa NIK Jacka Jezierskiego już 
w 2008 r. ruszył projekt o nazwie „Zielone biuro”, mający na celu uczynienie Izby urzędem przyjaznym 
środowisku. 

Opierając się na raporcie opracowanym przez zespół „Zielonego biura”, Prezes NIK podjął decyzję o przygotowaniu NIK 
do wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z normą ISO 14001, Departament Gospodarczy zaś przystąpił 
do realizacji działań prośrodowiskowych. Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) został w styczniu 
2009 r. Dyrektor Generalny NIK Marek Chodkiewicz. W styczniu 2010 r. Prezes NIK zatwierdził Politykę środowiskową Naj-

wyższej Izby Kontroli, zaś w marcu tego samego roku zaczął działać system. Polityka środowiskowa zakłada ograniczenie nie-
korzystnego wpływu działalności instytucji na środowisko. Chodzi o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej i cieplnej, 
zasobów naturalnych, doskonalenie gospodarki odpadami oraz promowanie wśród pracowników zachowań prośrodowisko-
wych. 

W marcu 2011 r. Prezes dokonał przeglądu funkcjonowania systemu. Analiza została przeprowadzona m.in. na podstawie 
wyników audytów i wykazała, że system zarządzania środowiskowego działa zgodnie z założeniami. Pozytywnym efektem 
wdrożenia SZŚ było uporządkowanie gospodarki odpadami, znaczące zmniejszenie ilości zużywanego papieru i widoczna 
poprawa segregacji odpadów. W samej centrali NIK zużycie papieru zmniejszyło się o 20 proc. w porównaniu ze średnią z lat 
poprzednich, a skuteczność segregacji odpadów komunalnych poprawiła się o 45 proc. Działania te przyniosły oszczędności 
rzędu 60 tys. zł. Także Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach i delegatury wprowadziły lub udoskonaliły segregację odpadów 
w swoich siedzibach. Każdy nowy sprzęt zakupiony przez Izbę musi spełniać warunki energooszczędności. W coraz większym 
stopniu pracownicy korzystają z papieru z recyklingu, zaś do mejli automatycznie jest dołączany „zielony” dopisek zachęcający 
do ograniczenia drukowania. Odpady opakowaniowe, plastikowe i szklane butelki, czysta folia, papier i karton oraz metalowe 
puszki są sortowane i przekazywane do recyklingu. Wprowadzono system zbiórki zużytych baterii, tonerów, płyt CD i drob-
nego sprzętu elektrycznego. Na stronie internetowej NIK w specjalnej zakładce zamieszczane są wyniki kontroli zawierające 
ustalenia dotyczące środowiska – w ten sposób NIK upowszechnia w społeczeństwie wiedzę dotyczącą tego obszaru.

W lipcu 2011 r. Germanischer Lloyd Polen, organizacja zajmująca się audytem i certyfikacją systemów zarządzania, 
przeprowadziła audyt systemu zarządzania Środowiskowego funkcjonującego w NIK. Jednostka certyfikująca po zakończo-
nym audycie wydała Izbie w październiku 2011 r. certyfikat potwierdzający, iż Najwyższa Izba Kontroli wprowadziła i stosuje 
System Zarządzania Środowiskowego, spełniający wymagania normy ISO 14001:2004. Certyfikacja obejmuje centralę NIK 
w Warszawie, wszystkie delegatury oraz Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach. Certyfikat jest ważny do lipca 2014 r.
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Budżet
Najwyższej Izby 

Kontroli

II.

1. Dane ogólne
2. Dochody
3. Wydatki
4. Ważniejsze grupy wydatków
5. Użytkowanie nieruchomości
6. Zamówienia publiczne
7. Budżet zadaniowy NIK
8. Opinia Audytora Wewnętrznego NIK
9. Audyt zewnętrzny
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1. Dane ogólne

W 2011 r. NIK realizowała budżet w ramach części 07 – Najwyższa Izba Kontroli, dział 751 – Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa.

Budżet NIK po stronie wydatków został określony w ustawie budżetowej na 2011 r. 20 stycznia 2011 r. w wysokości 
257.802,0 tys. zł i był niższy o 17.322,0 tys. zł od kwoty uchwalonej przez Kolegium NIK w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Zakładał 
on – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrost wydatków nominalnie o 15.619,0 tys. zł, tj. o 6,4% w warunkach progno-
zowanego, średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%. Dochody zostały natomiast 
ustalone na poziomie 258,0 tys. zł.  Ogólne dane o budżecie NIK na 2011 r. zawiera tabela nr 1. 

Tabela 1. 

Ogólne dane o dochodach i wydatkach budżetowych NIK w 2011 r.

Lp. Budżet NIK Budżet według ustawy
Budżet 

wykonany Wskaźnik %

1 2 3 4 5

1 Po stronie wydatków (w tys. zł) 257.802,0 257.802,0 100,0

2 Po stronie dochodów  (w tys. zł) 258,0 818,2 317,1

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 100% planowanej kwoty, a do-
chody budżetowe w 317,1% przyjętego planu.

Warunkami umożliwiającymi pełne wykorzystanie środków przyznanych na sfinansowanie działalności Izby było prze-
niesienie, na podstawie decyzji Prezesa NIK, niektórych pozycji między paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych1.
Planowane wydatki były w 2011 r. realizowane sukcesywnie, w miarę upływu czasu, co potwierdzają dane zamieszczone w tabeli nr 2.

Tabela 2. 
Realizacja wydatków budżetowych NIK w 2011 r. narastająco w relacji do upływu czasu

Lp. Stan na dzień 

Zrealizowane 
wydatki

(w tys. zł)

Wskaźnik 
wykonania planu

(w %)

Wskaźnik 
upływu czasu

(w %)

1 2 3 4 5

1 31 marca 65.859,9 25,6 25,0

2 30 czerwca 126.251,3 49,0 50,0

3 30 września 184.082,6 71,4 75,0

4 31 grudnia 257.802,0 100,0 100,0

Nieznaczne opóźnienie w wykonaniu budżetu –  w stosunku do wskaźnika upływu czasu – wystąpiło w II i III kwartale 
i było związane z realizacją programu przedsięwzięć remontowo-inwestycyjnych, dla których termin zakończenia, ustalony 
został na IV kwartał 2011 r. Działalność Izby w 2011 r. zamknęła się stanem należności i zobowiązań, który ilustruje opis za-
mieszczony w tabeli nr 3. Podkreślić należy, że w minionym roku w działalności Izby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, 
a wykazane poniżej zobowiązania należą do krótkoterminowych.

Tabela 3. 
Należności i zobowiązania – według stanu na koniec 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie Delegatury Centrala Ogółem

1 2 3 4 5

I Ogółem należności (w tys. zł), z tego z tytułu: 1 42 43

1 Rozliczenia podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym - - -

2 Rozliczeń z pracownikami - - -

1 Wspomniane decyzje zostały podjęte na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy o NIK. 
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1 2 3 4 5

3 Odszkodowania za skradzione składniki majątkowe 1 - 1

4 Bieżących rozrachunków z kontrahentami - 2 2

5 Kar umownych, naliczonych odsetek - 40 40

II Ogółem zobowiązania (w tys. zł), z tego z tytułu: 6.810 9.671 16.481

1 Wynagrodzeń1/ 3.924 4.732 8.656

2 Podatku dochodowego, wpłat na PFRON i składek ZUS 2.495 3.613 6.108
3 Zakupu materiałów i usług2/ 317 1.304 1.621

4 Kosztów delegacji służbowych3/ 73 17 90

5 Bieżących rozrachunków z pracownikami (czynsze), świadczenia 1 5 6

1/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i premie pracowników obsługi za grudzień 2011 r. wypłacone w 2012 r. 2/ Faktury dotyczące 
zakupów w 2011 r. z terminem płatności w 2012 r. 3/ Poniesionych przez pracowników w 2011 r., a przedłożonych do rozliczenia w  2012 r. 

Prezes NIK jest dysponentem głównym części 07 budżetu państwa. Finansując bieżące zadania, przekazał w 2011 r. na 
rachunki bankowe podległych delegatur i Ośrodka Szkoleniowego 42,6% kwoty uruchomionych środków. Pozostałe 57,4% 
środków wykorzystano na sfinansowanie zadań realizowanych przez departamenty i Delegaturę  w Warszawie oraz uregulo-
wanie płatności za zakupiony sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne przeznaczone dla wszystkich jednostek organiza-
cyjnych NIK.

Strukturę wydatków zrealizowanych przez jednostki organizacyjne NIK (centralę i delegatury), z uwzględnieniem liczby 
zatrudnionych pracowników, obrazuje tabela nr 4. 

Tabela  4. 

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2011 r. (w podziale na centralę i delegatury) 

Lp. Wyszczególnienie
Przeciętna liczba 

zatrudnionych

Wydatki

(w tys. zł)
Wskaźnik

struktury (w %)

1 2 3 4 5

1 Centrala1/ 853,0 148.041,6 57,4

2 Delegatury NIK2/ 744,4 109.760,4 42,6

X Razem 1.597,4 257.802,0 100,0

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

2. Dochody
Określone w ustawie budżetowej na 2011 r. dochody w wysokości 258,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 818,2 tys. zł, czyli 

wyższej od prognozowanej o 217,1%. 
Stałymi tytułami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z czynszów za wynajem lokali i ze sprzedaży 

dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa”. Pozostałe pozycje mają charakter zmienny – precyzyjne określenie ich wielkości 
na etapie projektowania budżetu nie jest możliwe. Na uzyskanie wysokich wpływów z pozycji o charakterze nieregularnym 
oddziaływały różne okoliczności. Szczególnie widoczne było to w odniesieniu do pozycji Inne wpływy. Osiągnięcie dochodów 
w wysokości 524 tys. zł było konsekwencją naliczenia przez NIK kar umownych za niestaranne i nieterminowe wykonanie 
zawartych umów cywilnoprawnych (397,7 tys. zł) oraz rozliczeń finansowych z lat ubiegłych (122,3 tys. zł), w tym zwrotu 
nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (46 tys. zł).

Wysokie wykonanie w wysokości 181,1 tys. zł odnotowano w pozycji Czynsze za wynajem lokali i wyposażenia, garaży, 
w której to kwocie 55,6 tys. zł stanowiły dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni firmie prowadzącej stołówkę.

Niższe od zakładanych w planie dochody ze sprzedaży dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa” wynikały z zamówienia 
przez odbiorców mniejszej liczby egzemplarzy periodyku.

Wysokość i strukturę dochodów planowanych i uzyskanych ilustrują dane zawarte w tabeli  nr 5. 
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Tabela  5. 

Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie – tytuł dochodów:

W tys. zł

Plan Wykonanie

1 2 3 4

1 Czynsze za wynajem lokali i wyposażenia, garaży 83,0 181,1

2 Sprzedaż dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa” 8,0 7,9

3 Sprzedaż składników majątkowych wycofanych z eksploatacji 4,0 4,0

4 Sprzedaż usług noclegowych w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach 90,0 101,2

5 Inne wpływy (rozliczenia z dostawcami, ZUS, kary umowne, odsetki) 73,0 524,0

X Razem 258,0 818,2

Dochody należne budżetowi państwa były pobierane i przekazywane na centralny rachunek budżetu państwa w obowią-
zujących terminach.

Porównanie dochodów planowanych i zrealizowanych w ostatnich latach zaprezentowano w tabeli nr 6.

Tabela  6. 

Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w latach 2006–2011

Lp. Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Plan (w tys. zł) 460,0 497,0 271,0 340,0 370,0 258,0

2 Wykonanie (w tys. zł) 863,5 1.793,1 489,5 707,5 604,1 818,2

X Wskaźnik % (2:1) 187,7 360,8 180,6 208,1 163,3 317,1

3. Wydatki
Po stronie wydatków budżet NIK został określony w wysokości 257.802,0 tys. zł. Wydatki zrealizowano w planowanej 

wysokości (w 100%), z uwzględnieniem przeniesienia środków dokonanego na podstawie decyzji Prezesa NIK – stosownie do 
bieżąco weryfikowanych potrzeb. Tabela nr 7 przedstawia wydatki NIK planowane i zrealizowane w 2011 r. 

Tabela 7. 
Wydatki planowane i zrealizowane w 2011 r. (w układzie rzeczowo-finansowym)

Lp.
Wyszczególnienie 
– wydatki według ich rodzajów

W tys. zł
Wskaź-
nik %
(5:4)

Budżet wg
ustawy

Budżet 
po zmianach Wykonanie

1 2 3 4 5 6

1 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 258,0 181,7 181,7 100,0

2 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26,0 4,4 4,4 100,0

3 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168.900,0 168.822,2 168.822,2 100,0

4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.400,0 11.633,8 11.633,8 100,0

5 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.978,0 21.728,8 21.728,8 100,0

6 Składki na Fundusz Pracy 3.900,0 3.002,8 3.002,8 100,0

7 Wpłaty na PFRON - 844,0 844,0 100,0

8 Wynagrodzenia bezosobowe 1.625,0 1.292,5 1.292,5 100,0

9 Zakup materiałów i wyposażenia 3.681,0 5.346,6 5.346,6 100,0

10 Zakup energii 2.500,0 2.315,2 2.315,2 100,0

11 Zakup usług remontowych 3.520,0 4.682,7 4.682,7 100,0

12 Zakup usług zdrowotnych 62,0 46,0 46,0 100,0

13 Zakup usług pozostałych 6.786,0 6.659,9 6.659,9 100,0

14 Zakup usług rem. konserw. dot. obiektów zabytkowych 44,0 56,7 56,7 100,0

15 Zakup usług dostępu do sieci WAN i Internetu 719,0 1.667,2 1.667,2 100,0

16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci  telef. 714,0 291,9 291,9 100,0

17 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w ruchomej publicznej sieci  telefonicznej 424,0 181,6 181,6 100,0



80

Bu
d¿

et
 N

aj
w

y¿
sz

ej
 I
zb

y 
Ko

nt
ro

li

1 2 3 4 5 6

18 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 106,0 56,9 56,9 100,0

19 Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 126,0 91,8 91,8 100,0

20 Opłaty za administrowanie i czynsze  za bud., lokale
 i  pomieszczenia garażowe 108,0 111,2 111,2 100,0

21 Podróże służbowe krajowe 5.124,0 4.476,8 4.476,8 100,0

22 Podróże służbowe zagraniczne 1.020,0 668,6 668,6 100,0

23 Różne opłaty i składki 268,0 257,7 257,7 100,0

24 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.063,0 1.943,5 1.943,5 100,0

25 Podatek od nieruchomości 343,0 334,8 334,8 100,0

26 Opłaty na rzecz budżetu państwa 9,0 0,9 0,9 100,0
27 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 46,0 45,6 45,6 100,0

28 Składki do organizacji międzynarodowych 15,0 15,3 15,3 100,0

29 Pozostałe odsetki - 0,1 0,1 100,0

30 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1,4 1,4 100,0

31 Szkolenia pracowników niebędących członkami  korpusu służby 
cywilnej

1.241,0 983,1 983,1 100,0

32 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.538,0 10.713,8 10.713,8 100,0

33 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.258,0 9.241,5 9.241,5 100,0

34 Wydatki inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych będących w użyt. 
jedn. budżetowych - 101,0 101,0 100,0

X Razem 257.802,0 257.802,0 257.802,0 100,0

Przeniesienie środków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków wynikało z potrzeby 
oszczędności w jednych pozycjach wydatków oraz zwiększonych potrzeb w innych, zwłaszcza wydatków na realizację przed-
sięwzięć inwestycyjnych. 

W relacji do planu zmniejszeniu (o 1.249,2 tys. zł) uległy m.in. wydatki z tytułu składek ubezpieczeniowych. w grupie 
wydatków bieżących zmniejszono także wydatki na opłacenie składki na Fundusz Pracy (o 897,2 tys. zł). Mniejsze też były 
wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (o 332,5 tys. zł), na zakup mediów energetycznych (o 184,8 tys. zł), zakup usług 
pozostałych (o 126,1 tys. zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej (o 422,1 tys. zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej (o 242,4 tys. zł), podróży służbowych krajowych (o 647,2 tys. zł), podróży służbowych zagranicznych (o 351,4 tys. 
zł) oraz wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (o 257,9 tys. zł).

Wygospodarowanie środków w innych pozycjach wydatków było m.in. efektem aktywnych działań ukierunkowanych na 
integrację zamówień publicznych udzielanych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych, środków transportu, 
ubezpieczeń majątkowych oraz usług telekomunikacyjnych. Umożliwiło to zwiększenie wydatków na: zakup materiałów i wy-
posażenia, zakup usług remontowych, remonty obiektów zabytkowych, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz wydatków 
inwestycyjnych jednostek budżetowych. Strukturę wydatków zrealizowanych w roku 2011, w porównaniu z rokiem poprzed-
nim, obrazują dane liczbowe zawarte w tabeli nr 8.

Tabela 8. 

Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2010–2011

Lp. Wyszczególnienie – struktura wydatków

Wykonanie
w 2010 r.

Wykonanie
w 2011 r.

Wskaźnik
%

(5:3)(w tys. zł)

wskaźnik 
struktury

(w %) (w tys. zł)

wskaźnik 
struktury

(w %)

1 2 3 4 5 6 7

1 Wynagrodzenia osobowe 168.537,5 69,6 168.822,2 65,5 100,2

2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.348,4 4,7 11.633,8 4,5 102,5

3 Pochodne od wynagrodzeń 24.239,2 10,0 24.731,6 9,6 102,0

Razem: poz. 1–3 204.125,1 84,3 205.187,6 79,6 100,5

4 Wydatki ogólnoadministracyjne 20.048,7 8,3 25.469,2 9,9 127,0

5 Podróże służbowe zagran. i krajowe 6.176,1 2,5 5.145,4 2,0 83,3

6 Wydatki majątkowe 9.979,8 4,1 20.056,3 7,8 201,0

7 Odpis na ZFŚS 1.853,3 0,8 1.943,5 0,7 104,9

X Ogółem 242.183,0 100,0 257.802,0 100,0 106,4
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Ukształtowana struktura wydatków jest pochodną realizowanych przez NIK funkcji w państwie. Główną pozycją były wydatki oso-
bowe wraz ze składnikami pochodnymi od wynagrodzeń i stanowiły 79,6% całości. Wydatki ogólnoadministracyjne (zabezpieczenie 
i utrzymanie w sprawności technicznej budynków, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia) stanowiły 9,9%, wydatki majątkowe – 7,8%, 
podróże służbowe krajowe i zagraniczne –  2,0%, zaś obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 0,7%. 

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2011 r. ilustruje diagram nr 1.

Diagram 1. 
Struktura wydatków budżetowych NIK w 2011 r.

4. Ważniejsze grupy wydatków

4.1. Wynagrodzenia osobowe

Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 168.822,2 tys. zł (po zmianach) zostały wykorzystane w pełnej ich wyso-
kości, tj. w 100,0%. Wielkość i strukturę wydatków sfinansowanych w 2011 r. z funduszu wynagrodzeń osobowych zawiera tabela nr 9.

Tabela  9. 

Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń w 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie

W tys. zł

wynagrodzenia nagrody
nagrody 

jubileuszowe
odprawy 

emerytalne Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7

1 Fundusz wynagrodzeń 145.538,8 17.431,5 3.763,1 2.088,8 168.822,2

2 Wskaźnik struktury (%) 86,2 10,3 2,2 1,3 100,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na jeden etat oraz z uwzględnieniem wszystkich składników uposa-
żenia, a także wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wyniosło w 2011 r. 9.414 zł.

Poza wypłatami obciążającymi wydatki budżetowe pracownikom wypłacano też świadczenia rozliczane w ciężar składek 
ubezpieczeniowych ZUS. Ich wypłata związana była z nieobecnością w pracy usprawiedliwioną zwolnieniami lekarskimi oraz 
wynikała z uprawnień do zasiłków nabytych przez pracowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wielkość 
i strukturę tych świadczeń w 2011 r. ilustrują dane w tabeli nr 10.

Tabela 10. 
Świadczenia rozliczone w 2011 r. w ciężar składek ubezpieczeniowych ZUS

Lp. Rodzaj świadczenia
Ogółem

(w tys. zł)

Z tego:

Wskaźnik %Centrala Delegatury 

1 2 3 4 5 6

1 Zasiłki chorobowe1/ 2.037,6 1.127,4 910,2 73,3

2 Zasiłki opiekuńcze2/ 212,2 143,4 68,8 7,7

3 Zasiłki macierzyńskie 472,7 354,4 118,3 17,0

4. Zasiłki inne 56,4 - 56,4 2,0

x Razem 2.778,9 1.625,2 1.153,7 100,0

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

79,6 %

9,9 %

2,0 %7,8 %

0,7 %

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi

Wydatki ogólnoadministracyjneOdpisy na ZFŚS

Podróże służbowe 
zagraniczne i krajowe
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4.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2011 r. pracownikom Izby wypłacono przysługującą im na podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników sfery budżetowej tzw. trzynastkę w wysokości 11.633,8 tys. zł. Wydatki z tego tytułu naliczono 
w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany w roku poprze-
dzającym rok budżetowy. Różnicę między wielkością określoną w planie finansowym, a faktycznie wypłaconą w wysokości 
766,2 tys. zł przeniesiono decyzją Prezesa NIK do wynagrodzeń osobowych (środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 
osobowych, nie powodując skutków finansowych w następnym roku budżetowym).

4.3. Pochodne od wynagrodzeń

Podobnie jak i w latach poprzednich, NIK była w 2011 r. płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pra-
cy. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę do naliczenia składek na ZUS stanowiły 
wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Wysokość składek planowanych 
i odprowadzonych z tych tytułów ilustruje tabela nr 11.

Tabela 11. 

Składki na  ZUS i na Fundusz Pracy w 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
Wskaźnik % 

(4:3)

1 2 3 4 5
1 Składki na ZUS 21.728,8 21.728,8 100,0

2 Składka na Fundusz Pracy 3.002,8 3.002,8 100,0

X Razem 24.731,6 24.731,6 100,0

W 2011 r. składki na ZUS i FP stanowiły 9,6% wydatków budżetowych i były wyższe od wydatków poniesionych w po-
przednim roku o 492,4 tys. zł.

4.4. Wydatki ogólnoadministracyjne

Wydatki ogólnoadministracyjne stanowiły w 2011 r. 9,9% budżetu NIK. Środki przeznaczone na ten cel w wysokości 
25.469,2 tys. zł były wyższe od założonych w ustawie budżetowej o 2.848,2 tys. zł. Ważniejsze wydatki zaliczone do tej grupy 
zestawiono w tabeli nr 12.

Tabela 12. 
Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w 2011 r. 

Lp. Ważniejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych
Wykonanie 
(w tys. zł)

Wskaźnik struktury
(w %)

1 2 3 4
1 Materiały i sprzęt biurowy 2.799,1 11,0

2 Materiały i części komputerowe 525,2 2,1

3 Materiały gospodarcze 534,7 2,1

4 Paliwo samochodowe i części zamienne 693,1 2,7

5 Prenumerata dzienników urzędowych, prasy, książek 395,2 1,5

6 Dostawy energii (elektryczna, cieplna, woda) 2.315,3 9,1

7 Usługi  remontowe 4.739,4 18,6

8 Usługi telekomunikacyjne (telef. komórkowa i stacjonarna) 473,5 1,9

9 Pozostałe usługi (monitoring, drukarskie, komunalne itp.) 3.617,7 14,2

10 Usługi dostępu do do sieci WAN i Internetu 1.667,2 6,5

11 Wydatki na szkolenia 983,1 3,9

12 Wynagrodzenia bezosobowe 1.292,6 5,1

13 Usługi informatyczne 2.800,9 11,0

14 Obsługa delegacji zagranicznych i tłumaczenia 298,1 1,2

15 Ubezpieczenia majątkowe i samochodowe 240,8 0,9

16 Wpłaty na PFRON 844,0 3,3
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1 2 3 4
17 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 186,1 0,7

18 Pozostałe1/ 1.063,2 4,2

X Razem 25.469,2 100,0

1/M.in. składka  do organizacji międzynarodowych, podatki, opłaty.

Rzeczowy zakres wydatków zaliczanych do ogólnoadministracyjnych obejmuje szeroki wachlarz pozycji. Największy 
w nich udział (18,6%) miały nakłady na usługi remontowe w wysokości 4.739,4 tys. zł. Drugą co do wielkości pozycję w wy-
datkach ogólnoadministracyjnych (3.617,7 tys. zł, tj. 14,2%) stanowiły wydatki na pozostałe usługi. Kolejnymi pozycjami w tej 
grupie były:  usługi informatyczne (11,0%), zakup materiałów i sprzętu biurowego (11,0%), dostawa energii (9,1%). Wymienio-
ne pozycje wydatków zaangażowały środki w wysokości 16.272,4 tys. zł.  Pozostałe  pozycje wydatków stanowią w strukturze 
udział od 0,7 % do 6,5%. Strukturę wydatków na działalność remontową  prezentują dane w tabeli nr 13.

Tabela 13.  

Struktura zrealizowanych w 2011 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane i  konserwacyjne

Lp. Wyszczególnienie
Kwota

(w tys. zł)
Struktura 

(w %)

1 2 3 4

I. Prace remontowo-budowlane 3.667,7 77,4

1 Centrala NIK 1.202,2 25,4

1.1. Remont ogrodzenia wokół budynku a 508,2 10,7

1.2 Remont pomieszczeń biurowych, socjalnych 277,0 5,8

1.3 Projekt aranżacji korytarzy w budynku A 161,6 3,4

1.4 Remont lokali służbowych 145,3 3,1

1.5 Wymiana okien w Bazie Transportowej przy ul. Lubkowskiej 51,7 1,1

1.6 Izolacja przeciwwilgociowa podestu wejścia głównego do budynku A 35,7 0,8

1.7 Remont schodów od ul. Solariego 19,1 0,4

1.8 Remont masztu flagowego 3,6 0,1

2 Ośrodek Szkoleniowy NIK w Goławicach 655,8 13,8

2.1 Remont sali wykładowej i holu 504,8 10,7

2.2 Wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych 67,5 1,4

2.3 Pozostałe prace remontowe 1/ 83,5 1,7

3 Delegatury 1.809,7 38,2

3.1 Remont przejętych pomieszczeń w Delegaturze we Wrocławiu 943,7 19,9

3.2 Wymiana okien w Del. w Gdańsku na V piętrze 216,1 4,6

3.3 Roboty budowlane na zewnątrz obiektów NIK (Delegatury w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi 
i Zielonej Górze)2/ 223,0 4,7

3.4 Remonty posadzek i wymiana wykładzin podłogowych (Delegatury w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Łodzi) 144,6 3,1

3.5 Remonty instalacji sanitarnych (Del. w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Lublinie)3/ 56,6 1,2

3.6 Remonty instalacji elektrycznych (Del. w Gdańsku i Lublinie)4/ 6,5 0,1

3.7 Pozostałe prace remontowe5/ 219,2 4,6

II. Naprawy i konserwacja sprzętu i środków transportu6/ 1.015,0 21,4

III. Usługi remontowo-konserwatorskie budynków zabytkowych7/ 56,7 1,2

X Ogółem 4.739,4 100,0

1/ Wymiana złoża w filtrach Stacji Uzdatniania Wody. 2/ Naprawa elewacji, wymiana przyłącza kanalizacyjnego, remont dachu i schodów wejściowych, naprawa 
nawierzchni parkingu i zadaszenia nad wejściem, remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych. 3/ Wymiana urządzeń w węźle cieplnym i  grzejników. 
4/ Remont okablowania. 5/ Odnowienie pomieszczeń piwnicznych, naprawa stolarki drzwiowej, czyszczenie i konserwacja przewodów wentylacyjnych oraz 
kominowych, remont pomieszczeń socjalnych i korytarzy, kontrola okresowa stanu technicznego budynku. 6/ Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych. 
7/ Delegatury w Olsztynie, Opolu i Szczecinie.

W minionym roku szerokim zakresem robót remontowych objęto terenowe jednostki organizacyjne. Największa kwota 
(943,7 tys. zł) została przeznaczona na remont przejętych pomieszczeń w Delegaturze NIK we Wrocławiu. Zaangażował on 
środki stanowiące 19,9% wydatków Izby przeznaczonych na działalność remontową. 

Nakłady na remonty budynków będących w trwałym zarządzie NIK w ostatnich 6 latach prezentują dane w tabeli nr 14.
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Tabela 14. 

Nakłady na remonty budynków w latach 2006–2011

Lp. Obiekty administrowane przez

Nakłady (w tys. zł)

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Centralę NIK 3.275,4 791,7 823,4 555,9 367,0 1.202,2

2 Delegatury 3.343,1 5.725,4 4.293,2 1.900,3 1.323,0 2.522,2

x Razem 6.618,5 6.517,1 5.116,6 2.456,2 1.690,0 3.724,4

4.5. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 

Wydatki z tytułu podróży służbowych należą w NIK do wydatków związanych bezpośrednio z realizacją zadań ustawo-
wych. Wydatki te wyniosły 5.145,4 tys. zł i stanowiły  2% ogólnego budżetu Izby. Dane z tego zakresu, w podziale na podróże 
służbowe krajowe i zagraniczne, zostały przedstawione w tabeli nr 15.

Tabela 15. 

Wydatki na podróże służbowe planowane i poniesione w 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie
Plan po zmianach

(w tys. zł)
Wykonanie
(w tys. zł)

Wskaźnik % 
(4:3)

1 2 3 4 5

1 Podróże służbowe krajowe 4.476,8 4.476,8 100,0

2 Podróże służbowe zagraniczne 668,6 668,6 100,0

x Razem 5.145,4 5.145,4 100,0

Podróże służbowe krajowe

Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych były realizowane według zasad ustalania należności przysługujących 
pracownikom zatrudnionym w państwowej jednostce sfery budżetowej.

Strukturę wydatków poniesionych w 2011 r. na podróże służbowe krajowe obrazują dane zamieszczone w tabeli nr 16. 

Tabela 16. 
Struktura wydatków na podróże służbowe krajowe poniesionych w 2011 r.

Lp. Rodzaje wydatków
Zrealizowane wydatki 

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4

1 Diety 705,9 15,8

2 Noclegi 1.311,5 29,3

3 Przejazdy PKP, PKS itp. 2.459,4 54,9

X Razem 4.476,8 100,0

Największy udział w strukturze wydatków na podróże służbowe krajowe miały przejazdy. Wyniosły one 2.459,4 tys. zł i sta-
nowiły 54,9 % ogólnej kwoty wydatkowanych w tej grupie środków. w porównaniu z rokiem 2010 wydatki te wzrosły o 245,4 
tys. zł, czyli o 11,1%. w tabeli nr 17 przedstawiono dane o poniesionych w 2011 r. wydatkach na podróże służbowe krajowe, 
w podziale na delegatury ogółem i centralę NIK.



85

B
ud

¿e
t 
N
aj

w
y¿

sz
ej

 I
zb

y 
K
on

tr
ol

i

Tabela 17. 

Wydatki na podróże służbowe krajowe poniesione w 2011 r. 

Lp. Wyszczególnienie – jednostka organizacyjna

W tys. zł

Przejazdy Diety Noclegi Razem

1 2 3 4 5 6

1 Centrala1/   321,9 148,6 614,0 1.084,5

2 Delegatury NIK  ogółem 2/ 2.137,5 557,3 697,5 3.392,3

X Ogółem 2.459,4 705,9 1.311,5 4.476,8

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

Na pokrycie wydatków związanych z podróżami krajowymi przeznaczono w minionym roku 4.476,8 tys. zł. Wydatki te  były 
niższe od  poniesionych w poprzednim roku o 991,8 tys. zł (tj. o 18,1%), z tego w centrali o 580,5 tys. zł, a w delegaturach 
o 411,3 tys. zł. Największy spadek w stosunku do roku poprzedniego wykazują wydatki na diety, co ma  związek z uchyleniem 
z dniem 1 stycznia 2011 r. ust. 2 w art. 78 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli uprawniającego pra-
cowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne do pobierania w kraju diet w podwójnej wysokości.

Podróże służbowe zagraniczne

Wydatki z tytułu zagranicznych podróży służbowych były realizowane według ogólnych zasad ustalania należności przy-
sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej podczas pobytu poza granicami kraju. 
W porównaniu z 2010 r. wydatki na podróże służbowe zagraniczne były mniejsze o 38,9 tys. zł, tj. o 5,5%.  Strukturę wydatków 
z tytułu podróży służbowych zagranicznych ilustrują dane zawarte w tabeli 18.

Tabela 18. 

Struktura wydatków na zagraniczne podróże służbowe, poniesionych w 2011 r.

Lp. Rodzaje wydatków

Zrealizowane 
wydatki 

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4

1 Kontrola polskich przedstawicielstw zagranicznych 198,0 29,6

2 Udział w przedsięwzięciach EUROSAI i INTOSAI oraz w pracach ich grup roboczych 199,3 29,8

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

271,3 40,6

X Razem 668,6 100,0

W ramach współpracy bilateralnej i wielostronnej z innymi organami kontroli oraz organizacjami międzynarodowymi pra-
cownicy NIK uczestniczyli w oficjalnych wizytach, międzynarodowych konferencjach, sympozjach, wizytach roboczych, spo-
tkaniach, konsultacjach, warsztatach i seminariach.

Podczas 11 wyjazdów związanych z procesem kontroli sprawdzono funkcjonowanie placówek zagranicznych w: Rosji, 
Chinach, Austrii, Danii, Holandii, Indiach, na Węgrzech oraz przeprowadzono kontrole w Polskim Kontyngencie Wojskowym 
KFOR w Kosowie. Pracownicy NIK uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami najwyższych organów kontrolnych Danii 
i Niemiec dotyczącym kontroli „Wykonanie budżetu za 2010 r. przez Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód” oraz w spo-
tkaniu ekspertów zorganizowanym w Danii w sprawie kontroli handlu emisjami CO2. Istotną pozycję stanowiły także wydatki 
związane z uczestnictwem w przedsięwzięciach EUROSAI i INTOSAI.

4.6. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w 2011 r. przeznaczono środki budżetowe w wysokości  20.056,3 tys. zł – wyższe w stosunku do 
roku poprzedniego o 10.076,5 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości, tj. w 100%. Wielkość i strukturę 
środków wykorzystanych w 2011 r. ilustrują dane ujęte w tabeli nr 19.
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Tabela 19. 

Struktura wydatków majątkowych NIK w 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie
Wydatki

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4

I. Zakup gotowych składników majątkowych, z tego: 9.241,5 46,1

1 Sprzęt komputerowy 4.146,5 20,7

1.1 - komputery przenośne 1.999,7 10,0

1.2 - serwery dla delegatur i centrali 837,9 4,2

1.3 - VoIP (delegatury, przystosowanie infrastruktury, nowe Switche) 521,5 2,6

1.4 - system do wideokonferencji 469,4 2,3

1.5 - wielozadaniowy system zabezpieczeń (Fire Wall, urządzenia) 272,3 1,4

1.6 - pozostały sprzęt komputerowy1/ 45,7 0,2

2 Urządzenia techniczne 462,2 2,3

2.1 - maszyna drukarska do powielarni 292,1 1,5

2.2 - centrale telefonii VoIP wraz z telefonami dla delegatur 145,4 0,7

2.3 - pozostałe urządzenia techniczne2/ 24,7 0,1

3 Środki transportu3/ 507,7 2,5

4 Wyposażenie 417,1 2,1

4.1 - kserokopiarki 305,2 1,5

4.2 - pozostałe wyposażenie (centrala, Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach, Del. w Bydgoszczy i Gdańsku)4/ 111,9 0,6

5 Wartości niematerialne i prawne 3.708,0 18,5

5.1 - licencje Office 2010 (wymiana posiadanych licencji) 2.122,2 10,6

5.2 - baza danych dla systemu obiegu dokumentów 735,9 3,7

5.3 - wielozadaniowy system zabezpieczeń (Fire Wall, licencje) 226,3 1,1

5.4 - SAN-Tivoli 175,1 0,9

5.5 - obieg dokumentów (ZDiS) 173,2 0,9

5.6 - licencje do wirtualizacji środowiska serwerowego 144,2 0,7

5.7 - pozostałe wartości niematerialne i prawne5/ 131,1 0,6

II. Nakłady na adaptację i modernizację obiektów NIK, z tego: 10.814,8 53,9

1 Wentylacja i klimatyzacja (centrala, Del. w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu) 5.485,4 27,3

2 Zakup pomieszczeń oraz pierwsze wyposażenie (Del. we Wrocławiu) 2.046,8 10,2

3 Docieplenie ścian, dachu  (centrala, Del. w Katowicach i Zielonej Górze) 1.978,2 9,9

4 Modernizacja sieci strukturalnej, zabezpieczenie p.poż., monitoring (centrala, Del. w Gdańsku, Lublinie, 
Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze) 762,7 3,8

5 Modernizacja węzłów cieplnych i stacji uzdatniania wody (centrala, OS w Goławicach i Del. w Opolu) 307,4 1,5

6 Modernizacja elewacji i roboty zewnętrzne (centrala, Del. w Olsztynie i Zielonej Górze) 94,1 0,5

7 Wymiana windy osobowej (Del. w Zielonej Górze) 82,6 0,4

8 Inne nakłady (centrala, Del. w Katowicach i Zielonej Górze)6/ 57,6 0,3

x Razem 20.056,3 100,0

1/ Drukarka Samsung kolor. 2/ Miernik pomiaru prądu elektrycznego, zagęszczarka, osuszacz powietrza, laminator, bindownica. 3/ Zakup 8 samochodów oso-
bowych dla centrali i delegatur. 4/ Kamera z osprzętem, cyfrowy skaler, matryca i przełączniki KRAMER, znakownica pościeli i ręczników, aparat fotograficzny, 
telewizor i 2 rzutniki. 5/ Oprogramowanie CS5 Master Collection dla Wydziału Rzecznika Prasowego, oprogramowanie Adobe Web Premium CS5, licencja na 
moduł Secure Meeting, logo NIK. 6/ Modernizacja pomieszczenia dla rzecznika prasowego, wydzielenie w powielarni pomieszczenia biurowego, modernizacja 
oświetlenia w starym budynku, zabudowa korytarza celem pozyskania 2 pomieszczeń magazynowych.

W ciągu roku Izba dyscyplinowała wydatki bieżące. Efektem tych działań było wygospodarowanie środków finansowych 
w kwocie ogółem 1.260,3 tys. zł i przeniesienie ich  mocą decyzji Prezesa NIK na sfinansowanie dodatkowych zadań inwe-
stycyjnych.

W 2011 r., na skutek technicznego zużycia spisano i wycofano z eksploatacji środki trwałe o wartości 1.492,0 tys. zł, w tym 
m.in. sprzęt komputerowy, wyposażenie pomieszczeń biurowych po przeprowadzonych remontach. Strukturę zmniejszeń 
majątku trwałego Izby w 2011 r. obrazują dane zamieszczone w tabeli nr 20.



87

B
ud

¿e
t 
N
aj

w
y¿

sz
ej

 I
zb

y 
K
on

tr
ol

i

Tabela 20. 

Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2011 r. (według ich rodzaju)

Lp. Wyszczególnienie

Wartość wycofanych 
środków trwałych

(w tys. zł)
Wskaźnik struktury

(w %)

1 2 3 4

1 Maszyny i urządzenia techniczne 823,0 55,2

1.1. - w tym: sprzęt komputerowy 765,0 51,3

2 Środki trwałe sklasyfikowane w pozostałych grupach 669,0 44,8
x Razem 1.492,0 100,0

4.7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1.943,5 tys. zł odpisane zostały zgodnie z przepisami ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki z odpisu odprowadzane były w terminach wymaganych ustawą na 
wyodrębniony rachunek bankowy i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym regulaminem. Odpis na fundusz, w przeliczeniu 
na jednego zatrudnionego, wyniósł w 2011 r. 1.093,93 zł (na emeryta – 182,32 zł)2.

Podział środków funduszu między jednostki organizacyjne Izby dokonany został proporcjonalnie do przeciętnej, plano-
wanej liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną. Pod koniec roku kwota odpisu skorygowana 
została do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Izby. w kwotach 
zbiorczych ich udział był następujący: centrala – 1.067,4 tys. zł, tj. 54,9%, delegatury – 876,1 tys. zł, tj. 45,1%.

5. Użytkowanie nieruchomości

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. jednostki organizacyjne NIK użytkowały 18 nieruchomości (budynków lub ich części) 
stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie NIK. W roku sprawozdawczym nie zaszły żadne 
zmiany w strukturze własnościowej nieruchomości użytkowanych przez Izbę3. Dodatkowo centrala NIK posiada 16 mieszkań 
służbowych na terenie Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie NIK. Dane o tych nierucho-
mościach zostały wyszczególnione w tabeli nr 21.

Tabela 21. 
Nieruchomości użytkowane przez NIK (stan na 31 grudnia 2011 r.)

Jednostka
organizacyjna Adres/siedziba  Właściciel – forma użytkowania

1 2 3

Centrala NIK i Delegatura w Warszawie

ul. Filtrowa 57 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

ul. Lubkowska 7/9 - garaż i warsztaty Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

16 mieszkań służbowych w Warszawie Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Delegatury NIK

Białystok ul. Akademicka 4 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie 12 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Katowice ul. Powstańców 29 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Kielce al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Kraków ul. Łobzowska 67 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

2 Wyliczony został wskaźnikiem 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r., wynoszącego 2917,14 zł.

3 W celu poprawy warunków pracy Delegatury we Wrocławiu pozyskano dodatkowe udziały w nieruchomości wspólnej z powiatem wrocławskim o po-

wierzchni 565 m2.
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1 2 3

Lublin ul. Okopowa 7 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Łódź ul. Kilińskiego 210 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Olsztyn ul. Artyleryjska 3e Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Opole ul. Krakowska 28 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Poznań ul. Dożynkowa 94 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Rzeszów ul. Kraszewskiego 8 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Szczecin ul. Jacka Odrowąża 1 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Wrocław ul. J. Piłsudskiego 15/17 Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

Zielona Góra ul. Podgórna 9a Skarb Państwa NIK - trwały zarząd

6. Zamówienia publiczne udzielone przez NIK

Najwyższa Izba Kontroli (centrala) w 2011 r. udzielała zamówień publicznych powyżej równowartości kwoty 14.000 euro 
zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4. W 2011 r. udzielono 53 zamówienia publiczne na 
łączną wartość 44.518.125,63 zł, w tym 26 zamówień publicznych na dostawy o łącznej wartości 13.617.368,16 zł, 17 zamó-
wień publicznych na usługi o łącznej wartości 16.719.781,24 zł oraz 10 zamówień publicznych na roboty budowlane o łącznej 
wartości 14.180.976,23 zł. Największe pod względem wartości zawartych umów zamówienia publiczne udzielone w 2011 r. 
prezentuje tabela nr 22. 

Tabela 22. 

Największe wartościowo zamówienia publiczne udzielone przez NIK w 2011 r. 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj Tryb
Wartość umowy

(zł brutto)

1 2 3 4 5

1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
w budynku A centrali NIK Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 9.369.939,95

2. Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowotne pracowników NIK Usługa Przetarg ograniczony 7.200.000,00

3. Świadczenie usług serwisu technicznego, asysty technicznej 
i konsultacji związanych z administrowaniem systemem ZSZ Usługa Zamówienie z wolnej ręki 2.715.672,00

4. Aktualizacja przez okres czterech lat bazy LEX w intranecie oraz 
bazy programu Lex Omega Usługa Zamówienie z wolnej ręki 2.706.000,00

5. Ocieplenie dachu, wykonanie instalacji ogrzewania rynien oraz 
instalacji piorunochronnej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2.611.487,14

6.
Dostawa licencji na oprogramowanie na zasadach określonych 
w umowie Microsoft Select zawartej pomiędzy Ministerstwem 
Nauki a Microsoft Ireland Operations Limited B. V.

Dostawa Przetarg nieograniczony 2.122.173,12

7. Dostawa komputerów przenośnych Dostawa Przetarg nieograniczony 1.999.734,00

8. Remont sali konferencyjnej oraz holu głównego w Ośrodku 
Szkoleniowym NIK w Goławicach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1.047.191,02

9. Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego oraz zakup aparatów 
telefonicznych Dostawa Przetarg nieograniczony 934.800,00

10.
Dostawa urządzenia do druku cyfrowego pełnokolorowego wraz 
z instalacją i uruchomieniem, szkoleniem w zakresie jego obsługi 
oraz serwisem gwarancyjnym

Usługa Przetarg nieograniczony 895.485,00

11. Dostawa licencji niezbędnych do rozbudowy środowiska bazoda-
nowego w NIK wraz z roczną usługą asysty technicznej Dostawa Przetarg nieograniczony 880.179,90

12. Zakup serwerów, przełączników FC oraz szafy Rack z wyposaże-
niem, konsolą oraz jej montażem Dostawa Przetarg nieograniczony 837.852,63

13. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez NIK oraz 
terenów do nich przylegających Usługa Przetarg nieograniczony 826.622,40

4 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.
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W 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli (centrala) udzieliła zamówień publicznych w następujących trybach:
– przetarg nieograniczony (36 zamówień publicznych), co stanowiło 68%, 
– zamówienie z wolnej ręki (9 zamówień publicznych), co stanowiło 17%, 
– zapytanie o cenę (7 zamówień publicznych), co stanowiło 13%,
– przetarg ograniczony (1 zamówienie publiczne), co stanowiło 2%.
Jak wynika z powyższego, NIK udzieliła większość (70%) zamówień publicznych w podstawowych trybach ustawowych. 

Szczegółową strukturę trybów, w jakich udzielono zamówień, prezentują tabele nr 23 i 24.

Tabela 23. 
Udzielone zamówienia publiczne, których wartość nie przekroczyła progów unijnych, tj. 125.000 euro dla 
dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych

Tryb udzielenia 
zamówienia

Dostawy Usługi Roboty budowlane

Liczba 
postępowań

Wartość umów
(zł brutto)

Liczba 
postępowań

Wartość umów
(zł brutto)

Liczba 
postępowań

Wartość umów
(zł brutto)

1 2 3 4 5 6 7

Przetarg nieograniczony 15 3.582.900,49 4 699.065,00 8 13.918.969,22

Zamówienie z wolnej ręki 1   445.284,08 4 501.326,52 2      262.007,01

Zapytanie o cenę 4 1.003.963,94 3 498.854,32 – –

Tabela 24. 
Udzielone zamówienia publiczne, których wartość przekroczyła progi unijne, tj. 125.000 euro 
dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych

Tryb udzielenia zamówienia

Dostawy Usługi

Liczba 
postępowań

Wartość umów
(zł brutto)

Liczba 
postępowań

Wartość umów
(zł brutto)

1 2 3 4 5

Przetarg nieograniczony 6 8.585.219,65 3 2.398.863,40

Zamówienie z wolnej ręki – – 2 5.421.672,00

Przetarg ograniczony – – 1 7.200.000,00

7. Budżet zadaniowy NIK

7.1. Charakterystyka budżetu zadaniowego 

Budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych 
jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budże-
towej oraz państwowych osób prawnych. Obowiązek dołączenia do projektu ustawy budżetowej uzasadnienia za-
wierającego m.in. zestawienie zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów tych zadań 
i mierników wykonania wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych5.

Budżet zadaniowy sporządzany jest w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok reali-
zacji tego planu. Funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działal-
ności państwa. NIK została zaliczona do grupy podmiotów realizujących funkcję zarządzania państwem.

Zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisane zostały do nich środki 
finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zadania te zostały zdefiniowane. Niższym, trzecim 
szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania. Przypisane zostały do nich wydatki służą-
ce realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione. W celu uniknięcia nadmiernej szczegółowo-
ści podzadań i osiągnięcia przejrzystości budżetu zadaniowego utworzono najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej – działania. 
Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania.

Dla każdego zadania i podzadania określa się nazwę, jego cel, miernik realizacji założonego celu i wysokość planowanych 
wydatków. Mierniki definiuje się w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. Zaleca się, aby 
dysponenci konstruowali mierniki w sposób umożliwiający monitorowanie zadań, na których realizację wykonawca zadania 

5 Art. 142  pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
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(podzadania) ma rzeczywisty wpływ, a ponadto, by były one dobrane oszczędnie. Przyjęto, że liczba mierników dla jednego 
zadania nie powinna przekraczać dwóch (dla podzadania wyznacza się jeden miernik).

7.2. Wykonanie zadania i podzadań

W roku 2011 Najwyższa Izba Kontroli realizowała zadanie 1.7: Ocena działalności organów administracji publicznej, Na-

rodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych 

kryteriów NIK, które zostało przypisane do funkcji 1 – Zarządzanie państwem. Zawiera ono cztery podzadania:
1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników.
2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych.
3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej.
4. Zarządzanie kapitałem ludzkim.
Pierwsze dwa podzadania dotyczą funkcji wykonywanych przez Izbę na zewnątrz, pozostałe dwa są związane ze współ-

pracą międzynarodową i wzmocnieniem systemu kontroli w państwie, aplikacją kontrolerską i szkoleniami. We wszystkich po-
dzadaniach wyodrębnione zostały działania, a dla każdego podzadania sformułowany został cel oraz mierniki stopnia realizacji 
celów. Zadania i cele NIK oraz mierniki ich realizacji w roku 2011 zamieszczono w tabeli nr 25.

Tabela 25. 

Zadanie, podzadania, cele oraz mierniki monitorowania realizacji budżetu zadaniowego NIK w 2011 r.

Mierniki na 2011 r.

Nr Nazwa zadania (podzadania) Cel Nazwa miernika Plan Wykonanie

1 2 3 4 5 6

1.7.

Ocena działalności organów 
administracji publicznej, Narodowego 
Banku Polskiego oraz jednostek 
organizacyjnych wydatkujących 
środki publiczne z punktu widzenia 
ustawowych kryteriów NIK

Wspieranie działań wpływających na 
sprawne funkcjonowanie państwa 
i pozytywne oddziaływanie na skuteczność 
wykonywania zadań finansowanych ze 
środków publicznych.

Procent wydatków publicznych 
poddanych w danym roku 
audytowi finansowemu 
typu poświadczającego 
u dysponentów III stopnia.

15% 20,4%

Odsetek wniosków pokontrol-
nych przyjętych do realizacji 
przez adresatów wystąpień 
pokontrolnych.

≥80% 80,33%

1.7.1.

Przygotowanie i wykonanie kontroli 
oraz upublicznienie ich wyników

Przekazywanie Sejmowi oraz 
kontrolowanym podmiotom wiarygodnych 
ocen i informacji niezbędnych do 
doskonalenia funkcjonowania 
administracji państwowej oraz podmiotów 
wykonujących zadania publiczne lub 
korzystających ze środków publicznych.

Liczba wystąpień pokontrol-
nych przedstawiających oceny 
kontrolowanej działalności.

2.600 2.878

1.7.2.

Przygotowanie analizy wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki 
pieniężnej oraz innych opracowań 
sektorowych

Przekazanie Sejmowi wiarygodnych 
informacji i opinii niezbędnych przy 
debacie na temat absolutorium dla Rady  
Ministrów oraz wniosków w sprawie 
rozpatrzenia przez Sejm określonych 
problemów związanych z działalnością 
organów wykonujących zadania publiczne.

Terminowość przekazania 
Sejmowi analizy wykonania 
budżetu państwa i założeń 
polityki pieniężnej.

w 
ustalonym 
terminie

w ustalonym 
terminie

1.7.3.

Wykonywanie niekontrolnych 
funkcji naczelnego organu kontroli 
państwowej

Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego 
organu kontroli państwowej na system 
kontroli w państwie oraz roli NIK 
w międzynarodowych stowarzyszeniach 
najwyższych organów kontrolnych.

Liczba informacji i wzmianek 
w mediach o działalności 
i kontrolach NIK. 10.000 11.200

1.7.4.

Zarządzanie kapitałem ludzkim Zwiększanie wiedzy i umiejętności kadry 
kontrolerskiej.

Procent kontrolerów 
biorących w ciągu roku udział 
w  co najmniej 1 szkoleniu 
specjalistycznym.

100% 94%

W roku 2011 na realizację ustalonych podzadań wydatkowane zostały środki budżetowe w kwocie 257.802 tys. zł, które 
przeznaczono na sfinansowanie poszczególnych podzadań w sposób przedstawiony w tabeli nr 26.
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Tabela 26. 

Wydatki budżetu NIK w 2011 r. w układzie zadaniowym (w tys. zł)

Nr Nazwa zadania i podzadań Plan na 2011 r.
Plan po 

zmianach
Wskaźnik % 

(4:3) Wykonanie
Struktura 

(w %)

1 2 3 4 5 6 7

1.7

Ocena działalności organów administracji 
publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz 
jednostek organizacyjnych wydatkujących środki 
publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów 
NIK

257.802  257.802 100 257.802* 100

1.7.1 Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz 
upublicznienie ich wyników 219.938  225.104 102,3 225.104 87,3

 1.7.2
Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań 
sektorowych 

2.733 1.030 37,7 1.030 0,4

1.7.3 Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego 
organu kontroli państwowej 15.989 14.174 88,6 14.174 5,5

1.7.4 Zarządzanie kapitałem ludzkim 19.142 17.494 91,4 17.494 6,8

* Wyliczeń dokonano, ustalając zakres rzeczowy wydatków dla poszczególnych podzadań z uwzględnieniem stanowisk kontrolerskich i administracyjnych oraz 
czasu efektywnie przepracowanego, ewidencjonowanego w systemie kadrowym, a rozliczanego w module Controlling. 

Wydatki budżetowe na poszczególne zadania zostały zrealizowane w wysokości określonej w planie finansowym w kwo-
cie 257.802 tys. zł, tj. w 100%.

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku 
Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne 
z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK 

Jego celem było dokonanie oceny funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi, a także pozy-
tywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania 
publiczne lub korzystających ze środków publicznych poprzez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności 
i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Cel został osiągnięty poprzez poddawanie audytowi finansowemu 
wydatków publicznych w administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze 
środków publicznych.

Do monitorowania realizacji zadania  1.7 były użyte następujące mierniki:
–  procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponen-

tów budżetu III stopnia, który został zrealizowany w wysokości 20,4% wobec planowanych 15%,
–  odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych, który został zre-

alizowany w wysokości 80,33% wobec planowanej wartości większej bądź równej 80%.

Podzadanie 1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników

Na realizację tego podzadania wydatkowano środki w wysokości 225.104 tys. zł, co stanowiło 87,3% wydatków ogółem na 
realizację zadania 1.7. Wydatki w poszczególnych działaniach tego podzadania ilustruje tabela nr 27.
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Tabela 27. 

Wydatki na podzadanie 1.7.1. w 2011 r. (w tys. zł)

Numer Nazwa działania
Zrealizowane wydatki

(w tys. zł)

1 2 3

1.7.1.1 Kontrole wykonania budżetu państwa   32.619

1.7.1.2 Kontrole planowe 100.119

1.7.1.3 Kontrole doraźne   20.395

1.7.1.4 Centralne wspomaganie procesu kontroli   14.813

1.7.1.5 Planowanie strategiczne i zarządzanie   10.654

1.7.1.6 Obsługa administracyjna i techniczna   46.504

Razem 225.104  

Finansowanie podzadania 1.7.1 przebiegało prawidłowo i wykazało wzrost wydatków w stosunku do wielkości określonej 
w planie finansowym wg ustawy budżetowej. Wzrost wydatków na realizację tego podzadania jest konsekwencją ukształtowa-
nej struktury wydatków, a także wykonania większej ilości kontroli. 

Cel tego podzadania, którym było przekazanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji 
niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub 
korzystających ze środków publicznych –  został osiągnięty.

Do monitorowania realizacji podzadania 1.7.1 Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników był 
użyty następujący miernik:

 - liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności, którą na etapie planu określono 
w wysokości 2600, a wykonano w wysokości 2878.

Analiza danych wskazuje, iż wpływ na taki stan miała większa niż w minionych latach liczba skontrolowanych jednostek. 
Na zwiększenie liczby skontrolowanych podmiotów ma wpływ coraz szersze wykorzystywanie technik i narzędzi informatycz-
nych w postępowaniu kontrolnym, a także lepsza koordynacja działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych NIK.

Podzadanie 1.7.2.    Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki  pieniężnej 

oraz innych opracowań sektorowych

Na realizację tego podzadania wydatkowane zostały środki w wysokości 1.030 tys. zł, co stanowiło 0,4% planu wydatków 
założonych na realizację zadania 1.7. Wydatki na finansowanie tego podzadania były niższe od kwoty ujętej w planie wg usta-
wy budżetowej o 1.703 tys. zł. Miały na to wpływ dwa czynniki, a mianowicie założenie uczestnictwa w realizacji tego zadania 
przez jednostki organizacyjne, które nie brały udziału w tych pracach, bądź zmniejszenie ilości czasu pracy (planowano 3783 
osobodni, wykonano 1516 osobodni).

Celem tego podzadania było przedłożenie Sejmowi oraz organom wykonawczym państwa informacji związanych z kon-
trolą wykonania budżetu państwa (Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej), z przeprowadzonymi 
kontrolami wykonania zadań, kontrolami doraźnymi, a także informacji dotyczących określonych kwestii związanych z działal-
nością organów wykonujących funkcje publiczne. 

Cel ten został osiągnięty po przekazaniu Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat 
absolutorium dla Rady Ministrów oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych 
z działalnością organów wykonujących zadania publiczne. 

Do monitorowania realizacji podzadania 1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pie-

niężnej oraz innych opracowań sektorowych był użyty następujący miernik:
– terminowość przekazania Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, który to termin 

został – jak co roku – dotrzymany.

Podzadanie 1.7.3.   Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej

Na realizację podzadania Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli wydatkowane zostały środki 
w wysokości 14.174 tys. zł, tj. 5,5% wydatków ogółem na zadanie realizowane przez NIK. Wydatki poniesione na finansowanie 
tego podzadania były niższe od kwoty planowanej wg ustawy budżetowej o 1.815 tys. zł.
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Celem zadania było zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie 
oraz roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych. w planie tego zadania osiągnięcie 
celów założono poprzez:

–  uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organa-
mi kontroli, rewizji i inspekcji w państwie,

–  udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach,
–  udział przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spo-

tkaniach organizowanych przez NIK,
–  uczestnictwo w pracach EUROSAI,
–  przewodnictwo Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej,
–  przygotowanie przeglądu partnerskiego Izby, który zostanie przeprowadzony przez audytorów z najwyższych orga-

nów kontroli Austrii, Danii, Holandii i Litwy,
–  przygotowanie Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r.,

–  przygotowanie projektu planu pracy NIK na 2012 r.,
–  prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej NIK oraz niezbędnych rejestrów zamieszczanych na ogólnodostępnym 

dla pracowników NIK dysku sieciowym,
–  koordynację działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych NIK.
Do monitorowania realizacji podzadania 1.7.3 Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwo-

wej był użyty następujący miernik:
–  liczba informacji i  wzmianek w mediach o działalności i kontrolach NIK, którą osiągnięto w wysokości 11.200 przy 

planowanej 10.000.

Podzadanie 1.7.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim

Na realizację tego podzadania wydatkowane zostały środki w wysokości 17.494 tys. zł, tj. 6,8% wartości ogółem zadania 
1.7. Wydatki na finansowanie podzadania były niższe od kwoty planowanej wg ustawy budżetowej o 1.648 tys. zł. Bezpośred-
nią przyczyną obniżonej kwoty wydatków była reorganizacja Najwyższej Izby Kontroli, w którą zaangażowani byli wszyscy 
pracownicy. Nadmiar obowiązków służbowych przy zmianach w Izbie spowodował zmniejszenie ilości odbytych przez pracow-
ników szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Celem podzadania jest podnoszenie wiedzy i umiejętności kontrolerów, w tym w zakresie metodyki kontroli. Cel został 
osiągnięty w szczególności przez:

–  stosowanie różnych form działalności szkoleniowej, m.in. aplikacji kontrolerskiej i stałego   doskonalenia zawodowe-
go, w tym nauki języków obcych,

–  kierowanie pracowników Najwyższej Izby Kontroli na studia podyplomowe oraz aplikacje    radcowskie, 
–  narady szkoleniowe, jak również narady przed- i środkontrolne, organizowane w związku    z podejmowaniem po-

szczególnych kontroli, 
–  organizowanie specjalistycznych wewnętrznych szkoleń tematycznych,
–  organizację menedżerskich studiów podyplomowych.
Do monitorowania realizacji podzadania 1.7.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim został ustalony następujący miernik:
–  procent kontrolerów biorących w ciągu roku udział w co najmniej 1 szkoleniu specjalistycznym. W planie określono go 

w wysokości 100%, a wykonano w 94%.
Bezpośrednią przyczyną niższego niż planowano wykonania tego podzadania była reorganizacja NIK, przebywanie pra-

cowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także zbliżający się termin odejścia pracowników na emeryturę.
W roku 2011 wydatki w układzie zadaniowym zostały wykonane w 100% założonego planu finansowego po zmianach 

dokonanych decyzją Prezesa NIK. Przekazane środki budżetowe były wydatkowane w sposób ekonomiczny i racjonalny. 
Proces finansowania poszczególnych podzadań przebiegał prawidłowo. Na korektę wydatków miała wpływ zmiana liczby 
kontrolowanych jednostek, pracochłonność poszczególnych kontroli oraz podejmowanie kontroli doraźnych (skargowych, 
sprawdzających, rozpoznawczych), których liczba na etapie planowania nie jest możliwa do określenia. Niektóre zaplanowane 
kontrole na rok 2011 są kontynuowane w roku 2012. 
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8. Opinia Audytora Wewnętrznego NIK

W 2011 r. realizacja budżetu NIK była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji, pod kątem zdyscyplinowania wydatków 
przez wszystkie jednostki organizacyjne Izby. Proces finansowania wydatków był realizowany proporcjonalnie do upływu cza-
su, a monitorowanie jego przebiegu umożliwiło prawidłowe wykonanie zadań ustawowych.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli, zostało zbadane przez Audytora We-
wnętrznego NIK. Stosując kryteria: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności, poddano 
ocenie gospodarkę finansową z uwzględnieniem planowania i realizacji dochodów oraz wydatków, w tym także wydatków 
w układzie zadaniowym. 

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób umożliwiający 
wyrażenie niezależnej opinii o przedmiocie badania. 

W trakcie audytu badaniem objęto zgodność dokumentów finansowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. (składającego się z bilansu, rachunku zysków 
i strat oraz zestawienia zmian w funduszu) – z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, ustawą budżetową 
na rok 2011, rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania budżetu państwa, rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a także przyjętą w NIK 
Polityką rachunkowości oraz procedurami kontroli finansowej.

W trakcie zadania audytowego sprawdzono funkcjonowanie systemu rachunkowości i kontroli finansowej oraz legalność, 
rzetelność, celowość i gospodarność w procesie dokonywania wydatków (zarówno majątkowych jak i bieżących) – na podsta-
wie badania losowo dobranej próby 117 transakcji, o łącznej wartości 19 mln zł (tj. 7,4% wartości ogółem wydatków budżeto-
wych NIK w 2011 roku). Badaniem objęto także prawidłowość przeprowadzonej w 2011 r. inwentaryzacji w zakresie środków 
trwałych, zapasów materiałów i produktów gotowych oraz aktywów pieniężnych. 

Wyniki badania i zgromadzone dowody dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o funkcjonowaniu syste-
mu finansowo-księgowego w Najwyższej Izbie Kontroli. 

Zbadane dokumenty finansowe, sprawozdania budżetowe i sprawozdanie finansowe, sporządzone zostały na podstawie 
ksiąg rachunkowych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką rachunkowości – rzetelnie i przejrzy-
ście przedstawiają wszystkie istotne informacje dla oceny gospodarki finansowej i majątkowej na dzień 31 grudnia 2011 r.

W 2011 r. NIK dokonała wydatków w łącznej kwocie 257.802 tys. zł, co stanowiło 100% planu finansowego na ten rok. 
Wydatki dokonane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, umożliwiając terminową realizację zadań, w kwotach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków budżetowych.  

Wykonanie budżetu Najwyższej Izby Kontroli na bieżąco było poddawane analizom pod względem prawidłowości dokony-
wania wydatków, w tym ich zgodności z  planem finansowym. Finansowanie wydatków dokonywane było proporcjonalnie do 
upływu czasu i w sposób ciągły monitorowane. 

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 2011 r. w łącznej kwocie 818,2 tys. zł (tj. 317,1% planu rocznego) oraz prze-
kazane na  rachunek budżetu państwa. Ewidencja dochodów prowadzona była według podziałek klasyfikacji, określonych 
w  rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej, w kwotach wynikających z dokumentów dotyczących ich powstania.

Sprawowany nadzór i procedury finansowej kontroli wewnętrznej (kontroli zarządczej) były prowadzone zgodnie z przepi-
sami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości, a także z zasadami przyjętej Polityki rachunkowości oraz 
procedurami kontroli finansowej, zapewniając odpowiedni poziom realizacji zadań.

Projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli został opracowany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego spo-
sobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011.  Wykonanie ustawy budżetowej 
na rok 2011 w części 07 dotyczącej Najwyższej Izby Kontroli, opracowanie i realizacja harmonogramu rozdysponowania środ-
ków finansowych, zakres wydatków i zmiany w planie finansowym – dokonywane były zgodnie z przepisami ustawy o finan-
sach publicznych. 

Plan finansowy na 2011 r. został opracowany i był realizowany także w układzie zadaniowym, w podziale na poszczegól-
ne podzadania i działania. 
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9. Audyt zewnętrzny

Najwyższa Izba Kontroli została w 2011 roku poddana po raz pierwszy zewnętrznemu audytowi. NIK uznała, 
że tego rodzaju rozliczenie wobec Sejmu i opinii publicznej jest dodatkowym poświadczeniem, iż jest instytucją 
w pełni transparentną.

Ceniąc sobie niezależność, NIK domagała się ścisłego wyznaczenia obszaru audytu, który nie obejmowałby działalności 
kontrolnej. Spotkało się to ze zrozumieniem posłów. Po przeprowadzeniu pierwszego zewnętrznego audytu funkcjonowania 
NIK za lata 2008, 2009 i 2010, NIK stwierdziła, że audyt faktycznie nie naruszył jej niezależności i samodzielności w zakresie 
działalności kontrolnej. NIK z satysfakcją przyjęła też pozytywną ocenę zawartą w sprawozdaniu audytora zewnętrznego, 
działającego na zlecenie Marszałka Sejmu. 

Audytor w generalnej ocenie napisał: „...wystąpiła gospodarność, celowość i rzetelność dokonywania wydatków ze środ-
ków publicznych oraz w istotnym zakresie udzielania zamówień publicznych”. Audytor określił też sprawozdania budżetowe 
Izby za lata 2008, 2009 i 2010 jako prawidłowe i wiarygodne. Niektóre z rekomendacji zamieszczonych w sprawozdaniu z au-
dytu zostały przez NIK wdrożone w czasie tegorocznej reorganizacji Izby (m.in. scentralizowane zostało udzielanie zamówień 
publicznych). 

Najwyższa Izba Kontroli, korzystając z uprawnień, przedstawiła swoje stanowisko, w którym nie zgodziła się z niektórymi 
ustaleniami i ocenami dokonanymi przez audytora. Zdaniem NIK część dokonanych przez audytora ocen została bowiem 
sformułowana na podstawie błędnej interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych 
do tej ustawy, a część ustaleń audytu, dotyczących zamówień publicznych, została dokonana na podstawie błędnie ustalo-
nego przez audytora stanu faktycznego. NIK przyznała, że po stronie Izby wystąpiły faktycznie nieliczne przypadki uchybień 
w zakresie zamówień publicznych. Naruszenia te nie miały jednak wpływu na przeprowadzone postępowania oraz na wybór 
najkorzystniejszej oferty. Wymienione przez audytora uchybienia nie spowodowały też negatywnych skutków finansowych. 
Podatnik nie utracił z tytułu wskazanych nieprawidłowości ani grosza.

Audytor w ostatecznej opinii przyznał, że uchybienia te nie były istotne zarówno dla sprawozdań finansowych NIK, jak 
i dokonywania przez Izbę wydatków ze środków publicznych oraz udzielania przez nią zamówień publicznych. Wszystkie 
działania NIK zostały przez audytora uznane bowiem w istotnym zakresie za celowe, gospodarne i rzetelne.
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III.

1.  Plan pracy i jego realizacja

2. Wybrane efekty kontroli

3. Współpraca z Sejmem RP

4. Współpraca z innymi organami kontroli 

5. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o działalności NIK

6. Rozpatrywanie skarg i wniosków
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1. Plan pracy 
i jego 

realizacja

 1.1. Główne kierunki kontroli i obszary badań kontrolnych  

 1.2. Zasady obowiązujące przy programowaniu kontroli  

 1.3. Wykorzystanie w planowaniu sugestii organów władzy publicznej  

 1.4. Ogólne dane o kontrolach planowanych na 2011 r.  

 1.5. Zlecenia Sejmu RP, wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów  

 1.6. Struktura zrealizowanych kontroli planowych  

 1.7. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli  

 1.8. Kontrole doraźne  

 1.9. Skontrolowane jednostki  

 1.10. Wystąpienia pokontrolne  

 1.11. Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych  
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Plan pracy i jego realizacja
Planowanie w Najwyższej Izbie Kontroli odbywało się dotychczas w cyklach trzyletnich. Ko-

legium NIK uchwalało główne kierunki, w ramach których były w tym okresie prowadzone 

kontrole. Corocznie natomiast, na podstawie analizy aktualnej sytuacji społeczno-gospodar-

czej państwa, Kolegium NIK dokonywało wyboru głównych obszarów badań kontrolnych. 

Miniony rok był ostatnim, w którym obowiązywały kierunki uchwalone na lata 2009–2011. 

Były to: „Państwo sprawne i przyjazne obywatelowi”, „Państwo efektywnie zarządzające za-

sobami publicznymi” oraz „Polska w Unii Europejskiej”. 

1.1. Główne kierunki kontroli i obszary badań kontrolnych

Trzy główne kierunki kontroli przyjęte w ostatnich trzech latach odpowiadały najważniejszym celom, jakie stawiać sobie 
powinno nowoczesne państwo, uzupełnionym o ważny obszar zagadnień unijnych. Dwa pierwsze kierunki – „Państwo sprawne 
i przyjazne obywatelowi” i „Państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi” – eksponowały nie konkretne dziedziny 
aktywności państwa, lecz sposób jego funkcjonowania i przyświecające mu intencje. Przeprowadzone w ich ramach kontrole 
miały wykazać, czy państwo ma rzeczywiście cechy pozwalające określić je takim właśnie mianem. Ocenie Izby podlegały 
w pierwszym rzędzie działania organizacyjno-legislacyjne, określające formalne ramy dla funkcjonowania organów państwa 
i instytucji publicznych. Izba oceniała też sposób wywiązywania się przez nie z takich obowiązków, jak m.in. zapewnienie oby-
watelom bezpieczeństwa osobistego i socjalnego, zagwarantowanie możliwości korzystania z wszelkich należnych im praw, 
stwarzanie warunków do zaspokajania podstawowych potrzeb materialnych i duchowych, łagodzenie różnic w dostępie do 
wypracowanych przez społeczeństwo dóbr, motywowanie do pogłębiania wiedzy i podnoszenia umiejętności, propagowa-
nie uczestnictwa w kulturze, wspieranie tworzenia więzi społecznych i poczucia wspólnoty. Drugą, nie mniej ważną stroną 
tego zagadnienia, był sposób wypełniania przez struktury państwa owych przynależnych mu funkcji. Przyjazne obywatelowi 
faktycznie, a nie jedynie werbalnie, może być tylko państwo sprawne, skuteczne w działaniu, profesjonalnie zarządzane, po-
siadające wybiegającą w przyszłość wizję celów i sposobów ich urzeczywistniania. Swoje obowiązki powinno pojmować jako 
służbę społeczeństwu, a obywateli traktować życzliwie i mieć zrozumienie dla ich problemów. 

Badania prowadzone w ramach drugiego kierunku kontroli miały wykazać, czy urzędy administracji publicznej i służby 
publiczne podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu pozyskania należnych budżetowi dochodów, w sposób efektywny go-
spodarują publicznym majątkiem, a wypracowanymi przez społeczeństwo środkami zawiadują oszczędnie, rozdysponowując 
je na realizację wyznaczonych zadań. Kontrole obejmowały m.in. takie kwestie, jak tworzenie warunków do rozwoju ekono-
micznego, zarządzanie publicznymi środkami finansowymi i mieniem Skarbu Państwa, inicjowanie i podejmowanie działań 
wpływających na funkcjonowanie różnych segmentów gospodarki. 

Wyodrębnienie trzeciego z kierunków – „Polska w Unii Europejskiej” – stanowiło konsekwencję obecności naszego kraju 
we Wspólnocie i wynikało z potrzeby zbadania wynikających stąd zagadnień, związanych m.in. z transferem środków finan-
sowych, przyswojeniem niektórych unijnych rozwiązań prawnych, a także koniecznością wywiązania się z zobowiązań przyję-
tych w traktacie akcesyjnym. W planie na rok 2012 przyjęto już perspektywę roczną.

Główne kierunki kontroli i określone dla nich obszary badań kontrolnych w 2011 r. prezentuje schemat nr 1.
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Schemat 1. 

Główne kierunki kontroli NIK w latach 2009–2011 oraz obszary badań kontrolnych w 2011 r.

Polska 
w Unii Europejskiej

Główne kierunki kontroli

Państwo 
sprawne 
i przyjazne obywatelowi

Obszary badań kontrolnych

Obrona państwa oraz Siły Zbrojne RP; ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwo wewnętrzne; 
funkcjonowanie administracji rządowej i samorządu terytorialnego; 
realizacja przez organy państwa funkcji nadzorczych i kontrolnych; 
obsługa obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne; 
kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży; 
rozwój nauki i kultury; ochrona dziedzictwa narodowego; pomoc społeczna i prawa socjalne; 
prawa  osób niepełnosprawnych oraz  zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu; ochrona 
zdrowia; organizacja opieki zdrowotnej; 
zagospodarowanie przestrzenne, architektura i budownictwo; ochrona i kształtowanie środowi-
ska oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów.

Wywiązywanie się Polski z jej obowiązków wynikających z traktatu akcesyjnego oraz innych 
zobowiązań łączących się z członkostwem w UE;  prawidłowe stosowanie prawa wspólnotowego; 
dbałość administracji publicznej o interesy kraju; 
pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności; 
system finansowania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Państwo 
efektywnie zarządzające 
zasobami publicznymi

Wykonywanie budżetu państwa; deficyt budżetowy i dług publiczny; budżet zadaniowy;
pozyskiwanie dochodów publicznych; skuteczność aparatu skarbowego; 
gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi;
gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem samorządu terytorialnego, 
w tym procesy restrukturyzacji i prywatyzacji; 
pomoc publiczna i udzielanie dotacji; funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury; 
gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa.

1.2. Zasady obowiązujące przy programowaniu kontroli

W Planie pracy NIK na 2011 r. zapisano, że w procesie przygotowania programów poszczególnych kontroli należy okre-
ślić podejście kontrolne i metodykę kontroli, odnoszącą się do celów i zakresów ustalonych indywidualnie dla każdej kontroli, 
a także wskazać istotne obszary ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Obowiązuje generalna zasada uwzględniania w tych 
dokumentach określonych aspektów, traktowanych jako niezbędny element tematyki badań kontrolnych. Elementy te ilustruje 
schemat nr 2.

Schemat 2. 

Niezbędne elementy tematyki podejmowanych w 2011 r. badań kontrolnych, ujmowane w programach kontroli

Analiza funkcjonowania systemów 
kontroli wewnętrznej

Elementy tematyki kontroli

Wypełnianie obowiązków

 i realizacja praw związanych 

z członkostwem Polski 

w Unii Europejskiej

Opis zadań wyznaczonych do realizacji w obszarze

Oprócz kontroli realizowanych w ramach kierunku „Polska w Unii Europejskiej” również w 
każdej z pozostałych kontroli ujętych w planie, o ile wyniki analizy przedkontrolnej wskażą 
na potrzebę uwzględnienia w zakresie kontroli i jej celach aspektu unijnego, będzie on także 
badany pod kątem prawidłowości wypełniania obowiązków i realizacji praw związanych 
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

W każdej kontroli przeprowadzanej w podmiocie zaliczanym do sektora publicznego, nieza-
leżnie od głównego kierunku kontroli oraz obszaru badań kontrolnych, jednym z podstawo-
wych jej celów jest dokonanie analizy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Badanie obszarów zagrożonych 
występowaniem korupcji

Niezależnie od przyjętego głównego kierunku kontroli oraz obszaru badań kontrolnych w toku 
każdej kontroli, zwłaszcza w obszarach styku interesu publicznego i prywatnego, szczególnie 
zagrożonych korupcją, badane będzie ryzyko zaistnienia tego zjawiska.
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1.3. Wykorzystanie w planowaniu sugestii organów władzy publicznej

W planowaniu rocznym, w procesie określania obszarów badań kontrolnych, są wykorzystywane m.in. sugestie tematów 
kontroli zgłaszane 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 

2011 r., z podziałem na organy zgłaszające sugestie, pokazuje tabela nr 1.

Tabela 1.

Wykorzystanie sugestii tematów kontroli zgłoszonych do Planu pracy NIK na 2011 r.

Lp. Organ zgłaszający sugestię kontroli

Liczba sugestii

Wskaźnik % (4:3)zgłoszonych przyjętych 1/

1 2 3 4 5

1 Komisje Sejmu RP 2/ 41 20 48,8

2 Marszałek Senatu RP 23 2 8,7

3 Prezes Rady Ministrów 3/ 36 8 22,2

4 Rzecznik Praw Obywatelskich 9 2 22,2

x Razem 109 32 29,4

1/ W tym również w ramach kontroli doraźnych. 2/ Przekazane przez Marszałka Sejmu. 3/ Przekazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1.4. Ogólne dane o kontrolach planowanych na 2011 r.

Plan pracy NIK na 2011 r. obejmował 295 kontroli, w tym 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r., 85 innych kon-
troli (koordynowanych i niekoordynowanych), zakładał też rozpoczęcie 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. oraz 
kontynuację 14 kontroli ujętych w Planie pracy NIK na 2010 r. W Planie większość stanowiły kontrole koordynowane, a więc  
wykonywane według jednego programu przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną1. W ciągu roku Kolegium NIK dokonało 
zmian w Planie – wprowadziło 3 nowe kontrole, przesunęło termin realizacji jednej kontroli oraz skreśliło 4 kontrole.

1.5. Zlecenia Sejmu RP, wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów

NIK podejmuje kontrole głównie z własnej inicjatywy2, ale także na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezy-
denta RP, Prezesa Rady Ministrów. 

Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 r. Komisja ds. Kontroli Państwowej postanowiła zwrócić się do NIK o przeprowa-
dzenie kontroli stanu realizacji wsparcia finansowego i rzeczowego dla podmiotów gospodarczych z obszarów dotkniętych po-
wodziami w 2010 r. Wnioskowany temat kontroli wprowadzono do Planu pracy NIK na 2011 r. pn. Pomoc dla przedsiębiorców 
dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Czynności kontrolne rozpoczęto we wrześniu 2011 r.

W maju 2011 r. Marszałek Sejmu RP skierował do NIK wniosek Komisji Skarbu Państwa z dnia 26 maja 2011 r. o przepro-
wadzenie kontroli dotyczącej: procesu negocjacji oraz podpisania umowy gazowej w 2006 r. przez stronę polską z dostawcami 
rosyjskimi; konsekwencji finansowych podpisania aneksu nr 26 do kontraktu jamalskiego i kontraktu z RosUkrEnergo we 
wrześniu 2006 r.; procesu przygotowań do budowy terminalu LNG w Świnoujściu w 2007 r., w tym sposobu wyboru wykonaw-
cy w trybie bezprzetargowym; porównania konsekwencji umów podpisanych w powyższym okresie z obecnie obowiązującymi. 
Kontrola wprowadzona do planu pracy na 2011 r. pt. Zawieranie umów gazowych oraz realizacja inwestycji – terminal LNG 
w Świnoujściu uwzględniała zakres tematyczny zlecenia Komisji. Postępowanie kontrolne rozpoczęto w październiku 2011 r. 

Na wniosek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwalony 20 października 2010 r. NIK przeprowadziła od marca 
do czerwca 2011 r. kontrolę – Sprawowanie nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futer-
kowych w województwie wielkopolskim i objęła badaniami lata 2009–2010. Informacja o wynikach kontroli zastała przekazana 
Marszałkowi Sejmu RP i Prezesowi Rady Ministrów w październiku 2011 r.

Kontrola pt. Przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 
2012 została podjęta na wniosek Prezesa Rady Ministrów i objęła lata 2008–2010. Czynności kontrolne przeprowadzono od 
listopada 2010 r. do stycznia 2011 r. Informacja o wynikach kontroli zastała przekazana Marszałkowi Sejmu RP i Prezesowi 
Rady Ministrów w czerwcu 2011 r.

1   Podaną w Planie pracy NIK na 2011 r. liczbę kontroli należy traktować jako liczbę zadań kontrolnych obejmujących wiele kontroli jednostkowych.

2   Art. 6 ust. 1 ustawy o NIK.
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1.6. Struktura zrealizowanych kontroli planowych

W 2011 r. zakończono 184 kontrole planowe, w tym 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. i 86 pozostałych 
kontroli planowych (rozpoczęto również kontrole wykonania budżetu państwa w 2011 r.).

Przeprowadzona w 2011 r. kontrola wykonania budżetu państwa umożliwiła finansowe rozliczenie skontrolowanych jed-
nostek, łącznie ze zbadaniem i oceną ksiąg rachunkowych i wyrażeniem opinii na temat sprawozdań budżetowych. Dokona-
no też oceny finansowego rozliczenia wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach i budżetu państwa jako 
całości. Oceniono również 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 przygoto-
wanie, 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. pra-
wie 25% czasu pracy.

Proporcje między kontrolami budżetowymi i pozostałymi planowymi, a także wykorzystanie czasu pracy na poszczególne 
rodzaje kontroli przedstawiają diagramy nr 1 i 2.

Diagram 1.  

Struktura kontroli planowych zrealizowanych w 2011  r.

53,0%��������	
������� 47,0% ���������	��������	�������

Diagram 2.  

Struktura czasu pracy wykorzystanego na poszczególne rodzaje kontroli w 2011 r.

24,7%

Pozostałe kontrole planowe57,2%

18,1%

Kontrole budżetowe

Kontrole doraźne

1.7. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli

Informacja o wynikach kontroli podsumowuje wyniki przeprowadzonej kontroli. Podstawę opracowania informacji w 2011 r. 
stanowiły 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.
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Schemat 3. 

Adresaci informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK w 2011 r.

Adresaci informacji

Sejm RP

Prezydent RP

Wojewoda

Sejmik samorz¹dowy

Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego

Informacje o wynikach kontroli działalności samorządu terytorialnego

Informacje o wynikach kontroli działalności samorządu terytorialnego

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

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

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

Informacje o wynikach kontroli mogą zostać podane przez Prezesa NIK do publicznej wiadomości, z zachowaniem prze-
pisów 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. Pre-
zes NIK może do stanowiska przedstawić swoją opinię.

W 2011 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 202 informacje (w 2010 r. – 183)3. Strukturę rodzajową przedłożonych informacji przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. 

Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi RP w latach 2010–2011 (według rodzajów kontroli)

Lp. Rodzaj kontroli

2010 r. 2011 r.

Liczba
informacji

Struktura
(w %)

Liczba
informacji

Struktura
(w%)

1 2 3 4 5 6

1 Kontrole wykonania budżetu państwa, w tym: 94 51,4 95 47,0

1.1. – części budżetowe 1/ 88 48,1 92 45,5

1.2. – państwowe fundusze celowe i agencje 6 3,3 3 1,5

2 Pozostałe kontrole planowe 85 46,4 94 46,5

3 Kontrole doraźne 2 1,1 11 5,4

4 Inne informacje, w tym systemowe 2 1,1 2 1,0

x Razem 183 100 202 100

1/ Liczba informacji o wynikach kontroli budżetowych może się różnić od liczby tych kontroli. Wyniki kontroli wykonania planów finansowych funduszy celo-
wych włączono do informacji o wynikach kontroli części budżetowych.

Sporządzane były też informacje o wynikach kontroli działalności terenowych organów administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego (informacje lokalne). W 2011 r. delegatury wysłały do organów szczebla wojewódzkiego 9 takich dokumentów 
(w 2010 r. – 3). 

Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi w 2011 r. obejmowały różne dziedziny funkcjonowania państwa. W 
diagramie nr 3 przedstawiono strukturę tematyczną tych kontroli (według działów administracji rządowej).

3 Wykaz informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP w 2011 r. i w I kwartale 2012 r. oraz syntetyczne opracowania zawierające ustalenia i wnioski tych 

kontroli stanowią zał. nr 2 i 3 do Sprawozdania.
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Diagram 3. 

Informacje o wynikach kontroli (z wyłączeniem kontroli wykonania budżetu państwa) przedłożone Sejmowi RP w 2011 r. 

(według działów administracji rządowej)

cz�onkostwo RP w UE

rolnictwo

transport

o�wiata i wychowanie,
kultura fizyczna i sport

������	�����������	������
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

administracja publiczna, obrona narodowa,
sprawy wewn!trzne, informatyzacja

finanse publiczne, instytucje finansowe,
Skarb Pa"stwa

budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa, gospodarka, 
gospodarka wodna, œrodowisko, rozwój regionalny

5,4%

1,1%

4,3%

zdrowie4,3%
praca2,2%

8,7%

4,3%

20,7%

21,7%

27,2%

1.8. Kontrole doraźne

Kontrole doraźne są podejmowane głównie wtedy, gdy istnieje potrzeba wstępnego zbadania tematu, który ma być ob-
jęty kontrolą planową (kontrola rozpoznawcza), sprawdzenia, czy adresaci wystąpień pokontrolnych wykonali zawarte w nich 
uwagi i wnioski (kontrola sprawdzająca) albo też w celu sprawdzenia zasadności skargi (kontrola skargowa). Kontrole doraźne 
przeprowadzane są najczęściej przez jedną jednostkę organizacyjną, natomiast mogą być też kontrole doraźne koordynowa-
ne, w których uczestniczy kilka jednostek organizacyjnych NIK.

W 2011 r. i I kwartale 2012 r., czyli okresie sprawozdawczym, NIK przeprowadziła kontrole doraźne obejmujące 246 tema-
tów, podczas których badaniami objęto ponad 700 podmiotów (w 2010 r. – 205 tematów i ponad 500 podmiotów)4. W tabeli nr 
3 przedstawiono strukturę zrealizowanych w 2011 r. kontroli doraźnych.

Tabela  3. 

Kontrole doraźne realizowane w 2011 r. (według rodzaju)

Lp. Rodzaj kontroli doraźnej
Liczba tematów

kontroli Struktura (w %)

1 2 3 4
1 Rozpoznawcza 38 15,4

2 Sprawdzająca 43 17,5

3 Skargowa 89 36,2

4 Inna 76 30,9

x Razem 246 100.0

1.9. Skontrolowane jednostki

W 2011 r. NIK skontrolowała 2817 jednostek (w 2010 r. – 2778 jednostek). Większość kontroli jednostkowych (76%) prze-
prowadzono w ramach kontroli planowych. Strukturę skontrolowanych jednostek (według grup skontrolowanych podmiotów) 
ilustruje diagram nr 4.

4  Wykaz zrealizowanych w 2011 r. kontroli doraźnych stanowi zał. nr 4 do Sprawozdania. Dane wg stanu na 31 marca 2012 r.
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Diagram 4. 

Jednostki skontrolowane w 2011 r. (według grup podmiotów) 
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1.10. Wystąpienia pokontrolne

W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiane są oceny kontrolowanej działalności wynikające z ustaleń opisanych 
w protokole5, 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. W 2011 r. NIK wysłała 3115 wystąpień (wzrost o 120, czyli o 4% w porównaniu z rokiem 
2010). Dane o liczbie wysłanych w 2011 r. wystąpień, według kategorii adresatów oraz w porównaniu z analogicznymi 
danymi z 2010 r., ilustruje tabela nr 4.

Tabela 4. 

Wystąpienia pokontrolne wysłane w latach 2010-2011

Lp. Wystąpienia pokontrolne skierowane do:

2010 r. 2011 r.

Liczba
Struktura

(w %) Liczba
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6

1 Prezesa Rady Ministrów - - 3 0,1

2 Prezesa NBP 3 0,1 3 0,1

3 Ministrów i kierowników urzędów centralnych1/ 156 5,2 168 5,4

4 Wojewodów2/ 131 4,4 109 3,5

5 Kierowników pozostałych skontrolowanych jednostek 2.705 90,3 2.832 90,9

x Razem 2.995 100 3.115 100

1/ W tym osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK. 2/ I kierowników organów szczebla wojewódzkiego.

5  Od 2 czerwca 2012 r. protokół i wystąpienie pokontrolne zostanie połączone w jeden dokument – wystąpienie pokontrolne.
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1.11. Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo składania zastrzeżeń zarówno do dokonanych ustaleń faktycznych, jak 
i ocen, uwag i wniosków. Przepisy ustawy o NIK regulują tryb rozstrzygania sporów między kierownikiem jednostki kontro-
lowanej a NIK w tym zakresie, co stanowi wyraz 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 zawartych. Zastrzeżenia zgłaszane są na piśmie – w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania protokołu. W szczególnych przypadkach dyrektor właściwego departamentu (delegatury NIK) może przedłużyć 
ten termin6.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć do-
datkowe 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 NIK, 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 zatwierdzeniu przez Prezesa NIK 
lub wiceprezesa uchwała jest ostateczna. W razie odmowy zatwierdzenia uchwały Prezes NIK lub upoważniony wiceprezes 
powołuje dla ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń komisję rozstrzygającą złożoną z 3 pracowników nadzorujących czynno-
ści. 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 umotywo-
wane 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 
podpisanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Zastrzeżenia dotyczące tych wystąpień zgłasza się do Kolegium NIK 
w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia. Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń. Uchwała jest ostateczna 
i wraz z uzasadnieniem doręczana jest zgłaszającemu zastrzeżenia.

W 2011 r. kierownicy jednostek kontrolowanych zgłosili zastrzeżenia do ustaleń kontroli opisanych w 168 protokołach 
kontroli (w 2010 r. – 140 protokołach), a adresaci wystąpień pokontrolnych zastrzeżenia do ocen, uwag i wniosków zawartych 
w 358 dokumentach (w 2010 r. – w 294 wystąpieniach). Dane z tego zakresu podaje tabela nr 5.

Tabela 5.  

Protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne, do których w latach 2010–2011 zgłoszono zastrzeżenia

Lp. Wyszczególnienie

2010 r. 2011 r.

Ogółem
Do których zgło-
szono zastrzeżenia

%
(4:3) Ogółem

Do których zgło-
szono zastrzeżenia

%
(7:6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Protokoły kontroli 2.778 140 5,0 2.817 168 6,0

2 Wystąpienia pokontrolne 2.995 294 9,8 3.115 358 11,5

6 Od 2 czerwca 2012 r. w związku z wprowadzonym nowelizacją ustawy o NIK połączeniem protokołu i wystąpienia pokontrolnego w jeden dokument – wystąpienie 

pokontrolne – kierownik jednostki kontrolowanej będzie mógł zgłosić zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.
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2.3. Finansowe rezultaty kontroli

2.4. Egzekwowanie odpowiedzialności przypisanej prawem
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Wybrane efekty kontroli
Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli formułuje wnioski pokontrolne. 

Mogą one dotyczyć sugestii zmian w kontrolowanych jednostkach, ale mogą to też być wnio-

ski systemowe, dotyczące całości kontrolowanych zagadnień. 

Wnioski Izby nie mają charakteru obligatoryjnego, a ich realizacja zależy od decyzji jednostek kontrolowanych, natomiast 
w przypadku wniosków o zmianę prawa – przede wszystkim od najważniejszych organów w państwie: Sejmu, Senatu, Prezy-
denta czy Rady Ministrów. Działalność kontrolna nie przynosi zatem automatycznej zmiany w zakresie funkcjonowania jedno-
stek kontrolowanych albo zmiany przepisów prawa. W następstwie realizacji wniosków pokontrolnych podejmowane są jednak 
działania, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania nie tylko podmiotów kontrolowanych, ale także określonych sfer 
aktywności państwa. Suma tych właśnie działań może świadczyć o efektywności kontroli. 

NIK przedstawia wnioski, łącznie z ocenami i uwagami dotyczącymi kontrolowanej działalności, w wystąpieniach 
pokontrolnych przekazywanych kierownikom skontrolowanych podmiotów, a w razie potrzeby także kierownikom jedno-
stek nadrzędnych i właściwym organom państwowym (samorządowym). Wnioski wskazują na potrzebę podjęcia kon-
kretnych przedsięwzięć mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz poprawę skuteczności działania.

NIK przywiązuje dużą wagę do realizacji wniosków pokontrolnych. Znajduje to odzwierciedlenie w dyspozycjach obli-
gujących kontrolerów do sprawdzania stanu wykorzystania wniosków z poprzednich kontroli (zasadę tę wpisano m.in. na 
stałe do metodyki kontroli wykonania budżetu państwa). Sposób wykonania wniosków pokontrolnych jest niezmiennie jed-
nym z podstawowych zagadnień badanych podczas tych kontroli, wyniki badań są zaś istotnym elementem uwzględnianym 
w ogólnej ocenie działalności skontrolowanego podmiotu. Narzędziem sprawdzania efektów działalności kontrolnej są także 
doraźne kontrole sprawdzające.

Wnioski prezentowane w informacjach o wynikach kontroli mają zazwyczaj bardziej ogólny charakter. Sugerują koniecz-
ność podjęcia przez właściwe organy działań porządkujących procedury postępowania w określonych obszarach aktywności 
państwa, przede wszystkim w sferach realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki mieniem publicznym, 
a także zapewniających skuteczność funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli. Wnioski te, jeśli są realizowane, mają ko-
rzystny wpływ na wykorzystywanie majątku i środków publicznych.

Ważnym efektem kontroli są formułowane wnioski de lege ferenda, dotyczące postulowanych zmian w prawie. Wy-
miernym wyznacznikiem skuteczności postępowania kontrolnego NIK są też finansowe rezultaty kontroli, będące efektem 
poczynionych ustaleń oraz sformułowanych w związku z nimi ocen i wniosków mających wymiar finansowy. NIK niejed-
nokrotnie ujawnia fakty wydatkowania środków publicznych z naruszeniem prawa. Stwierdzane są nielegalne działania, 
prowadzące do powstawania uszczupleń w dochodach lub strat, jak również inne nieprawidłowości finansowe. Skutkują 
one często nieodwracalną utratą środków publicznych. Niekorzystne skutki finansowe zaistnienia nieprawidłowości można 
często odwrócić – podjąć działania w celu odzyskania utraconych środków lub uzyskania dodatkowych korzyści w postaci 
oszczędności lub pożytków.

2.1. Wnioski de lege ferenda

Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli formułowała wnioski zmierzające do wprowadzenia 
zmian w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych lub do wydania nowych przepisów. W 2011 r. 
NIK sformułowała, w 16 informacjach o wynikach kontroli, 33 wnioski de lege ferenda. W 26 wnioskach zawarto 
postulaty dotyczące nowelizacji przepisów rangi ustawowej, a w pozostałych 7 wnioskowano o dokonanie zmian 
w przepisach rozporządzeń7.

Najważniejsze wnioski de lege ferenda przedstawione w informacjach o wynikach kontroli przekazanych do 
Sejmu RP w 2011 r.:
1)  Po zakończonej kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych) NIK sformu-

łowała 10 wniosków postulujących wprowadzenie stosownych rozwiązań do nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 
a także do rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dotyczyły one m.in. obligatoryjnego określania w koncesjach na 
wydobywanie kopalin minimalnego stopnia wykorzystania zasobów przemysłowych, poniżej którego eksploatacja złoża 

7  Wykaz wniosków de lege ferenda zawiera załącznik nr 6.
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nie byłaby dopuszczalna, zapewnienia ujmowania w operatach ewidencyjnych tylko zasobów znajdujących się w obszarze 
górniczym zamiast w złożu, jak przewidują to obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzenia zakazu skreślania zasobów 
z ewidencji i zaniechania dokumentowania zasobów. 

2)  Zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze zaproponowano także po kontroli tworzenia funduszy likwidacji ko-
palń i zakładów górniczych oraz gospodarowania ich środkami przez spółki górnictwa węgla kamiennego oraz 
po kontroli wykonania w 2010 roku budżetu państwa w części 22 – Gospodarka wodna i w części 41 – Środowi-
sko. Postulowano m.in. podjęcie przez Ministra Gospodarki działań mających na celu dokonanie zmian przepisów doty-
czących zasad tworzenia i gromadzenia środków funduszu likwidacji zakładu górniczego w oparciu o procentową stawkę 
obliczonej w danym roku obrotowym amortyzacji środków trwałych zakładu górniczego, a także przepisów dotyczących 
możliwości wykorzystywania środków funduszu na potrzeby bieżącej działalności.

3)  W wyniku kontroli organizacji i finansowania warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych NIK sformułowała wniosek o dokonanie zmian w ustawie 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które pozwoliłyby na zapewnienie 
rotacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Ustalenia kontroli wskazały bowiem, że obowiązujące przepisy 
utrudniają osiąganie przez warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) celów zakładanych przez ww. ustawę. W szczegól-
ności zwraca uwagę brak mechanizmu umożliwiającego rotację uczestników WTZ. Skutkiem tego niewielka liczba 
uczestników opuszcza warsztaty, korzystając z nich nawet ponad 10 lat, podczas gdy inni niepełnosprawni, posia-
dający wskazania do rehabilitacji w WTZ, oczekują bezskutecznie na przyjęcie. Ani powiaty przekazujące środki 
finansowe na te zadania, ani WTZ nie mają prawa wykreślenia niepełnosprawnego z listy uczestników warsztatu 
pomimo zakończenia przez niego rehabilitacji, potwierdzonego stanowiskiem rady programowej. Równocześnie nie 
ma przepisów zapewniających przyjęcie uczestnika WTZ do ośrodka wsparcia, zakładu aktywności zawodowej czy 
zakładu pracy chronionej.

4)  Kontrola przestrzegania praw zwierząt wskazała na potrzebę podjęcia przez ministra właściwego ds. rolnictwa działań 
w celu zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przez poddanie nadzoro-
wi weterynaryjnemu (uznanie za działalność nadzorowaną) działalności polegającej na opiece nad bezdomnymi zwierzę-
tami (głównie w zakresie wyłapywania zwierząt), a także upoważnienie ministra właściwego ds. rolnictwa do określenia, 
w drodze rozporządzenia, wymagań dla prowadzenia tego rodzaju działalności. NIK wniosła także o znowelizowanie roz-
porządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt przez doprecy-
zowanie standardów jakości opieki sprawowanej nad zwierzętami w schroniskach a dotyczących m.in. norm powierzch-
niowych.

5)  Po kontroli przygotowania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia czynności ra-
towniczych na wysokości pożądane – zdaniem Izby – jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu regulację 
funkcjonowania w aglomeracjach miejskich lądowisk dla śmigłowców ratowniczych. W obecnie obowiązującym rozporzą-
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dla lotnisk cywilnych brak uregulowań dotyczących lądowisk dla śmigłowców ratowniczych, w tym katalogu obiektów zob-
ligowanych do posiadania lotnisk dla śmigłowców usytuowanych nad poziomem gruntu.

6)  Kontrola wykonywania funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego wskazała na celowość do-
konania zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych po-
przez wprowadzenie przepisów określających, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla danej inwe-
stycji obejmuje wszystkie roboty budowlane, niekoniecznie związane z samą drogą publiczną, które są jednak konieczne 
do realizacji planowanej inwestycji. Z ustaleń kontroli NIK wynika bowiem, że nie zostały zlikwidowane wszystkie bariery 
prawne w procesie przygotowania inwestycji drogowych. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których zachodzi 
konieczność wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla skrzyżowania dróg różnej 
kategorii lub w przypadku przebudowy urządzeń obcych, zlokalizowanych poza korytarzem komunikacyjnym. Usunięcie 
wątpliwości byłoby możliwe poprzez wprowadzenie do przywołanej ustawy przepisów określających, że decyzja ZRID dla 
danej inwestycji obejmuje wszystkie roboty budowlane, niekoniecznie związane z samą drogą publiczną, które jednak są 
konieczne do realizacji planowanej inwestycji.

7)  Po kontroli wymierzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska administracyjnych kar pieniężnych oraz ich 
egzekwowania NIK uznała za zasadne opracowanie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, mającej na 



D
zi

a³
al

no
œæ

 k
on

tr
ol

na

112

celu umożliwienie zmniejszania lub umarzania administracyjnych kar pieniężnych podmiotom, które usunęły przy-
czynę ponoszenia tych kar przed wydaniem przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska decyzji ustalają-
cych wymiar kary biegnącej, albo wymierzających administracyjne kary pieniężne. Obecnie obowiązujące przepisy 
pozwalają na odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej jedynie podmiotom realizującym termi-
nowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych kar w okresie 
nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku, a zmniejszenie albo umorzenie kary może nastąpić po zrealizo-
waniu tego przedsięwzięcia. Kontrola NIK ujawniła przypadki odraczania terminu płatności, a nawet zmniejszania 
i umarzania administracyjnych kar pieniężnych, gdy przedsięwzięcie, które usunęło przyczynę ich ponoszenia, 
zostało zrealizowane przed wydaniem decyzji odraczającej. Izba oceniła, że odraczanie terminu płatności admini-
stracyjnych kar pieniężnych, gdy przedsięwzięcie, które usunęło przyczynę ich ponoszenia, zostało zrealizowane 
przed wydaniem decyzji wymierzającej tę karę, stanowiło naruszenie przepisów ustawy Prawo ochrony środowi-
ska. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wyraża pogląd o celowości dokonania zmian w prawie, umożliwiają-
cych zmniejszanie lub umarzanie administracyjnych kar pieniężnych, gdy przyczynę ich ponoszenia usunięto przed 
wydaniem decyzji wymierzającej taką karę. Pożądane jest bowiem, aby korzystający ze środowiska, świadomy 
powodowania nadmiernych emisji i czekających go konsekwencji, przystąpił z własnej inicjatywy do likwidacji wy-
rządzonej szkody, nie czekając, aż zostanie mu wymierzona kara. Zdaniem NIK zmiana przepisów w tym zakresie 
jest właściwa z punktu widzenia ochrony środowiska, a tym samym zgodna z interesem społecznym.

Stan realizacji wniosków de lege ferenda

Według stanu na 2 lutego 2012 r. trzy z wniosków de lege ferenda zostały zrealizowane w całości. Dotyczyły one 
potrzeby uchwalenia ustawy o współpracy rozwojowej, wydania nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz dokonania zmiany rozporządze-

nia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzą-

cych ze źródeł zagranicznych w zakresie wprowadzenia we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej wydatków 
rozdziału „Pomoc zagraniczna”, w celu identyfikacji wszelkich wydatków związanych z pomocą na rzecz rozwoju. 
Nie zostało natomiast zrealizowanych 30 wniosków.. 

NIK sprawdziła także stan realizacji wniosków de lege ferenda, sformułowanych w roku 2010. Spośród 71 wnio-
sków (61 dotyczących ustaw i 10 dotyczących rozporządzeń), dokonane zmiany legislacyjne uwzględniły w całości 
11 wniosków NIK, a 8 wniosków zostało uwzględnionych częściowo (wg stanu na dzień 2 lutego 2012 r.). Dane te 
wskazują na utrzymujące się od lat zjawisko niewielkiego wykorzystania pokontrolnych wniosków Izby, zmierzających do do-
skonalenia obowiązującego prawa. 

Spośród niezrealizowanych wniosków, postulujących dokonanie zmian w ustawach, należy wymienić grupę wniosków 
zmierzających do wprowadzenia do nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze rozwiązań dotyczących m.in.: obligatoryjnego 
określania w koncesjach na wydobywanie kopalin minimalnego stopnia wykorzystania zasobów przemysłowych, poniżej któ-
rego eksploatacja złoża nie byłaby dopuszczalna; doprecyzowania przepisów w zakresie ustalania ponownych opłat z tytułu 
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin (w przypadku zmiany okresów poszczególnych etapów); zasad tworzenia i gro-
madzenia środków funduszu likwidacji zakładu górniczego. Należy ponadto zaznaczyć, że w 2011 r. NIK, po zakończonych 
kontrolach, sformułowała aż 14 wniosków postulujących wprowadzenie stosownych rozwiązań do nowego prawa geologicz-
nego i górniczego, a także do rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zrealizowany został tylko jeden wniosek w tym 
zakresie. 

W tabeli przedstawiono dane o liczbie i rodzaju wniosków de lege ferenda zamieszczonych w informacjach o wynikach 
kontroli przekazanych w ostatnich 2 latach, a także o liczbie wniosków zrealizowanych.
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Tabela 6. 

Wnioski de lege ferenda zgłoszone przez NIK w latach 2010–2011 oraz zrealizowanych w wyniku prac legislacyjnych

Lp.
Rodzaj wniosku
de lege ferenda

Liczba wniosków

2010 r. 2011 r.

Zgłoszonych 
przez NIK

Zrealizowanych – stan na:

Zgłoszonych 
przez NIK

Zrealizowanych
– stan na 
2.02.2012 r.24.01.2011 r. 02.02.2012 r.

1 2 3 4 5 6 7

1. Nowelizacja przepisów rangi ustawowej 61 6 15 26 1

2. Nowelizacja rozporządzeń 10 2 4 7 2

x Razem 71 8 19 1/ 33 3

1/  W tym 8 zrealizowano częściowo.

2.2. Wnioski systemowe i usprawniające organizację skontrolowanych jednostek

NIK w informacjach o wynikach kontroli sformułowała kilkaset wniosków pokontrolnych. Kilkadziesiąt z nich ma charakter 
systemowy i odnosi się do całego skontrolowanego obszaru8. Poniżej omówiono kontrole, w których pojawiły się najważniej-
sze wnioski:

1) Międzynarodowa kontrola, której celem była ocena realizacji wybranych programów wspierających wzrost za-
trudnienia osób niepełnosprawnych wykazała istnienie w tej dziedzinie wielu wspólnych problemów. Pełnomocnik Rządu 
do spraw Osób Niepełnosprawnych przyjął do realizacji wnioski wskazujące na potrzebę wypracowania skutecznych metod 
dających możliwość standaryzacji zadań i porównywania efektywności poszczególnych projektów, kompleksowego przeanali-
zowania dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie realizacji programów w celu podwyższenia ich efektywności, zwiększe-
nia udziału przedstawicieli PFRON w procesie tworzenia założeń programów realizowanych następnie przez Fundusz oraz 
zwiększenia dyscypliny w zakresie rozliczania środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

2) Pozytywnie oceniono realizację „Programu modernizacji w Policji” ustanowionego ustawą z dnia 12 stycznia 
2007 r. mimo stwierdzonych w Komendzie Głównej Policji istotnych nieprawidłowości. Jednocześnie NIK oceniła jako 
niecelowe dokonanie znaczących zmian w kierunkach wydatkowania środków programu modernizacyjnego. W trakcie jego 
realizacji znacznie zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia o charakterze rzeczowym, mimo że stan wyposażenia jedno-
stek organizacyjnych Policji nadal był niższy od  potrzeb w tym zakresie.

Po tej kontroli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjął do realizacji wnioski dotyczące dokonania oceny wpły-
wu realizacji ww. programu na bezpieczeństwo państwa i obywateli, a także egzekwowania od Komendanta Głównego Policji 
rzetelnego i przejrzystego informowania o wydatkach dokonanych ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 
oraz o dokonanych wydatkach będących spłatą zobowiązań zaciągniętych w minionym roku budżetowym. Wnioski, które po-
winien zrealizować Komendant Główny Policji, dotyczyły m.in.: rzetelnego przygotowania planowanych projektów, w tym sta-
rannego ustalania szacunkowych wartości planowanych zamówień publicznych i dokumentowania tego procesu, zapewnienia 
starannego redagowania umów zawieranych z wykonawcami, ze szczególnym uwzględnieniem należytego zabezpieczenia 
interesów Skarbu Państwa oraz rzetelnego egzekwowania zapisów umownych.

3) Wyniki kontroli zarządzania środowiskiem w gminach wykazały, że brak jest kompleksowego systemu takiego za-
rządzania. Według NIK dla poprawy zarządzania środowiskiem Minister Środowiska powinien określić minimalne zakresy 
programów ochrony środowiska, procedury ich opracowania i aktualizowania, wskazać metody zarządzania środowiskiem 
i koordynacji działań na poziomie gminy, a także stworzyć system wspierania wdrażania EMAS w jednostkach administracji 
samorządowej. Minister Środowiska poinformował, że w 2011 r. rozpoczęto opiniowanie kolejnej edycji programów, przykłada-
jąc dużą wagę do oceny stopnia uwzględnienia priorytetów „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009–2012 z perspektywą 
do roku 2016” oraz wykorzystania systemów zarządzania środowiskowego jako narzędzia realizacji celów środowiskowych 
administracji samorządowej. Opracowując raport z realizacji polityki ekologicznej państwa, MŚ dokona kompleksowej oceny 
realizacji zadań, również w zakresie kompetencji administracji samorządowej. Analizie będą podlegały potrzeba i zakres do-
precyzowania wymagań stawianych programom ochrony środowiska, odnośnie do ich opracowywania i realizacji oraz metod 

8  Wykaz ważniejszych wniosków systemowych znajduje się w załączniku nr 7.
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zarządzania środowiskiem. Na etapie opracowania nowej polityki ekologicznej państwa zakłada się opracowanie wytycznych 
dotyczących przygotowania i realizacji programów ochrony środowiska oraz stworzenie zasad monitorowania realizacji pro-
gramów. Informacja o kierunku i zakresie działań ministerstwa związanych z programami ochrony środowiska, ich zawartością 
i procedurami opracowania zostanie przedłożona w IV kwartale 2012 r. Minister Środowiska stwierdził ponadto, że w opra-
cowywanej strategii rozwoju EMAS9 przewiduje się działania ukierunkowane na realizację programów, mających na celu 
rejestrację organów administracji samorządowej w systemie EMAS oraz popularyzujących system wśród przedsiębiorców. 
Ministerstwo Środowiska nawiąże współpracę z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu oraz organami administracji samorzą-
dowej. Zdaniem Ministerstwa docelowym efektem współpracy byłoby opracowanie zasad funkcjonowania systemu wsparcia 
wdrażania EMAS w jednostkach administracji samorządowej. Informacja o efektach działań w zakresie promocji systemu 
EMAS w organach administracji samorządowej zostanie przedłożona w grudniu 2012 r.

Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast podjęli w wyniku ww. kontroli działania w celu m.in. aktualizacji lub przy-
jęcia już zaktualizowanego Programu OŚ; sporządzenia sprawozdań i raportów z realizacji ww. dokumentów. Zaplanowali 
kontrole w gospodarstwach, w których brak było pojemników na odpady, powołali komisje prowadzące kontrolę opróżniania 
szamb, w budżecie na 2011 r. zaplanowali środki na aktualizację programów ochrony środowiska i usuwania wyrobów zawie-
rających azbest. Wprowadzono także korekty w działaniach przy wydawaniu zezwoleń na wycinkę drzew oraz zaplanowano 
zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

4) Po kontroli realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy admini-
stracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego NIK oceniła, że działania tych organów, realizowane w sferze pla-
nowania przestrzennego, były niewystarczające dla zapewnienia efektywnego oraz racjonalnego kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej. Nie dostosowano, pomimo podjęcia działań przez organy administracji rządowej, koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie były również sku-
teczne działania podjęte w Ministerstwie Infrastruktury na rzecz uelastycznienia i uporządkowania planowania przestrzennego 
przez nowelizację ww. ustawy. NIK uznała za konieczne podjęcie przez Ministra Infrastruktury i Ministra Rozwoju Regional-
nego działań mających na celu doprowadzenie do pilnego wdrożenia nowych rozwiązań prawnych z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. Marszałkowie województw powinni dokonać aktualizacji strategii rozwoju województw 
i planów zagospodarowania przestrzennego województw w przypadku nieaktualnych dokumentów planistycznych. Prezyden-
tów i burmistrzów miast zobowiązano do systematycznego zwiększania powierzchni gmin objętych miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego (mpzp), uwzględniania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin, zakresu przedmiotowego wymaganego ustawą z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym 
określenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych, opracowania wieloletnich 
programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w nawiązaniu do ustaleń studium oraz 
dokonywania analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Minister Rozwoju Regionalnego poinformował, że „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” wraz z „Prognozą 
oddziaływania na środowisko” była przedmiotem konsultacji społecznych, które trwały do dnia 21 września 2010 r. W związku 
ze zgłoszonymi uwagami podjęto w ministerstwie prace nad wprowadzeniem zmian w opracowanych dokumentach. 

Kierownicy pozostałych jednostek kontrolowanych, tj. marszałkowie województw, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci 
miast, poinformowali o działaniach podjętych dla realizacji wniosków pokontrolnych, m.in. o prowadzeniu prac na rzecz aktu-
alizacji planów zagospodarowania przestrzennego województw, wyeliminowaniu nieprawidłowości dotyczących funkcjonowa-
nia wojewódzkich komisji urbanistyczno-architektonicznych, dokonywaniu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz ocen aktualności studiów i mpzp i przedstawieniu jej wyników radom gmin, kontynuowaniu prac nad opracowaniem mpzp, 
wywiązaniu się z obowiązku przekazania kopii uchwalonych mpzp marszałkowi oraz o ewidencjonowaniu decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami prawa. 

5) Wyniki kontroli wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towa-
rów niebezpiecznych dały podstawę do negatywnej oceny działalności wojewodów i marszałków województw w skontrolo-
wanym zakresie. Pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniono wykonywanie zadań przez Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego w zakresie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Ustalenia kontroli uzasadniły 
przedstawienie m.in. następujących wniosków o charakterze systemowym: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

9  System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme).
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Morskiej powinien, wydając rozporządzenie o warunkach technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych 
wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne, ująć w nim wytyczne określające zasady ustalania stacji kolejo-
wych, na których powinny być wyznaczone takie tory, a Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA ma na podstawie tych 
wytycznych dokonać analizy dotychczasowej lokalizacji takich torów oraz niezwłocznie spowodować dostosowanie ich stanu 
technicznego do  ich bezpiecznej eksploatacji. Ponadto zaproponowano rozważenie przez ministra podjęcia działań w celu 
wprowadzenia do przepisów regulujących zasady przewozu towarów niebezpiecznych uregulowań określających zadania 
organów zarządzających ruchem drogowym w zakresie ujmowania w projektach organizacji ruchu rozwiązań zapewniających 
bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych. Wskazano również na potrzebę podjęcia działań w kierunku wprowa-
dzenia przepisów w pełni zapobiegających uzyskaniu świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa przez osoby nieuprawnione  
oraz działań legislacyjnych w celu ponownego wprowadzenia obowiązku zgłaszania przewozu niektórych towarów stwarza-
jących szczególne zagrożenie do wojewódzkich komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej, tj. jednostkom odpowie-
dzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i prowadzenie działań ratowniczych. Zwrócono uwagę na konieczność określenia 
zasad współpracy komendantów wojewódzkich Policji i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wykorzystywania informacji 
zawartych w zgłoszeniach przewozu oraz zapewnienia środków dyscyplinujących wobec podmiotów podlegających obowiąz-
kowi zgłoszenia.

Organy zarządzające ruchem na drogach publicznych powinny po przeprowadzeniu analiz istniejącej organizacji ruchu 
w zakresie jego bezpieczeństwa, w których uwzględnione zostaną informacje o rozmieszczeniu zakładów produkujących lub 
wykorzystujących towary niebezpieczne, przebiegi tras, po których są one przewożone oraz rodzaje i roczne ilości tych towa-
rów, rozważyć możliwość wprowadzenia ograniczeń ruchu pojazdów z towarami niebezpiecznymi po drogach przebiegają-
cych przez obszary zurbanizowane.

6) Kontrola przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012 wskazała na zagrożenia dla właściwego przygotowania do mistrzostw.

Podstawowe inwestycje związane z organizacją EURO 2012, tj. budowa stadionów koniecznych do przeprowadzenia 
rozgrywek piłkarskich oraz rozbudowa portów lotniczych niezbędna do zapewnienia przyjazdu kibiców z zagranicy, zostaną 
zrealizowane przed EURO 2012. Wyjątkiem jest Port Lotniczy w Poznaniu – tu występuje bardzo wysokie ryzyko niezakończe-
nia planowanej rozbudowy przed czerwcem 2012. Nie zostały także zrealizowane plany dotyczące modernizacji infrastruktury 
transportowej zarówno w zakresie przedstawionym UEFA w ofercie w 2006 r. i 2007 r., jak też zakładane w kolejnych latach 
przygotowań. 

NIK wskazała na konieczność analizy oraz modyfikacji przyjętych priorytetów w zakresie rozbudowy i modernizacji trans-
portu lądowego, uwzględniających istotne znaczenie połączeń między Warszawą i Wrocławiem oraz Gdańskiem i Poznaniem 
w związku z decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA z października 2010 r. W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających 
z braku możliwości budowy dróg ekspresowych S8 i S5 między tymi miastami NIK uznała za niezbędne: zapewnienie wykona-
nia przez podmioty odpowiedzialne za przygotowanie do organizacji EURO 2012 zadań przyjętych w Sprawozdaniu z realiza-

cji przygotowań do EURO 2012 za okres marzec 2010 r. – luty 2011 r.; zapewnienie przez Ministra Infrastruktury finansowania 
realizacji przez PKP PLK SA programu rewitalizacji połączeń kolejowych między miastami-gospodarzami EURO 2012; zapew-
nienie przez Ministra Finansów środków finansowych na realizację Programu bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 oraz pro-
gramu promocji Polski w związku z organizacją mistrzostw, zapewnienie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
realizacji gwarancji w zakresie własności intelektualnej i innych gwarancji złożonych UEFA, wymagających zmian w polskim 
prawie oraz wzmocnienie nadzoru nad spółkami celowymi przez miasta-gospodarzy EURO 2012, w tym prowadzenie kontroli 
wykonania powierzonych zadań.

7) W wyniku kontroli realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w oparciu o „Program dla Odry 
2006” w latach 2007–2010, NIK negatywnie oceniła efekty wdrażania tego programu ze względu na opóźnienia w jego reali-
zacji oraz nieuprawnione ponoszenie nakładów na zadania w nim nieprzewidziane. Zrealizowane w badanym okresie zadania 
i przedsięwzięcia nie skutkowały znaczącą poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry, w szczególności 
dużych miast i skupisk ludności oraz terenów, na których powodzie są częste i o gwałtownych przebiegach. Zagrożenie powo-
dziowe stwarzał niedostateczny stan techniczny ponad 1/3 wałów przeciwpowodziowych.

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prezesa Rady Ministrów wnioski o podjęcie działań mających na celu wzmoże-
nie nadzoru nad realizacją programu dla poprawy terminowości jego wykonywania i wyeliminowania przypadków wydatko-
wania środków na przedsięwzięcia w nim nieprzewidziane oraz zapewnienie ciągłości finansowania programu, zwłaszcza 
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zadań kluczowych dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry (modernizacji wrocławskiego węzła 
wodnego, budowy zbiorników Racibórz i Wielowieś Klasztorna). W odpowiedzi poinformowano NIK m.in. o sfinalizowaniu 
prac nad aktualizacją programu i przystąpieniu do opracowania zmian w ustawie o jego ustanowieniu. Zadeklarowane 
zostało wdrożenie działań nadzorczych wobec wykonywania obowiązków przez pełnomocnika rządu (Wojewodę Dolnoślą-
skiego) oraz wprowadzenie zmian polegających na usprawnieniu planowania, sporządzania sprawozdawczości z realizacji 
programu z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Poinformowano także o trwającej analizie spraw związanych z za-
pewnieniem ciągłości finansowania realizacji programu, zwłaszcza jego kluczowych zadań finansowanych obecnie z udzia-
łem środków z pożyczki Banku Światowego i kredytu Banku Rozwoju Rady Europy oraz poszukiwaniu źródeł wypełnienia 
tzw. luki w ich finansowaniu. W ramach tych działań rozważa się zwiększenie kwot pożyczki i kredytu z międzynarodowych 
instytucji finansowych, pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a tak-
że dofinansowanie niektórych zadań ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie 
1.343,6 mln zł.

8) Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację przez organy państwa zadań w zakresie organizacji wyjazdów 
i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa 
transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005–2010. We wszystkich kontrolowanych podmiotach stwierdzono istotne 
nieprawidłowości, które miały wpływ na niewłaściwe przygotowanie i realizację tych zadań. Nieprawidłowości te miały charak-
ter systemowy i występowały w całym okresie objętym kontrolą.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie docelowej koncepcji zapewnienia spraw-
nego i bezpiecznego transportu lotniczego najważniejszych osób w państwie, opracowanie harmonogramu jej wdrożenia oraz 
zapewnienie niezbędnych środków finansowych na jej realizację; stworzenie systemu norm, procedur i zasad funkcjonowa-
nia transportu lotniczego najważniejszych osób w państwie, w tym precyzyjne uregulowanie i rozgraniczenie kompetencji 
poszczególnych podmiotów wykonujących zadania w tym zakresie oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nadzór 
i koordynację działań w ramach systemu; wypracowanie standardów bezpieczeństwa dla najważniejszych osób w państwie, 
określających zasady zapewnienia bezpieczeństwa tym osobom, w tym norm postępowania, do których osoby te byłyby zo-
bowiązane się stosować.

Oprócz pokontrolnych wniosków systemowych NIK formułuje bezpośrednio do kierowników podmiotów obję-
tych kontrolą tzw. wnioski usprawniające skontrolowane jednostki. 

Tylko w wyniku tej jednej omówionej powyżej kontroli NIK sformułowała 35 wniosków pokontrolnych, kierując je do kierow-
ników jednostek bezpośrednio objętych kontrolą. Wśród najważniejszych należy wymienić wnioski skierowane do:

1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: o realizowanie procedur dotyczących organizacji wizyt zagranicznych 
osób zajmujących kierownicze stanowiska w KPRM zgodnie z trybem i zasadami określonymi w wewnętrznych uregulowa-
niach obowiązujących w KPRM; określenie, w porozumieniu z podmiotami uczestniczącymi w organizacji wizyt, procedur 
postępowania w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, gwarantujących należytą współpracę i koordynację działań; zapew-
nienie prowadzenia ewidencji w sposób umożliwiający rzetelną weryfikację danych o złożonych zawiadomieniach (zapo-
trzebowaniach) na loty statków powietrznych oraz wykonanych lotach, w celu usprawnienia dotychczasowej koordynacji 
i monitoringu wykorzystania wojskowego specjalnego transportu lotniczego;

2) Ministra Spraw Zagranicznych: o dokonanie analizy obowiązujących w MSZ procedur oraz przyjętych „dobrych praktyk” 
w zakresie przygotowywania wizyt zagranicznych, a następnie rozważenie kompleksowego uregulowania systemu organizacji 
takich wizyt; podjęcie, we współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu wizyt zagranicznych, działań 
w celu opracowania wspólnych zasad i procedur, w szczególności w zakresie organizacji rekonesansów i spotkań koordyna-
cyjnych; wzmocnienie nadzoru nad realizacją przez placówki dyplomatyczne podległe Ministrowi Spraw Zagranicznych zadań 
w ramach przygotowania wizyt zagranicznych;

3) Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy Sił Powietrznych: o zapewnienie skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu szkolenia w Siłach Powietrznych; zintensyfikowanie działań w celu wdrożenia procedur ICAO33 w Lotnictwie Trans-
portowym Sił Zbrojnych, w szczególności podjęcie działań w celu ułatwienia uzyskiwania licencji cywilnych, przez pilotów 
wykonujących loty z pasażerami; usprawnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem lotów, tak aby zapewnić szybkie 
wykrywanie i skuteczne eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji 
przewozu najważniejszych osób w państwie za pomocą statków powietrznych należących do Sił Zbrojnych RP NIK wnosiła o: 
dokonanie przeglądu obowiązujących w resorcie regulacji celem kompleksowego uwzględnienia w nich specyfiki realizacji za-
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dań związanych z transportem najważniejszych osób w państwie; zapewnienie obsady kadrowej jednostki realizującej zadania 
w zakresie przewozu najważniejszych osób w państwie na poziomie umożliwiającym nie tylko właściwą realizację tych zadań, 
ale również stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; wyposażenie jednostki w statki powietrzne odpowiadające aktualnym 
standardom żeglugi powietrznej.

4) Szefa Biura Ochrony Rządu: o opracowanie i wdrożenie procedur regulujących w sposób precyzyjny, przejrzysty i spój-
ny wszystkie istotne elementy planowania i prowadzenia działań ochronnych; podjęcie działań organizacyjnych zapewniają-
cych przestrzeganie obowiązujących procedur, w szczególności w zakresie rozpoznawania zagrożeń, planowania i realizacji 
działań ochronnych; zorganizowanie i wdrożenie systemu nadzoru i kontroli nad realizacją działań ochronnych, zapewniają-
cego szybką identyfikację i eliminację występujących nieprawidłowości; stworzenie procedur postępowania funkcjonariuszy 
na wypadek śmierci osoby ochranianej, a także zaistnienia sytuacji, w której decyzje podejmowane przez osobę ochranianą 
mogą narazić ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

5) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: o zapewnienie skutecznego nadzoru nad BOR w zakresie realizacji pod-
stawowego zadania tej formacji, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w pań-
stwie; podjęcie działań legislacyjnych w celu precyzyjnego uregulowania w przepisach prawa powszechnie obowiązującego 
kwestii zapewnienia bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie w czasie, gdy nie wykonują one 
obowiązków służbowych oraz możliwości odstąpienia od ochrony na żądanie osoby ochranianej.

2.3.  Finansowe rezultaty kontroli

Finansowe rezultaty kontroli mogą być wymiernym efektem kontroli, nie stanowią jednak jedynej podstawy 
do oceny kontrolowanej działalności oraz oceny efektywności pracy NIK. Misją NIK jest dbałość o gospodarność 
i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej. Tak sformułowane zadanie oznacza, że powin-
nością NIK jest zarówno wskazywanie na nieprawidłowości i zagrożenia występujące w funkcjonowaniu podmiotów 
wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, jak i pozytywne oddziaływanie, pro-
wadzące do poprawy gospodarności, w tym oszczędności i wydajności w działalności tych podmiotów. 

Efekty działań kontrolnych prezentowane są w wystąpieniach pokontrolnych oraz informacjach o wynikach kontroli, zawie-
rających oceny kontrolowanej działalności, z uwzględnieniem istotnych ustaleń i wniosków. 

Klasyfikacja

W klasyfikacji finansowych rezultatów kontroli występują trzy grupy rodzajowe: 
–   finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości, 
–   korzyści finansowe, 
–   finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu UE.

W obrębie poszczególnych grup wyróżnia się kategorie.

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości

Do tej grupy zalicza się kwoty nieprawidłowości, które mają, będą miały lub mogą albo mogłyby mieć, w razie ich 
niewykrycia i nieusunięcia, wymierny skutek finansowy dla kontrolowanej działalności lub też prowadzą, mogą prowa-
dzić albo mogłyby prowadzić do przedstawienia niewłaściwego obrazu sytuacji majątkowej lub finansowej kontrolowa-
nej jednostki, prezentowanego w rocznym sprawozdaniu budżetowym lub finansowym. Nieprawidłowości mają skutek 
finansowy, jeżeli w ich wyniku wydatkowano lub pozyskano odpowiednie kwoty, będą miały lub mogą mieć skutek 
finansowy, gdy nieprawidłowość miała miejsce, ale nie dokonano jeszcze zapłaty (pozyskania środków finansowych), 
mogłyby mieć skutek, jeśli nieprawidłowość miała miejsce, ale w wyniku kontroli została usunięta i skutek finansowy 
już nie wystąpi.

Kategorie odnoszące się do tych finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane są do finansowych lub sprawozdaw-
czych skutków nieprawidłowości, przedstawiono w schemacie.
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Schemat 4. 

Kategorie finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości

Kategorie Opis

Kwoty, których wydatkowanie stanowiło naruszenie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego

Kwoty podatków, opłat, innych danin publicznych lub opłat za usługi, w tym za usługi użytecz-
ności publicznej, nienależnie pobranych lub pobranych w wysokości wyższej, niż wynika to z 
ich prawidłowego naliczenia albo kwoty nieuiszczenia lub zaniżenia należnych wypłat 

Kwoty odpowiadające wielkości nieuzyskanych dochodów lub przychodów albo utraconych 
aktywów w wyniku postępowania kontrolowanej jednostki uznanego za nielegalne, nierzetelne, 
niegospodarne lub niecelowe

Kwoty, których wydatkowanie nie stanowiło wprawdzie naruszenia przepisów prawa, natomiast 
było następstwem ujawnionych w trakcie kontroli działań stanowiących takie naruszenie

Kwoty odpowiadające wielkości strat powstałych w następstwie działań niegospodarnych, nie-
celowych, nierzetelnych lub stanowiących naruszenie aktów prawa o charakterze wewnętrznym, 
jeśli akty te nie są ustanowione na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, umów, 
decyzji oraz innych rozstrzygnięć, niebędących równocześnie naruszeniem przepisów prawa

Łączna kwota odpowiadająca wielkości wykrytych i nieusuniętych przez kontrolowaną jednost-
kę nieprawidłowości, jakie wystąpiły w księgach rachunkowych lub w trakcie przenoszenia da-
nych z ksiąg do sprawozdań i miały wpływ na roczne sprawozdania budżetowe lub finansowe, 
przy uwzględnieniu istotności błędów ze względu na ich charakter 1/

Kwoty ujawnionych nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze wystąpią 
lub mogą wystąpić albo mogłyby wystąpić, gdyby w wyniku kontroli nie zostały wykryte 
i usunięte

Uszczuplenie środków 
lub aktywów

Kwoty nienależnie 
uzyskane

Kwoty wydatkowane 
z naruszeniem prawa

Kwoty wydatkowane
w następstwie działań 
stanowiących naruszenie prawa

Kwoty wydatkowane 
z naruszeniem zasad należytego 
zarządzania finansami

Sprawozdawcze skutki 
nieprawidłowości

Potencjalne finansowe 
lub sprawozdawcze skutki 
nieprawidłowości

1/  Istotność błędów, ze względu na ich charakter, określana jest w ramach kryteriów ocen wykonania budżetu państwa.

Tabela 7. 

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości ujawnionych w 2011 r.

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości: mln zł %

1 2 3

Uszczuplenia środków lub aktywów 4.151,2 29,1

Kwoty nienależnie uzyskane 455,3 3,2

Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa 1.195,8 8,4

Kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa 144,1 1,0

Kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami 99,4 0,7

Sprawozdawcze skutki nieprawidłowości 5313,1 37,2

Potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości 2920,6 20,4

Razem 14.279,5 100

Diagram nr 5 ilustruje finansowe lub sprawozdawcze skutki ujawnionych nieprawidłowości, w podziale na poszczególne 
kategorie. W 2011 r. wyniosły one łącznie 14.295,5 mln zł.
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Diagram 5. 

Struktura finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości ujawnionych w 2011 r.

Potencjalne finansowe
lub sp rawozdawcze
skutki nieprawid�owo�ci

Uszczup lenie �rodków lub aktywów
Kwoty nienalenie uzyskane

Kwoty wydatkowane
z naruszeniem prawa

Kwoty wydatkowane w nast!pstwie
dzia�a" stanowi$cych naruszenie p rawa

Kwoty wydatkowane
z naruszeniem zasad

naley tego zarz$dzania finansami

Sprawozdawcze skutki nieprawid�owo�ci

20,4 %

29,1% 3,2%

8,4%

1%

0,7%

37,2%

Korzyści finansowe

Zalicza się do nich kwoty, które zostały lub zostaną zaoszczędzone przez skontrolowaną jednostkę, budżet państwa lub 
inne podmioty w wyniku działań naprawczych, podjętych w związku z informacją o nieprawidłowościach przekazaną w trakcie 
kontroli lub w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych. Ważniejsze pojęcia i kategorie odnoszące się do tych spośród finan-
sowych rezultatów kontroli, które zaliczane są do kategorii korzyści finansowych, obrazuje schemat nr 5.

Schemat 5. 

Kategorie korzyści finansowych

Kwoty dodatkowych dochodów, przychodów lub składników aktywów, które w wyniku działań 
naprawczych podjętych w związku z informacją lub wnioskami przekazanymi w czasie lub 
po zakończeniu kontroli zostały faktycznie pozyskane przez skontrolowaną jednostkę, budżet 
państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego, albo istnieje gwarancja ich pozyskania w 
przyszłości

Kwoty podatków, opłat lub innych danin publicznych niewłaściwie naliczonych i (lub) nienależ-
nie pobranych przez kontrolowaną jednostkę od innych podmiotów, które w wyniku realizacji 
wniosków pokontrolnych zostaną naliczone właściwie, a w wypadku ich pobrania – zwrócone 
innym podmiotom 1/

Kwoty odpowiadające wielkości obniżenia kosztów lub wydatków, które nastąpiło lub nastąpi 
w przyszłości w wyniku działań naprawczych podjętych w związku z informacją lub wnioskami 
przekazanymi w czasie lub po zakończeniu kontroli i nie spowoduje uszczerbku w realizacji zadań 
przypisanych kontrolowanej jednostce

OpisKategorie

Oszczędności 
finansowe

Pozyskane 
pożytki finansowe

Oszczędności 
i pożytki finansowe 
innych podmiotów

1/  Kategoria obejmuje również kwoty pożytków ustalonych podczas badania stanu realizacji wniosków innych kontroli NIK, pod warunkiem że nie zostały one 
wykazane jako korzyści tych kontroli.

Tabela 8. 

Korzyści finansowe uzyskane w 2011 r.

Korzyści finansowe mln zł %

1 2 3

Pozyskane pożytki finansowe 3.832,5 93,9

Oszczędności finansowe 245,8 6,0

Oszczędności i pożytki finansowe innych podmiotów 4,7 0,1

Razem 4.083,0 100
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Korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2011 r. wyniosły łącznie 4.083 mln zł. Ich strukturę ilustruje 
diagram nr 6.

Diagram 6. 

Struktura korzyści finansowych, uzyskanych w 2011 r.

0,1%

6,0%
93,9%

Pozyskane pożytki finansowe

Oszczędności i pożytki finansowe
innych podmiotów

Oszczędności finansowe

Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu UE

Do tej grupy zalicza się ujawnione w wyniku kontroli kwoty odpowiadające faktycznym lub potencjalnym szkodom w ogól-
nym budżecie UE w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku ze środków tego budżetu. Kategorie finansowych 
skutków nieprawidłowości na szkodę budżetu UE obrazuje schemat nr 6.

Schemat 6. 

Kategorie finansowych skutków nieprawidłowości na szkodę budżetu UE

Kategorie

Szkoda w ogólnym budżecie UE

Opis

Środki finansowe UE wypłacone z naruszeniem przepisów prawa wspólnotowego lub krajo-
wego w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku

Potencjalna szkoda 
w ogólnym budżecie UE

Środki finansowe UE, które mogłyby zostać wypłacone z naruszeniem przepisów prawa UE lub 
krajowego w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku, gdyby nieprawidłowość nie 
została wykryta

Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu UE w 2011 r. osiągnęły poziom 26,1 mln zł. 

Tabela 9. 

Finansowe skutki nieprawidłowości

Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu UE mln zł %

1 2 3

Szkody w ogólnym budżecie UE 22,4 85,8

Potencjalne szkody w ogólnym budżecie UE 3,7 14,2

Razem 26,1 100
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Diagram 7. 

Struktura finansowych skutków nieprawidłowości na szkodę budżetu UE w 2011 r.

14,2%

85,8%

Szkody w ogólnym budżecie 
Wspólnot Europejskich

Potencjalne szkody w ogólnym
budżecie Wspólnot Europejskich

Prezentacja wybranych finansowych rezultatów kontroli

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości:
1) Kontrola wykonania budżetu państwa w 2010 r. cz. 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem 

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i w cz. 97 – Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań re-
alizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wykazała, że nie zostały zaewidencjonowane wydat-
ki dotyczące umorzonych pożyczek udzielonych na prefinansowanie wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W związku 
z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2010 r. zmienione zostały zasady rozliczania tych pożyczek. W 
rachunku nie została ujęta kwota 4.768.904 tys. zł, co spowodowało zaburzenie przejrzystości finansów publicznych. W ramach 
tej samej kontroli ustalono, że zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji za 2011 r. (państwowego długu publicz-
nego), wyliczone według stanu na 30 marca 2011 r., zostało zaniżone o 873.157 tys. zł, w związku z niezaktualizowaniem przez 
ZUS sprawozdania Rb-Z funduszy zarządzanych przez ZUS oraz o 186 tys. zł w związku z nieuwzględnieniem w zadłużeniu 
sektora długu jednostek gospodarki budżetowej. Nieprawidłowość ta została usunięta w związku z ustaleniami kontroli NIK.

2) W wyniku kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów dotyczącej prawidłowości naliczania i pobierania 
opłat celnych i innych należności w związku z importem spirytusu w latach 2003–2007 ustalono że wartość niepobra-
nego podatku akcyzowego i innych należności w związku z importem tych towarów w latach 2004–2007 szacuje się na ok. 
2.785.149 tys. zł. Kwota ta, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, stanowi zaniżenie dochodów Skarbu Państwa w wielkich roz-
miarach. Zdaniem NIK działania urzędów celnych, rekomendowane lub akceptowane przez Ministerstwo Finansów, stanowiły 
działanie na szkodę interesu publicznego i stwarzały możliwość wystąpienia zjawisk korupcyjnych na wielką skalę.

3) W toku kontroli wykorzystania nieruchomości kolejowych na cele komercyjne, niezwiązane z prowadzeniem 
ruchu kolejowego ujawniono finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w kwocie 2.165.262 tys. zł. Dotyczyły 
one przede wszystkim: nieuzyskania przez PKP SA planowanych na lata 2009–2010 przychodów w kwocie 862.200 tys. zł 
ze sprzedaży mienia zbędnego dla prowadzenia działalności w zakresie transportu kolejowego; nieustanowienia przez PKP 
SA na rzecz Skarbu Państwa hipotek na nieruchomościach kolejowych na kwotę 1.301.200 tys. zł, zgodnie z postanowienia-
mi umów gwarancyjnych zawartych z Ministrem Finansów, w celu poręczenia spłaty przez PKP SA zaciągniętych kredytów 
i wyemitowanych przez tę spółkę obligacji; nieuzyskania przez PKP SA w latach 2009–2010, przychodów w kwocie 912 tys. zł 
z tytułu komercyjnego zagospodarowania, w drodze najmu lub dzierżawy, nieruchomości kolejowych, a także dopuszczenia 
przez PKP SA do zapłaty odsetek, w kwocie 677 tys. zł z tytułu opóźnień w uregulowaniu zobowiązań podatkowych. 

4) W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prze-
prowadzania kontroli prędkości pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym, ujawnione finansowe skutki nieprawidło-
wości wyniosły 300.020 tys. zł. Jest to w całości kwota nienależnie uzyskana przez samorządy w wyniku nakładania grzywien 
na właścicieli pojazdów za czyny niebędące wykroczeniami oraz na skutek niezwrócenia wpłat wniesionych za mandaty wygasłe. 
Strażnicy miejscy i gminni nielegalnie nakładali grzywny na właścicieli lub posiadaczy pojazdów za niewskazanie – na żądanie 
strażnika – osoby, której powierzyli pojazd do kierowania lub używania w określonym czasie, tj. w okresie, w którym popełniono 
wykroczenie drogowe zarejestrowane przez fotoradar. Strażnicy nie reprezentowali jednak organu uprawnionego do takiego 
żądania, a tylko niewskazanie tej osoby na żądanie uprawnionego organu stanowiłoby wykroczenie.
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5) Kontrolując PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w ramach tematu Finanso-
wanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadań zwią-
zanych z ochroną środowiska, ujawniono wydatki dokonane z naruszeniem prawa na kwotę 275.400 tys. zł. W postępo-
waniu o zamówienie publiczne zarząd jednostki kontrolowanej nie wykluczył jedynego oferenta, nie unieważnił postępowania 
i udzielił zamówienia na realizację inwestycji „Budowa i montaż kotła parowego opalanego biomasą w Elektrowni Szczecin” 
pomimo że wadium w formie gwarancji bankowej wpłynęło po terminie wyznaczonym w SIWZ i nie zawierało wszystkich wy-
maganych elementów (jednostka kontrolowana naruszyła przepisy art. 24 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz art. 93 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

6) Ujawnione w toku kontroli warunków rozwoju polskich portów morskich potencjalne finansowe skutki niepra-
widłowości w kwocie 265.511,6 tys. zł wiążą się z ryzykiem utraty przez GDDKiA części środków pomocowych Unii Eu-
ropejskiej w ramach POIiŚ. Wynika to z faktu, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych w okresie objętym kontrolą 
nie uznało (tymczasowo) części wniosków o płatność wydatków kwalifikowanych, tj. podlegających refundacji. W przypad-
ku ostatecznego uznania wydatków za niekwalifikowane nastąpi konieczność zwiększenia krajowego wkładu finansowego. 
Przyczynami takiej sytuacji były m.in. nieprawidłowości powstałe w czasie postępowań przetargowych, dokonywanie zmian 
w postanowieniach kontraktów, wykonywanie robót na podstawie nowego zezwolenia na budowę obejmującego inny zakres.

7) W wyniku kontroli realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w oparciu o „Program dla Odry 
2006” w latach 2007–2010 przeprowadzonej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim stwierdzono finansowe lub sprawo-
zdawcze skutki nieprawidłowości w kwocie 222.998 tys. zł (102.750 tys. zł – nieprawidłowo ujmowane środki w rocznej infor-
macji Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006 i nieprawidłowo przypisane paragrafy wydatków w sprawozdaniach 
budżetowych; 99.173 tys. zł – środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wynikającym z Programu dla Odry 2006; 
21.075 tys. zł – środki wydane na zbędną dokumentację).

8) W czasie kontroli Spółki z o.o. Wrocław 2012 w ramach tematu Przygotowanie Polski do organizacji finałowego 
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ustalono niewyegzekwowanie naliczonych kar umownych 
od Mostostalu Warszawa w wysokości 52.488 tys. zł z tytułu rozwiązania umowy dotyczącej budowy Stadionu we Wrocławiu.

9) W wyniku kontroli zabezpieczenia interesu publicznego w związku z realizacją ustawy kompensacyjnej wo-
bec Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. przeprowadzonej w Agencji Rozwoju Przemysłu SA 
w Warszawie stwierdzono uszczuplenie środków w kwocie 27.277 tys. zł wynikające z zaniżenia ceny rynkowej ruchomości 
objętych zastawami rejestrowymi i 3 żurawi bramowych w oszacowaniu wykonanym w postępowaniu kompensacyjnym przez 
Zarządcę Kompensacji wobec wycen przyjętych przez ARP SA na potrzeby zabezpieczenia pożyczek udzielonych SG SA. 
Ustalono także zawyżenie wynagrodzenia Zarządcy Kompensacji o kwotę 14.470 tys. zł wobec wynagrodzenia, jakie winno 
być ustalone w związku z art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

10) Kontrola funkcjonowania placówek zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze szczególnym uwzględnie-
niem gospodarki finansowej i inwestycyjnej przeprowadzona w Ambasadzie RP w Wiedniu wykazała sprawozdawcze skutki niepra-
widłowości w kwocie 2.564 tys. zł. Jest to kwota odpowiadająca niewłaściwej klasyfikacji wydatków ze środków dochodów własnych na 
remont i adaptację budynku na Wydział Konsularny. Stwierdzono, że nakłady na adaptację tego budynku w ww. kwocie zostały błędnie 
zakwalifikowane jako wydatki remontowe (§ 427), a nie wydatki inwestycyjne (§ 605) i wykazane w sprawozdaniu Rb-34 „M”. 

Korzyści finansowe:

1) NIK zidentyfikowała w 2010 r. w trakcie kontroli Realizacji przez Narodowy Bank Polski zadań związanych z obsługą 
budżetu państwa oraz gospodarki własnej NBP problemy z prawidłowością tworzenia rezerwy na ryzyko zmian kursu złotego 
w stosunku do walut obcych. W grudniu 2010 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę zmieniającą zasady tworzenia tej 
rezerwy. Uchwała wprowadziła obowiązek pomniejszenia oszacowania ryzyka o niezrealizowane przychody z tytułu różnic 
kursowych. Zmiana ta była zbieżna z uwagą NIK sformułowaną w wystąpieniu pokontrolnym. Różnica pomiędzy rezerwą 
naliczoną według nowych zasad określonych w uchwale RPP, a rezerwą wyliczoną według zasad stosowanych przez NBP na 
podstawie wcześniejszej uchwały, wyniosła 3.223.884 tys. zł. Powiększyło to zysk NBP w 2010 r. o 95% tej kwoty. 3.062.689 
tys. zł wpłacono w 2011 r. jako dochód budżetu państwa.

2) W czasie kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. –  realizacja inwestycji finansowanych ze środ-
ków publicznych przeprowadzonej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ujawniono nielegalne zwiększenie warto-
ści kosztorysowej inwestycji – Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego 
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w Białymstoku. Na wniosek NIK Uniwersytet ograniczył zakres rzeczowy inwestycji oraz dostosował wartość kosztorysową 
do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej na 2010 r. W efekcie powstały oszczędności w kwocie 175.531 tys. zł.

3) W związku z realizacją wniosku NIK dotyczącego lokowania nadwyżek finansowych na oprocentowanych lokatach 
bankowych Fundusz Pracy pozyskał 162.989 tys. zł. Wniosek powyższy sformułowano w wyniku kontroli wykonania budże-
tu państwa w 2010 r. w częściach: 31 – Praca, 44 – Zabezpieczenie społeczne, 63 – Sprawy rodziny, oraz wykonania 
planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

4) W czasie kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. cz. 98 – Przychody i rozchody związane z finanso-
waniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i w cz. 97 – Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej ustalono, że w budżecie państwa została 
zaoszczędzona kwota 56.170 tys. zł w wyniku dokonania w grudniu 2010 r. przedterminowego odkupu bonów skarbowych 
o wartości nominalnej 5.930,9 mln zł. O dokonywanie odkupu papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów obsługi długu 
NIK wnioskowała w kontroli zarządzania długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa w 2006 - I połowa 2008 r.

5) Pozyskane pożytki finansowe w kwocie 5.683 tys. zł stanowiły efekt kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie w zakresie zbywania nieruchomości położonych na terenie Podstrefy Lublin w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze zmianą miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2007–2011. Uniwersytet uzyskał od miasta Lublin niena-
leżne odszkodowanie w ww. kwocie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Kontrola NIK wykazała, że nie zaistniały przesłanki do wypłaty takiego odszkodowania, bo 
w dniu wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uniwersytet nie był już właścicielem 
przedmiotowej nieruchomości, gdyż zbył ją wcześniej. Ponadto Uniwersytet Przyrodniczy nie udowodnił w przedłożonych 
w urzędzie miasta dokumentach, że po zmianie planu wartość działki uległa obniżeniu. Nie został bowiem sporządzony operat 
szacunkowy z wyceny tej nieruchomości przed zmianą i po zmianie miejscowego planu. Po kontroli NIK, na podstawie zawar-
tej ugody, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zwrócił do budżetu miasta Lublin ww. kwotę.

6) W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK uzyskano korzyść finansową w kwocie 5.151 tys. zł przez ob-
niżenie wydatków z tytułu usług świadczonych przez konsultanta w ramach zawartej z nim umowy na aktualizację projektu 
budowlanego Zbiornika Racibórz Dolny. Efekt ten dotyczył kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach w ramach tematu wykonywania wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

7) W wyniku kontroli przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 Wrocław 2012 sp. z o.o. uzyskała pożytki w kwocie 2.299 tys. zł jako wyegzekwowaną zaległą należność 
z tytułu kar umownych oraz za odsprzedaż dla Maks Bögl Polska SA (nowy wykonawca stadionu) elementów infrastruktury tech-
nicznej placu budowy.

8) Kontrola realizacji prywatyzacji bezpośredniej przez wojewodów przeprowadzona w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie wykazała, że na koncie depozytowym Urzędu pozostawała kwota 1.800 tys. zł. Składały się na 
nią wadia od trzech firm, które uczestniczyły w przetargach na sprzedaż przedsiębiorstw państwowych w trybie prywatyzacji 
bezpośredniej w latach 2007–2008. Terminy wpłat na rachunek dochodów budżetu państwa upływały w okresach, w których 
oferenci uchylili się od zawarcia umowy nabycia prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. W wyniku kontroli NIK kwota 
1.800 tys. zł została przekazana na konto dochodów Urzędu. 

9) Oszczędności i pożytki finansowe w kwocie 1.618 tys. zł stwierdzono podczas kontroli zarządzania lasami i go-
spodarowania mieniem Skarbu Państwa przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przeprowadzonej 
w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie. Ustalono, że w 2008 r. CKPŚ wykorzystało środki z fun-
duszu leśnego w ww. kwocie niezgodnie z ustawą o lasach oraz wewnętrznymi regulacjami Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, gdyż przeznaczyło je na sfinansowanie kosztów związanych z wdrażaniem Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zleconego do realizacji przez Ministra Środowiska. Przekazane przez Ministra 
Środowiska na ten cel środki zostały przez CKPŚ zwrócone do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na fundusz leśny 
dopiero w trakcie kontroli NIK. 

10) W kontroli gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze przeprowadzonej w Instytucie Ochrony Roślin 
– Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu w wyniku podjętych na wniosek kontrolującego działań windykacyjnych wyegze-
kwowano łączną kwotę 450,4 tys. zł zaległych należności.
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2.4. Egzekwowanie odpowiedzialności przypisanej prawem

Najwyższa Izba Kontroli ma obowiązek przekazywać zawiadomienia organom powołanym do ścigania prze-
stępstw i wykroczeń wówczas, gdy zachodzi „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykro-
czenia”. 

NIK informuje o podejrzeniu naruszenia prawa również kierownika jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nad-
rzędnej i właściwy organ państwowy lub samorządowy.

Izba jest też uprawniona do składania wniosków o ukaranie i zawiadomień w sprawach dotyczących naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych (art. 63 ustawy o NIK10) oraz do przedstawiania w wystąpieniach pokontrolnych ocen wskazujących 
na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości 
(art. 60 ust. 3 i 4 ustawy). 

NIK może również kierować do sądu wnioski przeciwko osobom uchylającym się od kontroli lub utrudniającym jej prze-
prowadzenie (art. 98 ustawy o NIK). Zawiadomienia w sprawie i przeciwko określonym osobom przekazywane są organom 
ścigania, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jednak ocena dowodów uzasadniających skiero-
wanie zawiadomienia dokonywana jest wyłącznie na podstawie akt kontroli. Ze względu na określone uprawnienia NIK ujaw-
nione nieprawidłowości nie zawsze odzwierciedlają całokształt bezprawnego działania. Udowodnienie winy i wniesienie aktu 
oskarżenia przeciwko konkretnej osobie należy wyłącznie do organów ścigania, które dysponują odpowiednimi instrumentami 
prawnymi i technicznymi oraz procedurami operacyjnymi.

Organy te, po przeprowadzeniu czynności dowodowych, mogą dokonać innej niż NIK oceny prawnokarnej ujawnionych 
w toku kontroli nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie stopnia zawinienia osób odpowiedzialnych za te nieprawidłowości.

Organy ścigania obowiązane są do zawiadomienia NIK o wynikach postępowania.
W 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, wykonując obowiązek wynikający z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli, przekazała do organów powołanych do ścigania przestępstw, wykroczeń oraz innych czynów, za 
które przewidziana jest odpowiedzialność ustawowa, w sumie 184 zawiadomienia, z czego delegatury przekazały 174 zawia-
domienia, a departamenty 10 zawiadomień.

85 zawiadomień przekazano do Prokuratury, 12 do Policji, 22 zawiadomienia do urzędów skarbowych, 53 zawiadomienia 
do Inspektora Nadzoru Budowlanego, 6 zawiadomień przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych.

Tabela 10. 

Szczegółowe dane o liczbie zawiadomień skierowanych przez NIK w latach 2010–2011

Zawiadomienia (wnioski o ukaranie) skierowane do:

2010 r. 2011 r.

Liczba zawiadomień 
(wniosków)

Struktura 
( w %)

Liczba 
zawiadomień

Struktura 
(w %)

1 2 3 4 5 6

Organów powołanych do ścigania przestępstw, wykroczeń 
i innych czynów, tj.:

208 100 184 100

1. Prokuratury 104 50,0 85 45,65

2. Policji 26 12,5 12 6,52

3. Naczelników urzędów skarbowych 20 9,62 22 11,95

4. Inspektorów nadzoru budowlanego 39 18,75 53 28,80

5. Okręgowego Inspektora Pracy 1 0,48 1 0,54

6. Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 4 1,92 0 0

7. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 0 0 2 1,08

8. Szefa Urzędu Zamówień Publicznych 5 2,4 6 3,26

9. Marszałka Województwa Śląskiego 2 0,96 2 1,08

10. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 2,41 0 0

11. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 1 0,48 0 0

12. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego 1 0,48 1 0,54

10  W podrozdziale tym powołujemy się na stan prawny obowiązujący w 2011 r. Nowelizacja ustawy o NIK (Dz. U. z 2012 r., poz. 82) zachowała przepisy przywoływane 

w tej części sprawozdania w tym samym brzmieniu, zmieniły się natomiast numery poszczególnych artykułów.
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W porównaniu z rokiem 2010 liczba wysłanych zawiadomień w 2011 r. była niższa o 24 (w 2009 r. skierowano ich 143). 
W 2010 r. nie skierowano do sądu żadnego wniosku o ukaranie, natomiast w 2011 r. skierowano 3 takie wnioski (do sądu 
rejonowego). W latach 2007–2009 liczba wysyłanych przez NIK zawiadomień utrzymywała się na zbliżonym poziomie ok. 150 
zawiadomień rocznie. W roku 2010 wzrosła, przekraczając 200 zawiadomień. W roku sprawozdawczym liczba ta osiągnęła 
poziom 184 zawiadomień, wysłanych do organów ścigania przestępstw i wykroczeń oraz innych czynów. 

Najwyższa Izba Kontroli w 2011 r. skierowała 107 zawiadomień o przestępstwach. Dotyczyły one:
−  29 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 77 ustawy o rachunkowości, w tym 27 z art. 

77 pkt 1 ustawy o rachunkowości (w zbiegu z art. 60 lub 61 kks), polegającego na nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych, 
prowadzeniu ich wbrew przepisom ustawy lub podawaniu w tych księgach nierzetelnych danych, oraz 2 przypadki podej-
rzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości, polegającego na niesporządzeniu 
sprawozdania finansowego, sporządzeniu go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarciu w tym sprawozdaniu nierze-
telnych danych (w 2010 r. skierowano 22 zawiadomienia);

−  27 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 kk, polegającego na działaniu na szkodę 
interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego poprzez przekroczenie uprawnień lub niedopeł-
nienie obowiązków (w 2010 r. skierowano 26 zawiadomień);

−  25 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstw określonych w art. 270 kk, art. 271 kk i art. 273 kk, polegających na 
poświadczeniu nieprawdy  w dokumentach lub fałszowaniu dokumentów oraz użyciu tego rodzaju dokumentów (w 2010 r. 
skierowano 26 zawiadomień;

−  11 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 296 kk, polegającego na nadużyciu uprawnień 
lub niedopełnieniu obowiązków przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością 
gospodarczą i wyrządzeniu znacznej bądź w wielkich rozmiarach szkody majątkowej (w 2010 r. skierowano 17 zawiado-
mień);

−  11 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane11, polegającego na samowoli budowlanej (w 2010 r. skierowano 6 zawiadomień);

−  6 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 297 kk, polegającego na przedłożeniu dokumen-
tów stwierdzających nieprawdę w celu: m.in. wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia 
publicznego (w 2010 r. skierowano 3 zawiadomienia);

−  5 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, po-
legającego na wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez posiadania odpowiednich uprawnień 
budowlanych (w 2010 r.  skierowano 9  zawiadomień);

−  5 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych12, polegającego na udostępnieniu zbioru danych lub umożliwieniu dostępu do nich osobom nieupo-
ważnionym przez osobę administrującą zbiorem danych bądź obowiązaną do ochrony danych osobowych (w 2010 r. 
nie skierowano tego rodzaju zawiadomienia);

−  3 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 286 kk, polegającego na doprowadzeniu innej 
osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (w 2010 r. nie skierowano tego rodzaju zawiadomienia);

−  3 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych, pole-
gającego na przetwarzaniu w zbiorze danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których 
przetwarzania sprawca nie jest uprawniony (w 2010 r. nie skierowano takiego zawiadomienia);

−  3 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 233 kk, polegającego na składaniu fałszywych 
zeznań (w 2010 r. skierowano 3 zawiadomienia);

−  2 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej13, polegającego na przekazywaniu, wbrew obowiązkowi, danych statystycznych niezgodnie ze stanem 
faktycznym (w 2010 r. skierowano 1 zawiadomienie); 

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 160 kk, polegającego na narażaniu człowieka na 

11  Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

12  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

13  Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.
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bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (w 2010 r. nie skierowano zawiado-
mienia);

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych, polega-
jącego na niezgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji istniejącego zbioru wbrew obowiąz-
kowi wynikającemu z przepisów tej ustawy (w 2010 r. skierowano 6 zawiadomień);

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych polegają-
cego na naruszeniu, choćby nieumyślnie, obowiązku zabezpieczenia danych przed zabraniem przez osobę nieuprawnio-
ną, uszkodzeniem lub zniszczeniem (w 2010 r. nie było zawiadomienia z tego artykułu);

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 585 kodeksu spółek handlowych, polegającego na 
działaniu określonej osoby na szkodę spółki (w 2010 r. skierowano 5 zawiadomień);

−  1 przypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 181 § 1 kk, polegającego na powodowaniu znisz-
czenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w wielkich rozmiarach (w 2010 r. nie skierowano zawiadomienia);

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 276 kk, polegającego na niszczeniu, uszkadzaniu, 
czynieniu bezużytecznym, ukrywaniu lub usuwaniu dokumentu, nie mając prawa do rozporządzania nim (w 2010 r. skie-
rowano 1 zawiadomienie);

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 183 kk, polegającego na składowaniu, usuwaniu, 
przerabianiu, unieszkodliwianiu lub przewożeniu odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że mogło 
to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach (w 2010 r. wysłano 1 zawiadomienie);

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 91 a Prawa budowlanego, polegającego na nie-
spełnieniu, określonego w art. 61 Prawa budowlanego, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie 
technicznym, użytkowaniu obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub niezapewnieniu bezpieczeństwa w użytkowaniu 
obiektu budowlanego (w 2010 r. nie skierowano zawiadomienia);

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 62 kks, polegającego na tym, iż wbrew obowiązko-
wi nie wystawiono faktur lub rachunku za wykonywanie świadczenia, wystawianiu ich w sposób wadliwy lub odmawianiu 
ich wydania (w 2010 r. nie skierowano zawiadomienia);

−  1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 78 kks, polegającego na niepobieraniu podatku 
albo pobieraniu go w kwocie niższej od należnej (w 2010 r. skierowano 1 zawiadomienie).

Tabela 11. 

Struktura przestępstw ujawnionych przez NIK podczas kontroli w 2011 r.

Lp. Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu Liczba
Wskaźnik struktury 

(w %)

1 2 3 4

1.

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)

29 20,71

2. Nadużywanie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 kk) 27 19,29

3.
Poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów oraz używanie tego rodzaju 
dokumentów (art. 270, 271 i 273 kk)

25 17,76

4.
Nadużywanie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez osoby obowiązane do zajmowania się 
sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą i wyrządzenie znacznej bądź w wielkich rozmiarach 
szkody majątkowej (art. 296 kk)

11 7,87

5. Samowola budowlana (art. 90 prawa budowlanego) 11 7,87

6.
Przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, 
dotacji, subwencji lub zamówień publicznych (art. 297 kk)

6 4,29

7.
Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez odpowiednich uprawnień (art. 91 ust. 
1 pkt 2 prawa budowlanego)

5 3,57  

8.
Udostępnianie danych osobowych lub umożliwianie dostępu do nich osobom nieupoważnionym przez 
osoby administrujące zbiorem danych lub obowiązane do ochrony danych osobowych (art. 51 ustawy 
o ochronie danych osobowych)

5 3,57
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1 2 3 4

9.

W celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia 
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu niezdolności do 
należytego podejmowania przedsiębranego działania (art. 286 kk)

3 2,14

10. Składanie fałszywych zeznań (art. 233 kk) 3 2,14

11.
Przetwarzanie w zbiorze danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, albo do 
których przetwarzania nie jest uprawniony (art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych)

3 2,14

12.
Nieprzekazywanie, wbrew obowiązkowi, danych statystycznych lub przekazywanie danych niezgodnie ze 
stanem faktycznym (art. 56 ustawy o statystyce publicznej)

2 1,43

13. Działanie na szkodę spółki handlowej (art. 585 ksh) 1 0,71

14.
Niezgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji istniejącego zbioru danych 
wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów tej ustawy (art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych

1 0,71

15.
Niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub usuwanie dokumentu, którym nie ma się 
prawa wyłącznie rozporządzać (art. 276 kk)

1 0,71

16.

Składowanie, usuwanie, przerabianie, unieszkodliwianie lub przewożenie odpadów lub substancji w takich 
warunkach lub w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszcze-
nie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 183 kk)

1 0,71

17.
Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu (art. 160 kk)

1 0,71

18.
Naruszanie przez administrującego danymi, choćby nieumyślnie, obowiązku zabezpieczenia ich przed 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52 ustawy o ochronie danych 
osobowych)

1 0,71

19.

Niespełnienie, określonego w art. 61 prawa budowlanego, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego 
w należytym stanie technicznym, użytkowaniu obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub niezapewnie-
niu bezpieczeństwa w użytkowaniu obiektu budowlanego (art. 91 a prawa budowlanego)

1 0,71

20. Powodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 181 kk) 1 0,71

21.
Niewystawianie, wbrew obowiązkowi, faktur lub rachunku za wykonywanie świadczenia, wystawianie ich 
w sposób wadliwy lub odmówienie ich wydania (art. 62 kks)

1 0,71

22. Niepobieranie przez płatnika podatku albo pobieranie go w kwocie niższej od należnej (art. 78 kks) 1 0,71

x Razem  140 100 %

W związku z popełnieniem wykroczeń, Najwyższa Izba Kontroli w 2011 r. skierowała 66 zawiadomień, w tym: 
−  52 zawiadomienia skierowano do Inspektora Nadzoru Budowlanego (powiatowego lub wojewódzkiego), dotyczyły one 

naruszenia art. 93 pkt 8 i 9 Prawa budowlanego, polegającego na niespełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 
1, a dotyczącego przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania przez właściciela 
lub zarządcę, oraz niespełnieniu określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3 obowiązków przechowywania dokumentów 
związanych z obiektem budowlanym lub prowadzeniem książki obiektu budowlanego (w 2010 r. skierowano 29 zawiado-
mień),

−  12 zawiadomień skierowano do Policji w związku z popełnieniem następujących wykroczeń: 
−  6 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 194 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wod-

ne14, polegającego na grodzeniu nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej 
niż 1,5 m od linii brzegu,

−  1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 198 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. 
o gospodarce nieruchomościami15, polegającego na prowadzeniu bez licencji zawodowej działalności zawodowej w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, polegającej na wykonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomo-
ści w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnionego inwestowania w nieruchomość, a także 
innych czynności określonych w art. 185 ust 1.,

14  Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.

15  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
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−  1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. 
o przewozach koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962 ze zm.), polegającego na niewyznaczeniu doradcy 
przez osobę do tego zobowiązaną na podstawie art. 30 ust. 1,

−  1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach16, polegającego na prowadzeniu działalności określonej w art. 7 ust. 1 pkt 3, tj. 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bez wymaganego zezwolenia.

−  1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 601 §1 kodeksu wykroczeń, polegającego na wyko-
nywaniu działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru 
działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia,

−  1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 92 ust 1 pkt 2 prawa budowlanego, polegającego 
na niespełnieniu, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, 
mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,

−  1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 96a §1 kodeksu wykroczeń, polegającego na po-
siadaniu w pojeździe przez osobę do tego nieuprawnioną urządzenia stanowiącego obowiązkowe wyposażenie pojazdu 
uprzywilejowanego w ruchu, wysyłającego sygnał świetlny w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo 
sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementów oznakowania w postaci napisów.

−  1 zawiadomienie skierowano do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w związku z popełnieniem wykrocze-
nia, określonego w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych17, polega-
jącego na naruszaniu obowiązków określonych w art. 23 ust. 1 – czyli na niezłożeniu wojewodzie rocznego sprawozdania 
z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych za 2010 r. 

−  1 zawiadomienie skierowano do Okręgowego Inspektora Pracy, dotyczące podejrzenia popełnienia wykroczenia okre-
ślonego w art. 12a us.t 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych18, polegającego 
na  niewykonywaniu przepisów ustawy albo podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami ustawy przez pracodawcę 
lub osobę odpowiedzialną w imieniu pracodawcy za wykonywanie przepisów ustawy. 
W związku z popełnieniem innych czynów Najwyższa Izba Kontroli skierowała 11 zawiadomień, w tym:

−  1 zawiadomienie skierowano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczyło ono przypadku podejrzenia 
popełnienia czynu określonego w art. 55 pkt 1 w zw. z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego, polegającego na przystąpieniu 
do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 Prawa budowlanego,

−  2 zawiadomienia skierowano do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z popełnieniem czynu okre-
ślonego w art. 79b ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach19, za które wymierza się kary pieniężne 
w postępowaniu administracyjnym, polegającego na pozbywaniu się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodaro-
wania odpadami lub prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bez 
wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków przez posiadacza odpadów albo transportującego odpady. 

−  2 zawiadomienia skierowano do Marszałka Województwa Śląskiego, dotyczyły one popełnienia czynów wypełniających 
dyspozycje art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach20, za który przewidziana jest kara pieniężna wy-
mierzana w drodze decyzji, polegających na niewykonywaniu lub wykonywaniu nieterminowo lub niezgodnie ze stanem 
rzeczywistym obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania 
i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów, lub przeprowa-
dzania testów zgodności przez posiadacza odpadów lub transportującego odpady.

−  6 zawiadomień skierowano do Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczyły one czynu z art. 200 ust. 1 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych21, polegającego na udzielaniu zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy określających 
przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez 

16  Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.

17  Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze zm.

18  Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.

19  Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

20  Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

21  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.
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wymaganego ogłoszenia, bez stosowania ustawy, bądź też dokonania zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepi-
sów ustawy.
Do Sądu Rejonowego skierowano 3 wnioski o ukaranie w związku z popełnieniem wykroczeń określonych w art. 93 pkt 8 

i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane22.

Sposób zakończenia postępowań w sprawach prowadzonych po zawiadomieniach NIK

W 2011 r. Izba została poinformowana23 o sposobie zakończenia postępowań w sprawach z jej zawiadomienia:
−  w 24 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania,
−  w 31 sprawach wydano decyzje umarzające postępowania (12 postanowień o umorzeniu wobec stwierdzenia, iż czyn 

nie zawiera znamion czynu zabronionego, 4 wobec niepopełnienia czynu, 1 postanowienie wobec znikomej społecznej 
szkodliwości czynu, 5 postanowień wobec przedawnienia karalności, w odniesieniu do 9 postanowień nie poinformowano 
o podstawie prawnej umorzenia postępowania),

−  w 4 sprawach prokuratorzy skierowali do sądu akty oskarżenia,
−  w 1 sprawie warunkowo umorzono postępowanie,
−  w 1 sprawie poinformowano Izbę o wyroku uniewinniającym.

Tabela 12.

Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami z 2011 r. (w porównaniu z rokiem 2010)

Lp. Wyniki postępowań

2010 r. 2011 r.

Liczba spraw Struktura w % Liczba spraw Struktura w %

1 2 3 4 5 6

1. Wniesienie aktów oskarżenia do sądów 6 11,32 4 6,35

2. Odmowa wszczęcia postępowania 17 32,08 24 38,10

3. Decyzje umarzające postępowania 29 54,72 31 49,21

3.1. - wobec braku znamion czynu zabronionego 15 28,30 12 19,05

3.2. - wobec niepopełnienia czynu 0 - 4 6,35

3.3. - wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu 2 3,77 1 1,59

3.4. - bez podania podstawy prawnej 12 22,64 9 14,29

3.5. - wobec przedawnienia 5 7,94

4. Warunkowe umorzenia postępowania 0 0 1 1,59

5. Wyroki sądów 1 1,88 1 1,59

6. Orzeczenia sądu grodzkiego 0 0 2 3,17

x Razem         53        100       63             100

Na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania złożono 11 zażaleń, z których 4 nie zostały uwzględnione, 
3 uwzględniono, a odnośnie do pozostałych brak informacji o ich rozpoznaniu.

Na postanowienia o umorzeniu postępowań złożono 6 zażaleń, z tego 1 zażalenie uwzględniono, 2 zażalenia nie zostały 
uwzględnione, a w 3 przypadkach do tej pory nie poinformowano NIK o sposobie ich rozstrzygnięcia. 

W 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli została powiadomiona przez organy powołane do ścigania przestępstw o wydaniu 111 
decyzji. Liczba ta obejmuje sprawy prowadzone na skutek zawiadomień wniesionych w 2011 r. oraz sprawy, o których NIK 
zawiadomiła właściwe organy w latach wcześniejszych. NIK powiadomiono o:
−  6 wyrokach sądów okręgowych oraz 2 wyrokach sądów rejonowych w związku z popełnieniem wykroczeń,
−  wniesieniu 5 aktów oskarżenia,
−  27 decyzjach odmawiających wszczęcia postępowania,
−  71 decyzjach umarzających postępowanie karne, a spośród nich o:
−  36 postanowieniach o umorzeniu wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego,
−  6 postanowieniach o umorzeniu postępowania wobec niepopełnienia czynu bądź braku danych dostatecznie uzasadnia-

jących podejrzenie jego popełnienia, 

22  Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

23  Dotyczy spraw przekazanych w 2011 r.
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−  9 postanowieniach o umorzeniu wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu (w pozostałych sprawach nie poinformo-
wano o podstawie prawnej umorzenia).

Tabela 13. 

Wyniki postępowań w związku z zawiadomieniami NIK skierowanymi w latach 2010–2011

Lp. Wyniki postępowań

2010 r. 2011 r.

Liczba spraw Struktura w % Liczba spraw Struktura w %

1 2 3 4 5 6

1 Wniesienie aktów oskarżenia do sądów 12 14,12 5 4,5

2 Odmowa wszczęcia postępowania 18 21,18 27 24,32

3 Decyzje umarzające postępowania 49 57,65 71 63,96

3.1 - wobec braku znamion czynu zabronionego bądź braku 
dowodów popełnienia przestępstwa 25 29,41 36 32,43

3.2 - wobec niepopełnienia czynu 2 2,35 6 5,41

3.3 - wobec przedawnienia karalności 0 0 7 6,31

3.4 - wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu 4 4,17 9 8,11

3.5 - wobec niewykrycia sprawcy 0 0 0 –

3.6 - bez podania podstawy prawnej umorzenia 18 21,18 13 11,71

4 Wyroki sądu, w tym: 6 7,05 6 5,41

4.1 - warunkowe umorzenia 0 – 2 1,8

5 Orzeczenia sądu grodzkiego 0 – 2 1,8

X Razem 85 100 111 100

Akty oskarżenia zostały wniesione w sprawach dotyczących przestępstw z: art. 271 kk, art. 296 kk, art. 231 § 1 kk, art. 77 
pkt 1 ustawy o rachunkowości i art. 61 § 1 kks. 

Na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowań złożonych zostało 11 zażaleń, z których 4 nie zostały uwzględnione, 
3 uwzględniono, a co do pozostałych brak informacji o sposobie ich rozpoznania.

Natomiast na postanowienia o umorzeniu postępowań złożono 13 zażaleń, z których 4 nie zostały uwzględnione, 3 
uwzględniono, w przypadku 6 brak informacji o sposobie ich rozstrzygnięcia.

Ponadto, w związku z zawiadomieniami dotyczącymi wykroczeń oraz innych czynów, organy, do których Izba skierowała 
te zawiadomienia, powiadomiły o zakończeniu postępowań w 31 sprawach. Policja poinformowała o przesłaniu do sądu 25 
wniosków o ukaranie, natomiast miejscowo właściwi inspektorzy nadzoru budowlanego zawaidomili o przeprowadzeniu kon-
troli i ukaraniu mandatem karnym osób winnych zarzucanych nieprawidłowości.   

W 2011 r., w stosunku do 2010 r., wzrosła liczba wydanych orzeczeń o umorzeniu postępowań przez prokuratorów, bo 
w 2011 r. takich decyzji było 71, a w 2010 r. było ich 49. W 2009 r. podjęto 76 decyzji o umorzeniu, w 2008 r. umorzono 68 
spraw.

Więcej było także decyzji o odmowie wszczęcia postępowania. W 2011 roku podjęto ich 27, natomiast w 2010 r. jak rów-
nież w 2009 r. decyzji takich było 18. 

Zawiadomieniami objęto łącznie 232 osoby, z czego 198 zatrudnionych było na stanowiskach kierowniczych. W skierowa-
nych zawiadomieniach opisano straty w mieniu w wysokości co najmniej 61.110.311,12 zł. 

W porównaniu z 2010 r. podstawowe typy przestępstw objęte zawiadomieniami NIK pozostały niezmienione. Zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obejmują czasami kilka zarzutów i są kierowane albo „w sprawie”, albo przeciwko kilku 
osobom. Istnieje zatem różnica pomiędzy liczbą wysłanych zawiadomień a liczbą wskazanych naruszeń przepisów ustaw.

Najwyższa Izba Kontroli nie zawsze posiada legitymację procesową do wykonywania prawa pokrzywdzonego na podsta-
wie art. 49 § 4 kpk, zatem nie wszystkie decyzje o umorzeniu postępowania mogły być przez nią zaskarżone. Prokuratury nie 
zawsze przesyłają też Izbie odpisy postanowień o umorzeniu postępowania, często tylko informują o umorzeniu postępowa-
nia, niekiedy w takiej informacji nie jest podana podstawa prawna umorzenia. 

Zawiadomienia dotyczące naruszania dyscypliny finansów publicznych 

Najwyższa Izba Kontroli stoi na straży finansów publicznych. Ta funkcja NIK jest realizowana m.in. przez kierowanie 
wniosków o ukaranie lub zawiadomień w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych do rzeczników 
dyscypliny finansów publicznych.
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W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, zarzuty naruszania dyscypliny finansów publicznych dotyczyły 
przede wszystkim kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców, a także głównych księgowych tych 
jednostek oraz osób, którym powierzono czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

W 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wyższej Izbie Kontroli24 oraz art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych25 skierowała do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych 221 
zawiadomień, z czego 184 zawiadomienia przekazały delegatury, a 37 departamenty. 

Ujawniono w nich 339 czynów będących podstawą do skierowania zawiadomień do rzeczników dyscypliny 
finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skierowanymi zawiadomieniami 
objęto 251 osób, część zawiadomień kierowana była „w sprawie”, bez wskazywania osób odpowiedzialnych za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Izba nie skorzystała z prawa skierowania wniosku o ukaranie bezpo-
średnio do przewodniczącego właściwej komisji orzekającej na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dla porównania, w 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicz-
nych 259 zawiadomień, z czego 220 zawiadomień przekazały delegatury, a 39 departamenty. Ujawniono w nich 465 czynów 
będących podstawą do skierowania zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych. Skierowanymi zawiadomieniami w 2010 roku objęto 339 osób. 

Tabela 14. 

Zawiadomienia NIK o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych wysłane w latach 2010–2011

Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r.

1 2 3

Liczba zawiadomień 259 221

Liczba osób objętych zawiadomieniami 339 251

Najczęściej powtarzające się przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczyły: nieprawidłowo-
ści w postępowaniach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego (w 2010 r. – 24,3%, w 2009 r. – 25,5%, 
w 2008 r.  – 25,7%, w 2007 r. – 34,1% wszystkich ujawnionych naruszeń), dokonania wydatku ze środków pub-
licznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (w 2010 r. – 19,8%, w 2009 r. – 11,1%, 
w 2008 r. – 7,2%, w 2007 r. – 8,0%) oraz nieprzekazania do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów 
należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego lub nieterminowego przekazania tych docho-
dów (w 2010 r. – 12,7%, w 2009 r. – 13,1% w 2008 r. – 7,2%, w 2007 r. – 8% ujawnionych naruszeń).

W roku 2011 nie skierowano zawiadomień z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonych w art. 
5 ust. 1 pkt 4 (niedochodzenie nadmiernie lub nienależnie pobranych środków pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej lub ze źródeł zagranicznych), art. 6 pkt 2 (niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów 
przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy albo nadwyżki środków finanso-
wych przez agencję wykonawczą lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty), art. 13 pkt 1-3 (przyznanie lub przekazanie 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi, bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub 
przekazaniu, wykorzystanie tych środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi procedu-
rami, przyznanie lub przekazanie środków na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej bez zachowania procedur 
obowiązujących przy uruchamianiu tych środków), art. 16 ust. 2 (dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora 
finansów publicznych do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedba-
nia lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej), oraz czynów z art. 17a związanych z zawarciem 
umowy koncesji. 

24  Dz. U. z 2011 r. poz. 82

25  Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.
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W latach 2003–2006 NIK odnotowywała tendencję zmniejszania się liczby ujawnianych przypadków, wskazu-
jących na popełnienie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (odpowiednio 186, 145, 
145 i 102 wniosków i zawiadomień). Od roku 2007 można zaobserwować tendencję wzrostu liczby skierowanych 
zawiadomień – w 2007 r. skierowano 151 zawiadomień, w 2008 r. – 222, w 2009 r. – 215, a w 2010 r. – 259. Porów-
nując ubiegły rok do roku 2010, należy stwierdzić, że Izba skierowała do właściwych rzeczników o 38 zawiadomień 
mniej. 

Tabela 15. 

Wykaz ujawnionych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z którymi NIK w 2011 r. skierowała zawiadomienia.

Lp.
Określenie czynu zabronionego
i kwalifikacji prawnej

Liczba czynów 
objętych 

zawiadomieniami1/

Wskaźnik 
struktury 

(w %)
Liczba 
osób2/

Wskaźnik 
struktury 

(w %)

1 2 3 4 5 6

1 Czyny związane z udzieleniem zamówienia publicznego (art. 17) 105 30,97 74 24,10

2 Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekrocze-
niem zakresu upoważnienia (art. 11 ust. 1) 36 10,62 26 8,47

3
Nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych 
Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego lub nieterminowe przeka-
zanie tych dochodów (art. 6 pkt 1)

35 10,32 38 12,37

4
Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie 
lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunko-
wości (art. 18 pkt 1)

24 7,08 21 6,84

5

Niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub 
dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego 
obliczenia (art. 5 ust. 1 pkt 2)

20 5,90 31 10,09

6 Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego 
dotację (art. 9 pkt 1) 20 5,90 12 3,90

7
Nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wy-
sokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (art. 5  ust. 1 pkt 1)

16 4,72 21 6,84

8
Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów 
publicznych do tego zobowiązanej wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego 
albo niezawierania umowy z usługodawcą (art. 18a)

15 4,42 15 4,88

9 Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikający-
mi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2) 12 3,53 15 4,88

10 Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu 
upoważnienia (art. 15) 9 2,65 7 2,28

11 Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki 
ponoszone w tej jednostce (art. 7). 9 2,65 4 1,30

12
Niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorzą-
du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo dopuszcze-
nie do przedawnienia tej należności (art. 5 ust. 1 pkt 3)

7 2,06 12 3,90

13 Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania (art. 8 pkt 1). 6 1,76 4 1,30

14 Niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie 
zwrotu tej dotacji (art. 9 pkt 3) 5 1,47 8 2,60

15 Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego 
skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat  (art. 16 ust. 1) 4 1,18 4 1,30

16 Przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu
(art. 12) 4 1,18 3 0,97

17 Dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów pu-
blicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (art. 10) 3 0,88 3 0,97
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1 2 3 4 5 6

18
Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych obowiązkowych składek 
lub wpłat albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego oblicze-
nia lub z przekroczeniem terminu zapłaty (art. 14)

2 0,59 2 0,65

19 Nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji (art. 9 pkt 2) 2 0,59 4 1,30

20 Nierozliczenie przekazanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji (art. 8 pkt 2) 2 0,59 03/ -

21

Dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do doko-
nania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym 
planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków 
w zakresie kontroli finansowej (art. 11 ust. 2)

1 0,29 1 0,32

22

Dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do uszczu-
plenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego 
lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypeł-
nienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej (art. 5 ust. 2)

1 0,29 1 0,32

23 Nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu (art. 8 pkt 3) 1 0,29 1 0,32

X RAZEM 339 100 307 100

1/  Dotyczy liczby czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które były podstawą skierowania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych również w przypadku kierowania zawiadomień „w sprawie” (jest ona większa od liczby przekazanych zawiadomień, ponieważ wystąpiły 
przypadki, że w jednym zawiadomieniu zostało sformułowanych kilka zarzutów),   2/  Dotyczy liczby osób, wobec których sformułowano zarzuty naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych (jest ona większa od liczby osób wykazanych w zawiadomieniach, ponieważ w niektórych zawiadomieniach sformułowano 
kilka zarzutów przeciwko jednej osobie). Niektóre zawiadomienia kierowane były „w sprawie” ujawnionego zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
(bez wskazywania osoby odpowiedzialnej za to naruszenie), dlatego w niektórych przypadkach liczba osób objęta zawiadomieniami jest mniejsza niż liczba 
zarzutów.  3/  Zawiadomienia były kierowane „w sprawie” bez wskazywania osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Większość postępowań prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2011 r. nie została jeszcze zakończo-
na. Najwyższa Izba Kontroli, na dzień 8 lutego 2012 r., dysponuje informacjami, że rzecznicy dyscypliny finansów publicz-
nych na skutek zawiadomień skierowanych przez Izbę skierowali do komisji orzekających 10 wniosków o ukaranie. Ponadto 
w 2011 r.:
−  w 17 przypadkach rzecznicy odmówili wszczęcia postępowania wyjaśniającego (najczęściej ze względu na znikomą 

szkodliwość czynu dla finansów publicznych – 7 przypadków, brak znamion naruszenia bądź ze względu na to, że czyn 
nie stanowił naruszenia dyscypliny, bądź zarzucanego czynu nie popełniono – 9 przypadków oraz w jednym przypadku ze 
względu na podjęcie działania w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego);

−  w 7 sprawach, złożonych przez NIK, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych umorzyli postępowanie wyjaśniające 
(najczęściej, bo w 5 przypadkach, ze względu na brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych),; 

−  w 8 sprawach, złożonych przez NIK, regionalne komisje orzekające umorzyły prowadzone postępowanie (najczęściej 
z powodu znikomej szkodliwości czynu dla finansów publicznych – 6 przypadków); 

−  w 5 przypadkach właściwi rzecznicy dyscypliny finansów publicznych wydali zarządzenie o zwrocie zawiadomienia, uzna-
jąc, że nie odpowiada ono wymogom ustawowym. W jednym przypadku zostało wysłane nowe zawiadomienie, a dwa 
kolejne zawiadomienia są przygotowywane; 

−  5 obwinionych w 4 sprawach zostało uznanych za winnych nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
w stosunku do 2 obwinionych orzeczona została kara upomnienia, a w stosunku do 3 komisje odstąpiły od wymierzenia 
kary;

−  jednego obwinionego komisja orzekająca uniewinniła od zarzucanych we wniosku czynów. 
Należy również wskazać, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych tylko postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego doręczano zawiadamiającemu, w tym przypadku 
NIK, której służyło zażalenie na to postanowienie. W przypadku umorzenia postępowania wyjaśniającego postanowienie takie do-
ręcza się osobie, wobec której było ono wszczęte (art. 108 ust.1). Natomiast orzeczenia komisji orzekających o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo o uniewinnieniu, albo o umorzeniu postępowania wraz z uzasadnieniem 
doręcza się stronom na piśmie (art. 137 ust.1). Stronami postępowania przed komisją orzekającą i Główną Komisją Orzekającą 
są obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwany dalej „obwinionym”, oraz oskarżyciel (art. 73 ust.1). Tak 
sformułowane przepisy są główną przyczyną nieposiadania przez Izbę pełnej informacji o rozstrzygnięciach zapadłych w związku 
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ze złożonymi zawiadomieniami o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Tylko część rzeczników dyscypliny finansów pub-
licznych i komisji orzekających informuje NIK o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Zgodnie z nią także postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego doręcza się zawiadamiającemu, w tym przy-
padku NIK. Zawiadamiającemu służy zażalenie na to postanowienie (art. 108 ust. 1). Natomiast orzeczenia komisji orzekają-
cych wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia (art. 137 ust. 4a).

Postępowania w sprawach o uchylanie się od kontroli lub utrudnianie jej prowadzenia

W 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli nie skierowała żadnego wniosku do sądu grodzkiego o ukaranie za popełnienie wykro-
czenia określonego w art. 98 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

Natomiast w 2011 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Łobzie z 2010 r., sygn. akt II W 591/09, w którym sąd 
ten uznał obwinionego winnym popełnienia zarzuconego mu czynu polegającego na uchylaniu się od kontroli dotyczącej 
funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Resku poprzez uniemożliwienie jej rozpoczęcia oraz przeprowadzenia 
czynności kontrolnych przez kontrolera NIK i skazał go na karę grzywny (wniosek o ukaranie został skierowany przez NIK 
w 2009 r.). W innej sprawie Sąd Okręgowy w Szczecinie, IV Wydział Karny Odwoławczy, wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2011 r. 
zmienił wyrok sądu I instancji w ten sposób, że odstąpił od wymierzenia obwinionemu kary. 

Oceny wskazujące na niezasadność zajmowania stanowiska

Najwyższa Izba Kontroli ma uprawnienia do prezentowania w wystąpieniach pokontrolnych ocen wskazujących na nieza-
sadność zajmowania stanowiska bądź pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w skon-
trolowanej jednostce.26 Wnioski takie mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania 
stosunku pracy z winy pracownika, wypowiedzenia stosunku pracy bądź odwołania go z zajmowanego stanowiska lub peł-
nionej funkcji. Uprawnienia te nie dotyczą pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych 
(przedsiębiorców) wykorzystujących majątek lub środki państwowe czy komunalne. 

W 2011 roku ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska przedstawiono w jednym wystąpieniu pokon-
trolnym wobec jednej osoby (kontrola wykonania w 2010 r. budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie).

W 2010 roku ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska sformułowano w przypadku 4 osób, w 2009 
roku NIK nie formułowała takich ocen, w 2008 roku sformułowano takie oceny wobec 5 pracowników, a w 2007 roku wobec 
22 osób.

26  Art 60 ust. 3 ustawy o NIK (po wejściu w życie przepisów ustawy nowelizującej ustawę o NIK odnośne uprawnienie Izby zostało sfor-

mułowane w art. 53 ust. 2 ustawy o NIK)
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3. Współpraca 
z Sejmem 

RP

3.1. Wystąpienia Prezesa NIK podczas posiedzeń plenarnych Sejmu

3.2. Prezentowanie wyników kontroli podczas posiedzeń komisji sejmowych

3.3. Współpraca z Komisją do spraw Kontroli Państwowej
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Współpraca z Sejmem RP
Najwyższa Izba Kontroli podlega tylko Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm wybiera na 

sześcioletnią kadencję Prezesa NIK oraz może zlecać Izbie przeprowadzanie kontroli. Zwykle 

jednak Izba przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy i przedstawia Sejmowi informacje 

dotyczące ważniejszych z nich. 

NIK wysyła do Sejmu rocznie ok. 200 informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli pla-

nowych i doraźnych. Wyniki ważniejszych kontroli prezentowane są i omawiane podczas po-

siedzeń poszczególnych komisji sejmowych.

Corocznie Prezes NIK przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń po-

lityki pieniężnej, opinię w sprawie absolutorium dla rządu oraz sprawozdanie ze swej dzia-

łalności za cały rok. Dokumenty te omawiane są podczas plenarnych posiedzeń Sejmu. NIK 

przedstawia też Sejmowi wynikające z ustaleń kontroli wnioski de lege ferenda, z sugestiami 

zmiany wadliwych przepisów prawnych.

3.1. Wystąpienia Prezesa NIK podczas posiedzeń plenarnych Sejmu 

Prezes NIK, wykonując obowiązki konstytucyjne, jak też określone w ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, 
w roku 2011 prezentował najważniejsze dokumenty związane z działalnością Najwyższej Izby Kontroli podczas ple-
narnych posiedzeń Sejmu. 

Prezes NIK Jacek Jezierski dwukrotnie występował na posiedzeniu Sejmu RP. Oba wystąpienia Prezesa NIK miały miej-
sce na 97. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 26 lipca 2011 roku – pierwsze związane było z analizą wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 r., drugie dotyczyło sprawozdania z działalności NIK za rok 2010.

Należy zaznaczyć, że we wszystkich plenarnych posiedzeniach Sejmu RP w roku sprawozdawczym uczestniczył upoważ-
niony wiceprezes NIK.

NIK przedłożyła Sejmowi RP w 2011 roku 202 informacje, wypełniając w ten sposób swoją misję dostarczania parlamen-
towi wiedzy o stanie państwa, w tym o finansach publicznych. 

3.2. Prezentowanie wyników kontroli podczas posiedzeń komisji sejmowych

Prezes NIK i wiceprezesi, a także uprawnieni przedstawiciele NIK uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych, pod-
czas których omawiane były wyniki ważniejszych kontroli. Szczegółowo zaprezentowane zostały poszczególnym komisjom 
sejmowym wyniki kontroli budżetowych. NIK przeprowadziła 98 kontroli dotyczących wykonania budżetu państwa w poszcze-
gólnych częściach. Na posiedzeniach komisji sejmowych zostały omówione 53 informacje z kontroli budżetowych przeprowa-
dzonych przez NIK.

Przedstawiciele NIK uczestniczyli łącznie w 648 posiedzeniach komisji. 331 posiedzeń poświęconych było pracom legis-
lacyjnym, 21 dotyczyło sprawozdawczości, a 139 – innych spraw. Podczas posiedzeń 71 komisji NIK zaprezentowała wyniki 
86 kontroli.

Najczęściej przedstawiciele NIK brali udział w posiedzeniach Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– 51 razy. Często uczestniczyli także w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych (48 razy), Komisji Zdrowia (44 razy) oraz 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (35 posiedzeń).
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Tabela 16. 

Posiedzenia komisji sejmowych w 2011 r., w których uczestniczyli przedstawiciele NIK

Lp. Komisje sejmowe

Liczba posiedzeń komisji

w których uczest-
niczyli przedsta-

wiciele NIK

w tym liczba posiedzeń, na których omawiane były:

prace 
legislacyjne

wyniki kontro-
li NIK

sprawozdaw-
czość

sprawy 
inne

1 2 3 4 5 6 7

1 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 35 20 4 1 11

2 Komisja do spraw Kontroli Państwowej 21 4 10 2 6

3 Komisja do spraw Unii Europejskiej 43 26 1 1 16

4 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 6 2 1 1 2

5 Komisja Finansów Publicznych 48 7 12 3 5

6 Komisja Gospodarki 28 23 3 1 4

7 Komisja Infrastruktury 51 35 3 1 7

8 Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 26 6 5 1 12

9 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 11 1 3 1 4

10 Komisja Kultury i Środków Przekazu 5 1 1 - 1

11 Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych 5 - 1 1 1

12 Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” do spraw 
związanych z ograniczeniem biurokracji

9 8 - - -

13
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich 
projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej

1 1 - - -

14

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego 
projektu ustawy – Kodeks wyborczy, poselskiego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, 
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4 3 - - -

15
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów 
ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapo-
biegania powodzi

6 6 - - -

16

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych 
projektów ustaw o przygotowaniu i realizacji inwestycji 
w zakresie obiektów energetyki jądrowej

4 4 - - -

17 Komisja Obrony Narodowej 17 3 5 1 11

18 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa

26 16 2 - 5

19 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 35 28 2 1 4

20 Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 3 - 1 - -

21 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 51 24 2 - 5

22 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regio-
nalnej

12 1 7 2 2

23 Komisja Skarbu Państwa 27 8 2 1 14

24 Komisja Spraw Zagranicznych 9 1 1 1 3

25 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 10 4 1 1 3

26 Komisja Ustawodawcza 2 1 - - 1

27 Komisja Zdrowia 44 26 - - 11

28 Komisja Łączności z Polakami za Granicą 1 - - - -

29 Posiedzenia łączone 108 72 4 1 11

X Razem 648 331 71 21 139
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W 2011 roku przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli podczas posiedzeń komisji sejmowych prezentowali ustalenia waż-
niejszych kontroli, m.in.:

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła informację Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 
na temat programów i działań podejmowanych na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W koordynowanej 
przez NIK kontroli zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej uczestniczyło 12 państw. – Jest to wyjąt-
kowa okazja, żeby na podstawie wiedzy zgromadzonej przez NIK szukać inspiracji do budowy w Polsce skutecznego syste-
mu wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, aby poprzez te dobre przykłady, ale być może też poprzez 
negatywne doświadczenia innych krajów, poszukiwać skutecznych rozwiązań w Polsce. Ciekawe dla nas wszystkich będzie 
to, na ile rozwiązania stosowane w innych krajach są porównywalne, na ile w ogóle możemy stworzyć zobiektywizowany spo-
sób oceny różnorodnych rozwiązań, funkcjonujących w różnych krajach – mówił przewodniczący Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny poseł Sławomir Piechota. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zapoznała się z informacją o wynikach kontroli realizacji zadań w ra-
mach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie 
Unii Europejskiej, przeprowadzonej przez NIK przed objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II 
połowie 2011 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach 
kontroli realizacji wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradująca 18 sierpnia 2011 r. zapoznała się z informacją Najwyższej Izby Kontroli 
o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR Spółki z o.o.

Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na wspólnym posiedzeniu 24 lutego 
2011 roku, rozpatrzyły informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Spo-
łecznego oraz informację o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Komisja Obrony Narodowej zapoznała się z omówieniem informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kon-
troli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kwa-
tera” sp. z o.o.

27 i 28 marca 2012 roku Prezes NIK Jacek Jezierski zaprezentował posłom Komisji do spraw Kontroli Państwowej 
oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli organizacji 
wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa 
transportowego sił zbrojnych RP w latach 2005–2010. – Rolą NIK było pokazanie całego systemu, a szczególnie tego, jakie 
jego braki nie zapobiegły katastrofie – mówił Prezes NIK w dyskusji.

Natomiast pod koniec kwietnia wiceprezes NIK zaprezentował na posiedzeniu Komisji do spraw Kontroli Państwowej 
wyniki kontroli NIK dotyczące ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych, 
a w połowie maja szczegóły audytu bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny. Raporty z obu kontroli były 
na tyle niepokojące i dotyczyły tak ważnych kwestii, że posłowie Komisji do spraw Kontroli Państwowej zdecydowali się 
na wystosowanie dezyderatów. 

Dezyderaty jako element skuteczności funkcji kontrolnej Sejmu i NIK

Komisje sejmowe w procesie realizacji kontrolnej funkcji Sejmu odgrywają istotną rolę. Dysponują bowiem możliwością 
uchwalenia dezyderatu lub opinii. W myśl art. 85 Regulaminu Sejmu dezyderat zawiera postulat komisji „w określonych spra-
wach” i może być skierowany do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego, Prokuratora Generalnego oraz Głównego Inspektora Pracy. Dezyderaty wielu komisji sejmo-
wych są często formułowane na podstawie wyników kontroli zrealizowanych przez NIK, a prezentowanych na posiedzeniach 
komisji. Na podstawie analizy wyników kontroli NIK komisje formułowały pod adresem rządu i innych organów dezyderaty 
w istotnych dla funkcjonowania państwa obszarach. Dla Najwyższej Izby Kontroli działania te są jednym z ważniejszych mier-
ników skuteczności kontroli państwowej. Poniżej wymieniono ważniejsze dezyderaty sformułowane przez komisje sejmowe 
na podstawie wyników kontroli NIK.
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Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży:

–  dezyderat w sprawie oceny jakości gospodarowania składnikami majątku  trwałego Polskiej Akademii Nauk,

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej:

–  dezyderat w sprawie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem sta-
nowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne,

Komisja do spraw Kontroli Państwowej:

–  dezyderat w sprawie realizacji przez rząd wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli,
–  dezyderat w sprawie zwiększenia efektywności zarządzania nieruchomościami gminnymi,
–  dezyderat w sprawie ustanowienia i wdrożenia przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego systemów 

zarządzania i kontroli, zapewniających skuteczną i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań współfinanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej,

–  dezyderat w sprawie wzmocnienia przez starostów nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przeprowadzającymi badania 
techniczne pojazdów,

–  dezyderat w sprawie zwiększenia efektywności wykonywania – przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
– obowiązków związanych z utrzymaniem w należytym stanie techniczno-użytkowym wykorzystywanych przez nie obiek-
tów,

–  dezyderat w sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie spójnego systemu w zakresie dokonywania zakupów: 
sprzętu medycznego, leków, wyrobów medycznych oraz regulujących prowadzenie, finansowanie, rozliczanie i kontrolę 
realizacji badań klinicznych w Polsce,

–  dezyderat w sprawie zwiększenia efektywności działań służących poprawie ochrony przeciwpowodziowej,
–  dezyderat w sprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych, 
–  dezyderat w sprawie ochrony interesów konsumentów. 

3.3. Współpraca z Komisją do spraw Kontroli Państwowej

Prace Komisji do spraw Kontroli Państwowej (KOP) – w dziedzinie współpracy z NIK – przebiegały w 2011 roku głównie 
pod znakiem nowelizacji ustawy o NIK. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli został przygotowany 
w Komisji do spraw Kontroli Państwowej. 

Nowelizacja ustawy o NIK wzbudzała dyskusje posłów zasiadających w Komisji do spraw Kontroli Państwowej. – Jeśli 
chodzi o ustawę o NIK, to pamiętamy przede wszystkim różnice zdań, z którymi mieliśmy do czynienia podczas posiedzeń 
Komisji oraz plenarnego posiedzenia Sejmu. Musimy jednakże pamiętać, że w tej ustawie było mnóstwo spraw, które wspólnie 
uznaliśmy za słuszne i wspólnie przyjęliśmy je najpierw w gronie podkomisji, a następnie Komisji – stwierdził, podsumowując 
prace w VI kadencji Sejmu RP, przewodniczący Komisji poseł Arkadiusz Czartoryski.

Wiceprzewodniczący Komisji poseł Mirosław Sekuła zwrócił uwagę, że od 1997 roku, od wejścia w życie konstytucji, 
sygnalizowano obszary niezgodności z aktem najwyższym, i nie znalazł się nikt, kto zaproponowałby dostosowanie tych ob-
szarów do konstytucji. Zrobiliśmy to dopiero my. Komisja znalazła więc pole swojego działania – wpływanie na kształt kontroli 
państwowej – stwierdził Mirosław Sekuła na posiedzeniu podsumowującym pracę KOP w VI kadencji Sejmu RP. 

W 2011 r. oprócz sukcesywnie przekazywanych informacji o wynikach kontroli Izba przedłożyła Komisji: Sprawozdanie 

z działalności NIK w 2010 r., Plan pracy NIK na 2012 r. wraz z Informacją w sprawie wykorzystania w pracach nad Planem 
pracy NIK propozycji tematów zgłoszonych przez komisje sejmowe, Projekt budżetu NIK na 2012 r. oraz Raport z audytu 
zewnętrznego i wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli. Izba przedłożyła także opracowania i materiały mające związek 
z zaplanowaną tematyką posiedzeń. W 2011 r. w posiedzeniach Komisji uczestniczyli w większości posiedzeń Prezes NIK lub 
wiceprezes oraz  upoważnieni doradcy Prezesa NIK i dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Komisja rozpatrzyła 10 informacji 
NIK o wynikach kontroli: 
−  zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego kraju po przystąpieniu do strefy Schengen,
−  gospodarowania nieruchomościami w parkach narodowych. 
−  sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi, 
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−  pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych, 
−  wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 roku, 
−  ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych, 
−  działań na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji, 
−  prawidłowości postępowań kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbo-

wej, 
−  bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych, oraz informację Prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli dotyczącą skarg i wniosków kierowanych do NIK w 2010 roku. 
Prezes NIK, wiceprezesi i dyrektor generalny prezentowali na posiedzeniach Komisji dokumenty dotyczące działalności 

NIK oraz referowali materiały i opracowania przygotowane na wniosek Komisji. Posłowie rozpatrzyli m.in.:
−  projekt opinii Komisji w sprawie przygotowania i wdrażania rządowego planu przeciwdziałania korupcji, 
−  projekt dezyderatu i opinii Komisji w sprawie zmian legislacyjnych w celu zwiększenia skuteczności ochrony interesów 

konsumentów, 
−  projekt dezyderatu Komisji w sprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych), 
−  projekt wniosków Komisji – do Najwyższej Izby Kontroli – w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej na podstawie art. 

162a regulaminu Sejmu RP; 
−  odpowiedź Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów na dezyderat nr 13 Komisji w sprawie podjęcia działań 

mających na celu stworzenie spójnego systemu w zakresie dokonywania zakupów: sprzętu medycznego, leków, wyrobów 
medycznych oraz regulujących prowadzenie, finansowanie, rozliczenie i kontrolę realizacji badań klinicznych w Polsce; 

−  koncepcję dotyczącą zasad tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski, przedstawioną przez dyrektor Pro-
gramu przeciw Korupcji w Fundacji im. Stefana Batorego, 

−  odpowiedź Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dezyderat Komisji nr 14 w sprawie zmian legislacyj-
nych w celu zwiększenia skuteczności ochrony interesów konsumentów, 

−  odpowiedź Ministra Gospodarki oraz Ministra Środowiska na dezyderat Komisji nr 15 w sprawie bezpieczeństwa zaopa-
trzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych), 

−  projekt opinii Komisji dla Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie propozycji tematów kontroli zgłoszonych 
przez komisje sejmowe do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 rok. 
W czerwcu 2011 r. Prezes NIK przedstawił posłom z Komisji do spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności 

Najwyższej Izby Kontroli w 2010 roku (druk nr 4327) wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych. 
Komisja do spraw Kontroli Państwowej rozpatrywała również informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o stanie przy-

gotowań NIK do wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
Informację przedstawił Prezes NIK Jacek Jezierski. W dyskusji posłowie pytali Prezesa NIK, czy nowelizacja ustawy o Naj-
wyższej Izbie Kontroli wymusza tak głębokie zmiany organizacji wewnętrznej NIK zaproponowane w projekcie statutu. – Nowa 
struktura ma w większym stopniu odpowiadać administracji rządowej, bardziej nawiązywać do dzisiejszego stanu. Braliśmy 
pod uwagę wysokość budżetów poszczególnych resortów; każdy z departamentów jako swoje główne konstytucyjne zadanie 
musi traktować kontrolę wykonania budżetu państwa; ma więc istotne znaczenie, jak wielkim budżetem dysponują jednostki 
kontrolowane przez poszczególne departamenty. Braliśmy też pod uwagę zakres kompetencji komisji sejmowych oraz podział 
na funkcje w klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa, jak też stosowaną przez ONZ klasyfikację funkcji państwa, tzw. CO-
FOG – wyjaśniał posłom założenia nowego statutu NIK Prezes NIK Jacek Jezierski.

KOP kontynuowała rozpatrywanie projektu statutu Najwyższej Izby Kontroli oraz informacji Prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli o stanie przygotowań NIK do wejścia w życie przepisów ustawy z 22 stycznia 2010 roku. Komisja zaopiniowała dla Mar-
szałka Sejmu projekt statutu Najwyższej Izby Kontroli uchwalonego przez Kolegium NIK 20 kwietnia 2011 r. i kontynuowała 
jego rozpatrywanie.

W lipcu 2011 r. Komisja do spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła skargę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 
sposób prowadzenia przez NIK kontroli w zakresie organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym 
kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010. Komisja 
wysłuchała stanowisk Szefa KPRM oraz Prezesa NIK, a także dokonała analizy zebranych informacji.

Dezyderat w sprawie kontroli organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze sta-
nowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005−2010 KOP wystosowała do 
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Prezesa NIK 15 września 2011 roku. W związku z powstałymi wątpliwościami Komisja z zadowoleniem przyjęła objęcie tej 
kontroli szczególnym nadzorem Prezesa NIK. Informacja z ustaleń kontroli została przedstawiona posłom 28 marca 2012 
roku.

15 września 2011 roku Komisja do spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wnioski 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania Wojciecha Misiąga oraz Mariana Cichosza na stanowiska 
wiceprezesów NIK.

Komisja rozpatrzyła też informację „Załatwianie skarg i wniosków skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli w 2010 roku”. 
Ponadto w lipcu 2011 r. Komisja do spraw Kontroli Państwowej, zaopiniowała dla Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
propozycje tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 rok. 

Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna – w związku z podjęciem przez Najwyższą Izbę Kontroli prac nad przygotowa-
niem planu pracy NIK na 2012 rok − wystąpił do komisji sejmowych, aby propozycje tematów dotyczących spraw i problemów, 
które mogą być przedmiotem badań kontrolnych NIK, przekazały bezpośrednio Komisji do spraw Kontroli Państwowej. Jed-
nocześnie zwrócił się o przedłożenie opinii Komisji dla Prezydium Sejmu w sprawie propozycji tematów zgłoszonych przez 
komisje sejmowe do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 rok. 

Komisja do spraw Kontroli Państwowej wnioskowała m.in. o ocenę funkcjonowania organów kontroli skarbowych. NIK 
przeprowadzi odpowiedni audyt w ramach kontroli prawidłowości postępowań urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbo-
wej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Problematyce antykorupcyjnej poświęcone było posiedzenie Komisji w kwietniu 2011 r.  Posłowie zapoznali się z kon-
cepcją dotyczącą zasad tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski, przedstawioną przez dyrektor Programu 
przeciw Korupcji w Fundacji im. Stefana Batorego. W posiedzeniu Komisji uczestniczył wiceprezes NIK wraz z zespołem. 
Działania Najwyższej Izby Kontroli mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom korupcjogennym zostały wyso-
ko ocenione przez posłów i pozostałych uczestników posiedzenia27.

Komisja do spraw Kontroli Państwowej zapoznała się ze Sprawozdaniem z przeprowadzenia audytu zewnętrznego w za-
kresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 
2010 r. W sprawozdaniu audytor zewnętrzny stwierdza m.in., że roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Najwyższej Izby 
Kontroli za lata 2008, 2009 i 2010 było prawidłowe i wiarygodne, zastrzeżenia dotyczyły jedynie niektórych aspektów dotyczą-
cych zamówień.

Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wobec sprawozdania. NIK przedstawiła rów-
nież Komisji opinię audytora wewnętrznego. Dwuosobowy zespół audytorów dokonał oceny wykonania budżetu NIK tą samą 
metodą, którą stosuje, badając budżet wszystkich instytucji centralnych i wielu innych instytucji – rocznie ok. 400 jednostek 
budżetowych. – Ocena audytora wewnętrznego obejmuje wszystkie elementy dotyczące i ksiąg rachunkowych, i sprawozdań, 
i skuteczności kontroli zarządczej, jak też nadzoru i procedury finansowej oraz badania zadania audytowego, jakim było ba-
danie prawidłowości stosowania prawa zamówień publicznych za ostatnie 3 lata; zrobili to audytorzy, aby się upewnić, czy i 
nie ma w NIK jakichś problemów w tym zakresie. Zbadano więc transakcje, procedury, system rachunkowości. Nowa ustawa 
przewiduje, że pewne zadania będzie dodatkowo wykonywał również audytor zewnętrzny – informował posłów wiceprezes 
NIK Stanisław Jarosz.

21 grudnia 2011 r. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej obradująca w VII kadencji Sejmu rozpatrzyła i zaopiniowała dla 
Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012 w zakresie: części budżetowej 07 – Najwyższa 
Izba Kontroli, dochody i wydatki − oraz części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy. – Przy takim budżecie – nie-
wzrastającym w stosunku do 2011 roku – Najwyższa Izba Kontroli utrzyma poziom aktywności, to znaczy, że liczba kontroli 
i liczba skontrolowanych jednostek będą porównywalne z dotychczasowym poziomem – zadeklarował posłom wiceprezes NIK 
Wojciech Misiąg.

27  Działania antykorupcyjne NIK w 2011 r. zostały omówione w rozdziale V sprawozdania.
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4. Współpraca 
z innymi organami 

kontroli

4.1. Formy współpracy

4.2. Udostępnianie NIK wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli

4.3. Kontrole przeprowadzone wspólnie pod kierownictwem NIK

4.4. Przeprowadzanie kontroli doraźnych na zlecenie NIK

4.5. Porozumienia o współpracy
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Współpraca z innymi organami kontroli
Usytuowanie Najwyższej Izby Kontroli wśród konstytucyjnych organów państwa jako naczel-

nego organu kontroli państwowej daje jej szczególne uprawnienia wobec innych państwo-

wych organów kontroli i inspekcji. Na podstawie art. 12 ustawy o NIK mają one obowiązek 

współpracy z Izbą. Współpracę tę NIK postrzega jako istotny element wspomagania realiza-

cji zadań kontrolnych, zwłaszcza w obszarze badań specjalistycznych. 

W 2011 r. NIK współpracowała z głównymi inspektorami: Pracy, Sanitarnym, Nadzoru Budowlanego, Transportu Drogo-
wego, Transportu Kolejowego, Ochrony Środowiska; prezesami Regionalnych Izb Obrachunkowych; wojewódzkimi lekarzami 
weterynarii, wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Sanitarnej i Handlowej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Po-
żarnej, a także z Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej, dyrektorami urzędów kontroli skarbowej i komendantami straży 
miejskich. Współpraca prowadzona była głównie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

4.1. Formy współpracy

Formy tej współpracy określa art. 12 ustawy o NIK: Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej 
i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane do:
a)   udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy;
b)   przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli;
c)    przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli. 

Wybór adekwatnej formy współpracy z innymi organami inspekcji lub kontroli następuje po uzyskaniu pewności, że będzie 
ona celowa i przyniesie rezultaty najbardziej pożądane z punktu widzenia zamierzeń NIK. Przy jej wyborze bierze się pod 
uwagę potrzeby wynikające z postępowania kontrolnego NIK, w związku z którym ma zostać podjęta współpraca, oraz czaso-
chłonność czynności w porównaniu z osiągnięciem celu kontroli.

Współpraca z organami kontroli, rewizji i inspekcji działającymi w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym przy-
bierała w 2011 r. formy określone w ustawie o NIK. Wspólne prowadzenie badań pozwalało pogłębić tematykę kontroli NIK 
oraz zmniejszyć pracochłonność i koszty kontroli. Szczególnie istotna dla działalności NIK jest możliwość zlecania kontroli 
doraźnych organom wyspecjalizowanym w badaniu określonej problematyki. Ta właśnie forma współpracy była dominująca 
w minionym roku. Dane statystyczne przedstawiono w tabeli.

Tabela. 17. 

Zakres współdziałania NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji w latach 2010−2011

Lp. Forma współdziałania

2010 r. 2011 r.

Liczba
Struktura

(w %) Liczba
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6

1 Udostępnianie NIK wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli 12  9,5 10 9,6

2 Kontrole przeprowadzone przez inne organy kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK 54 42,9 15 14,4

3 Kontrole doraźne przeprowadzone przez inne organy kontroli na zlecenie NIK 60 47,6 79 76,0

x Razem 126 100,0 104 100,0

4.2. Udostępnianie NIK wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli

Informacje zawarte w sprawozdaniach z kontroli przeprowadzanych przez inne organy są źródłem wiedzy o obszarach, 
w których występują nieprawidłowości. Wyniki tych kontroli stanowią dla NIK materiał uzupełniający przy opracowywaniu pro-
gramów kontroli, a także mogą być materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu kontrolnym. Korzystanie przez 
NIK z ustaleń kontroli już wcześniej przeprowadzonych przez właściwe organy w danym podmiocie znacznie zmniejsza uciąż-
liwość kontroli dla jednostki kontrolowanej. Pozwala na racjonalne gospodarowanie zasobami i eliminuje potrzebę powielania 
tych samych badań przez różne organy kontroli czy inspekcji.
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W 2011 r. w kontroli przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym NIK, oceniając warunki sanitarne 
i techniczne obiektów szpitalnych, wykorzystała opinie opracowane przez Państwowego Głównego Inspektora Sanitar-
nego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, doty-
czące szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, przygotowane m.in. na wniosek 
Rzecznika Praw Pacjenta. NIK wystąpiła także o udostępnienie wyników kontroli do powiatowych inspektorów Nadzoru 
Budowlanego, komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemio-
logicznych. Otrzymane wyniki kontroli dotyczyły m.in. stanu technicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego obiek-
tów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie oraz przestrzegania norm żywieniowych i zgodności posiłków 
z jadłospisem. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu udostępnił NIK wyniki kontroli prowadzonych w Szpitalu 
Regionalnym w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących stanu higienicznego i sanitarnego w obiektach oddzia-
łów psychiatrycznych. 

Dla potrzeb postępowania kontrolnego NIK, dotyczącego utrzymania zasobów po zlikwidowanych państwowych gospodar-
stwach rolnych i innych podmiotach dysponujących budynkami mieszkalnymi, wyniki kontroli obejmujące problematykę stanu 
popegeerowskich budynków mieszkalnych udostępnili: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie i Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie. 

W 2011 r. NIK zwróciła się do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z wnioskiem o udostępnienie 
wyników kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie w zakresie 
oceny prawidłowości realizacji świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce 
w 2010 r. Wyniki zostały wykorzystane w kontroli Ośrodka Pomocy w Pilźnie prowadzonej w 2011 r. przez Delegaturę NIK 
w Rzeszowie w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w maju i czerwcu w roku 2010 na terenie 
gminy Pilzno.

Z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu NIK pozyskała informacje co do sposobu sprawowania nadzoru na pod-
stawie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, nad jednostkami objętymi kontrolą, koordynowaną przez Delegaturę NIK 
we Wrocławiu pt. Pomoc publiczna świadczona przez gminy województwa dolnośląskiego, która objęła łącznie 16 jednostek, 
w tym 8 jednostek samorządu terytorialnego.

4.3. Kontrole przeprowadzone wspólnie pod kierownictwem NIK

Kontrole wspólne prowadzone są wraz z innymi organami kontroli lub inspekcji na podstawie programu przygotowanego 
przez NIK. Podmioty do badań wykonywanych przez inne organy są typowane przez NIK, z uwzględnieniem założeń okre-
ślonych w programie kontroli i na podstawie własnego rozpoznania. Wspólna kompleksowa kontrola może lepiej pokazać 
mechanizm powstawania nieprawidłowości i pomóc wyeliminować jego przyczyny. 

W trybie art. 12 pkt 2 ustawy o NIK w ramach badania realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w zakresie 
likwidacji mogilników przeprowadzono wspólną z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowi-
cach kontrolę. Badaniami objęto działania Urzędu Gminy Łyski dotyczące mogilnika z przeterminowanymi środkami ochrony 
roślin. Wobec niezlokalizowania mogilnika zobowiązano wójta w zarządzeniu pokontrolnym do informowania Inspektoratu 
o działaniach podejmowanych w celu ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia istnienia mogilnika w Raszczycach po-
przez jednoznaczne określenie stopnia zanieczyszczeń pestycydami gruntu w otoczeniu miejsca przypuszczalnej lokalizacji 
tego obiektu. Stanowi to wymierny rezultat współdziałania w tym zakresie, gdyż likwidacji mogilników, powstałych w latach 60. 
i 70. ubiegłego wieku, wymaga ochrona środowiska i realizacja ustaleń Krajowego planu gospodarki odpadami 2010.

W kontroli wspólnej pod kierownictwem NIK dotyczącej działań miasta Kraków związanych z kompleksem wielofunkcyj-
nym „Plaża Krakowa” udział wziął Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Na potrzeby kontroli 
wykonano pomiary akustyki w rejonie kompleksu, wskazujące m.in., że głównym źródłem hałasu są urządzenia nagłaśniające 
lokalu rozrywkowego „Plaża Krakowa”.

W kontroli PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, dotyczącej wykonywania zadań przez administrację pub-
liczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych uczestniczył pracownik Urzędu Transportu Kolejowego 
w Warszawie. Kontrola przedstawiciela UTK dotyczyła m.in. przestrzegania zasad postępowania przy przewozach towarów 
niebezpiecznych. W jej wyniku stwierdzono m.in.:
-  nieprzekazywanie dyżurnemu ruchu na stacji PKP Warszawa-Praga przez przewoźnika kolejowego (PKP Cargo SA) 

wykazu w składzie pociągów pojazdów kolejowych, którymi przewożono towary niebezpieczne, 
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-  brak informacji w dziennikach telefonicznym oraz ruchu, prowadzonych przez dyżurnych ruchu na stacjach (objętych kon-
trolą), o włączeniu do składu pociągów wagonów przewożących towary niebezpieczne wysokiego ryzyka, co utrudniało 
śledzenie ich przewozu (w celu zminimalizowania możliwości kradzieży lub niewłaściwego użycia),

-  nieprzeszkolenie części pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem przewozu towarów 
niebezpiecznych. 
W 2011 r. Delegatura NIK przeprowadzała wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego w Rzeszowie kontrolę drogo-

wą trzech przewoźników realizujących regularne przewozy osób w oparciu o zezwolenia wydane przez organ samorządowy. 
Kontrolę przeprowadzono na wybranych trasach w zakresie: przestrzegania prędkości przejazdów, czasu pracy kierowców, 
stanu technicznego pojazdów, funkcjonowania fabrycznego ograniczenia prędkości pojazdów i obowiązkowego wyposażenia 
w urządzenia rejestrujące. Podczas kontroli drogowej ustalano liczbę osób podróżujących w pojeździe oraz liczbę osób, które 
wykupiły i podróżują z biletem miesięcznym na przejazd u kontrolowanego przewoźnika. Ustalenia z protokołów Inspekcji 
włączono do protokołów kontroli NIK. Inspektorzy transportu drogowego prowadzili kontrolę przez 5 kolejnych dni w godzinach 
i miejscach uzgodnionych z kontrolerami NIK. W jej wyniku u jednego z przewoźników stwierdzono 2 przypadki przewozu 
osób w liczbie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz brak wymaganego dokumentu 
w pojeździe. Za stwierdzone wykroczenia na kierowców pojazdów nałożono mandaty karne. 

Badając prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, 
w Urzędzie Miasta w Olsztynie, wspólnie ze strażą miejską NIK dokonała kontroli stanu oznakowania nieruchomości, którym 
w okresie objętym kontrolą nadano numery porządkowe. W jej wyniku straż miejska wyegzekwowała wywiązanie się przez 
właścicieli z obowiązku oznakowania nieruchomości.  

4.4. Przeprowadzanie kontroli doraźnych na zlecenie NIK

NIK zleca innym organom przeprowadzenie kontroli doraźnej w przypadkach: zaistnienia nieprawidłowości, których przyczyn 
nie można zbadać w toku prowadzonej kontroli ze względu na jej zakres; otrzymania skargi (wniosku) w określonej sprawie, której 
Izba nie może zbadać ze względu na brak uprawnień; rozszerzenia zakresu podmiotowego planowanych badań kontrolnych w ra-
mach właściwości rzeczowej NIK, jak również stwierdzenia braku możliwości podjęcia kontroli przez NIK we własnym zakresie.

W 2011 r. na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK w ramach kontroli przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie 
psychiatrycznym NIK zleciła powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego (PINB) przeprowadzenie kontroli doraźnej 
w zakresie oceny stanu technicznego obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, pod względem zgodności 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Przykładowo, kontrolując Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
– Szpital Psychiatryczny w Toszku, PINB w Gliwicach stwierdził nieprawidłowości i wydał dwie decyzje zobowiązujące 
szpital do ich usunięcia. W toku tego samego postępowania kontrolnego Delegatura zleciła przeprowadzenie kontroli 
doraźnej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gliwicach (PPIS) w zakresie oceny prawidłowości 
poziomu wyżywienia pacjentów na podstawie kontroli trzech tygodniowych jadłospisów z ostatnich czterech miesięcy. 
W wyniku kontroli stwierdzono: „nieznacznie przekroczoną podaż kaloryczną w posiłkach, przekroczenie norm na sód, 
niedobór witaminy C oraz obniżoną podaż wapnia o ok. 70% w stosunku do normy”. PPIS zaleceń nie wydał, natomiast 
uwagi wykorzystano przy formułowaniu wniosków w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do dyrektora szpitala.

Delegatura NIK w Opolu w tym samym postępowaniu kontrolnym zleciła innym organom 5 kontroli, m.in. Komendan-
towi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. Przeprowadził on przegląd obiektów w Szpitalu w Bra-
nicach pod względem zgodności stanu bezpieczeństwa pożarowego i jego dokumentacji z obowiązującymi przepisami 
prawa i wskazał nieprawidłowości w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej, stanu dróg ewakuacyjnych, instalacji 
użytkowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycz-
nym im. św. Jadwigi w Opolu NIK zleciła kontrolę trzem organom: Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego, 
Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
Zadaniem tych organów była weryfikacja zgodności działalności szpitala z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Kontrola przeprowadzona przez KMPSP wykazała nieprawidłowości polegające na 
braku w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szpitala wymaganych elementów, w tym oznakowania dróg 
ewakuacyjnych i lokalizacji gaśnic w planach graficznych, a także prawidłowego oznakowania dróg ewakuacyjnych 
w szpitalu. Kontrole PPIS i PINB nie wykazały nieprawidłowości. 
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W ramach tego samego postępowania Delegatura NIK w Poznaniu zleciła Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódz-
kiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu przeprowadzenie kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
w Kościanie i Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ponadto przeprowadzenie kontroli 
w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie Delegatura zleciła także Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego w Kościanie i Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. W wyniku kontroli stwier-
dzono odstępstwa od wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów28 oraz rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie29. Odstępstwa te dotyczyły braku systemu służącego do oddymiania klatki schodowej, braku wydzielenia pożarowo całej 
klatki schodowej oraz niesprawdzania w wymaganym terminie organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z obiektu.

Delegatura NIK w Poznaniu w ramach postępowania dotyczącego sprawowania nadzoru przez inspekcje państwowe nad 
funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim, zleciła organom nadzoru weterynaryjnego i bu-
dowlanego oraz inspektorom ochrony środowiska przeprowadzenie kontroli w 23 fermach zwierząt futerkowych w wojewódz-
twie wielkopolskim (18%). Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził 22 kontrole 
(odstąpiono od kontroli jednej fermy z uwagi na wyrejestrowanie działalności). Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego 
(w Kępnie, Krotoszynie, Pleszewie, Wrześni, Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Nowym Tomyślu, Kole, Śremie) 
przeprowadzili 23 kontrole, natomiast powiatowi lekarze weterynarii (w Gnieźnie, Kępnie, Krotoszynie, Pleszewie, Wrześ-
ni, Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Nowym Tomyślu, Kole, Śremie) skontrolowali 22 fermy. Przeprowadzone 
przez inspekcje kontrole wykazały, że w 87% tych ferm nie przestrzegano wymagań ochrony środowiska, w 48% działalność 
hodowlana prowadzona była w obiektach nielegalnie wybudowanych lub użytkowanych, a w 35% niezgodnie z przepisami 
weterynaryjnymi.

W toku kontroli wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebez-
piecznych Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu przeprowadził na wniosek NIK kontrole bezpieczeństwa 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kontrole, którymi objęto 279 pojazdów (zespołów pojazdów), wykazały, że 
występują istotne nieprawidłowości w tym zakresie (wykryto 43 nieprawidłowości, wystawiono 9 decyzji administracyjnych na 
kwotę 15 tys. zł, ukarano kierowców mandatami karnymi w wysokości 4,1 tys. zł, wszczęto 25 postępowań administracyjnych 
zagrożonych karami grzywny na kwotę 74,1 tys. zł, zatrzymano jeden dowód rejestracyjny pojazdu).

W związku z kontrolą realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry z uwzględnieniem „Programu dla Odry 
– 2006, na zlecenie Delegatury NIK we Wrocławiu kontrole doraźne w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodzio-
wej Dorzecza Odry przeprowadzili Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia i Miejski Konserwator 
Zabytków we Wrocławiu.

W wyniku kontroli udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, ustalania i egzekwowania opłat z tego tytu-
łu oraz udostępniania terenów przez Lasy Państwowe przedsiębiorcom eksploatującym kopaliny zlecono Urzędowi Kontroli 
Skarbowej w Olsztynie skontrolowanie jednego z przedsiębiorstw wydobywających żwir. Zakończona w kwietniu 2011 r. kon-
trola podatkowa potwierdziła wykazaną przez NIK różnicę wydobycia, wynoszącą 155,7 tys. ton. 

4.5. Porozumienia o współpracy

Dążąc do zacieśnienia współpracy z organami kontroli, rewizji i inspekcji działającymi w systemie kontroli państwa, Pre-
zes NIK zawiera porozumienia, które określają zasady współdziałania, zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach 
wojewódzkich i powiatowych. W ostatnich latach NIK zawarła porozumienia z Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunko-
wych, Ministrem Finansów, Szefem Urzędu Zamówień Publicznych, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego i Głównym 
Inspektorem Pracy. 

Jednym z najnowszych porozumień NIK o współpracy, zawartym w grudniu 2011 r., było porozumienie z Generalnym 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Porozumienie wyznaczyło ramy współdziałania NIK i GIODO. Strony zobowią-
zały się do wzajemnego przekazywania zbiorczych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli z zakresu ochrony da-
nych osobowych. Ważna dla obu instytucji jest także wymiana doświadczeń z dokonanych inspekcji. Przekazywane będą 

28  Dz. U. Nr 109, poz. 719.

29  Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.
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informacje i sygnały o nieprawidłowościach. Ponadto planowane są wspólne kontrole oraz konsultacje w zakresie metodyki. 
Pracownicy obu instytucji będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez partnera szkoleniach, kursach oraz spotkaniach 
informacyjno-szkoleniowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zobowiązał się także do udzielania opinii 
prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędnych do przygotowania lub przeprowadzenia kontroli NIK. Obie 
strony będą podsumowywały efekty swojej współpracy na corocznych spotkaniach. Współpraca ta nabiera szczególnego 
znaczenia w kontekście upoważnienia przez ustawodawcę przedstawicieli NIK do przetwarzania danych osobowych, także 
sensytywnych, koniecznego do przeprowadzenia kontroli30.

30  Zmiana ta wchodzi w życie 2 czerwca 2012 r.
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Podawanie do publicznej wiadomości 
informacji o działalności NIK
Prawo każdego obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy pub-

licznej oraz osób pełniących funkcje publiczne wynika z art. 61 Konstytucji RP. Na NIK, jak na 

każdej instytucji publicznej, ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznej – w rozu-

mieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta reguluje ramy praw-

ne tego obowiązku oraz zasady dostępu do informacji publicznej. W związku z regulacjami 

zawartymi w ustawie o NIK oznacza to ponadto obowiązek corocznego podawania przez 

Prezesa NIK do publicznej wiadomości, po uprzednim przedłożeniu Sejmowi RP, analizy wy-

konania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności NIK 

za rok poprzedni, a także prawo przedstawiania opinii publicznej innych dokumentów, zwią-

zanych z postępowaniem kontrolnym lub zawartych w nich ustaleń – z zachowaniem tajem-

nicy ustawowo chronionej. Obowiązki z tego zakresu są realizowane m.in. za pośrednictwem 

Biuletynu Informacji Publicznej.

Praktycznej realizacji wspomnianych zadań i obowiązków służy także aktywna polityka informacyjna, realizowana przez 
rzecznika prasowego. W ubiegłym roku kontynuowano trzyletni cykl zmian w tej polityce, zapoczątkowanych w 2009 r. Nacisk 
położono na nowoczesny, dynamiczny sposób przekazu, odpowiadający wymaganiom współczesnych mediów, prezentujący 
NIK jako instytucję przyjazną obywatelowi, nadążającą za zmianami w społeczeństwie informacyjnym i odpowiadającą na 
te zmiany. W ślad za tym dokonano daleko idących zmian w serwisie NIK na stronie www.nik.gov.pl. W rezultacie znacząco 
wzrosła liczba publikacji dotyczących działalności kontrolnej NIK, a także relacji telewizyjnych i radiowych.

Informowanie opinii publicznej o tym, w jaki sposób wykonywane są ustawy, wykorzystywany majątek publiczny i środki z danin 
publicznych, służy nie tylko popularyzacji wśród obywateli wiedzy o funkcjonowaniu państwa, ale też przez pobudzanie zaintereso-
wania obywateli tymi sprawami, przyczynia się do usuwania przez władze publiczne nieprawidłowości w ich działaniach. Sprzyja to 
wykorzystaniu ustaleń i wniosków kontroli NIK, a tym samym służy realizacji idei nakreślonych w Strategii NIK – misji i wizji.

5.1. Realizacja polityki informacyjnej NIK

Udostępnianie informacji o działalności NIK oraz współpracę ze środkami masowego przekazu koordynuje rzecznik 
prasowy. Głównym założeniem polityki informacyjnej jest upowszechnianie ogólnej wiedzy o NIK, jej zadaniach i sposobie 
funkcjonowania, przez udostępnianie opinii publicznej wyników przeprowadzonych kontroli. Celowi temu służą wywiady i wy-
powiedzi Prezesa NIK oraz pozostałych członków kierownictwa, indywidualne udostępnianie dziennikarzom informacji o wyni-
kach kontroli oraz działaniach i inicjatywach NIK, a także zamieszczanie informacji o wynikach kontroli w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Rzecznik prasowy realizuje też zadania związane z komunikacją wewnętrzną w instytucji, polegające na dostarczaniu 
kierownictwu i pracownikom informacji i analiz dotyczących sposobu przedstawiania przez media wiedzy dotyczącej pracy 
NIK (monitoring Internetu, prasy centralnej i terenowej, audycji telewizyjnych i radiowych) oraz informowaniu pracowników, za 
pośrednictwem wewnętrznego systemu informacji elektronicznej, o wydarzeniach z życia Izby oraz o postrzeganiu NIK przez 
obywateli.

5.2. Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej

W dominującym obecnie modelu społeczeństwa informacyjnego strona internetowa jest istotnym elementem komunikacji 
Najwyższej Izby Kontroli z obywatelami. Przybliża internaucie instytucję, jej organizację i działalność. Stanowi wizytówkę urzę-
du kierowaną do obywateli. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości Internetu NIK dociera ze swoimi informacjami 
na temat stanu i funkcjonowania państwa do szerokiego grona odbiorców. Na stronie internetowej NIK znajdują się informacje 
dotyczące historii, organizacji, struktury i bieżącej działalności Izby, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dziennikarzy mediów w kraju i za granicą. 

Działająca od września 2010 roku nowa strona nik.gov.pl cieszy się stałym zainteresowaniem internautów. W 2011 roku 
portal NIK odwiedziło blisko 0,5 mln użytkowników, strona internetowa zanotowała 1 666 024 odsłony.
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Największym zainteresowaniem cieszą się działy Aktualności oraz Wyniki kontroli. Użytkownicy strony najczę-
ściej poszukiwali raportów o straży miejskiej (fotoradary), o gigantycznej stracie Skarbu Państwa (NIK o spirytusie) 
i o przyczynach wypadków drogowych. Znaczącą liczbę odsłon miały także informacje dotyczące organizacji EURO 
2012 oraz raport na temat otyłości u uczniów. Dużą popularnością cieszą się wśród internautów specjalnie przygo-
towywane materiały wideo, które od 2011 roku już niemal standardowo uzupełniają większość materiałów zamiesz-
czanych na stronie. W ubiegłym roku internauci najchętniej przeglądali rozmowy z kierownictwem NIK.

W 2011 roku odnotowano także wzrost popularności działu Dla Dziennikarzy, umożliwiającego utrzymywanie stałego, 
bezpośredniego kontaktu z mediami. Jest to istotny składnik procesu budowy wizerunku Izby jako urzędu otwartego na media 
i społeczeństwo. Wzrosła znacząco także liczba dziennikarzy rejestrujących się w serwisie NIK, umożliwiającym dostęp do 
dodatkowych materiałów multimedialnych, w tym źródłowych nagrań wideo w wysokiej rozdzielczości. Z opinii uzyskanych 
w bezpośrednich rozmowach z dziennikarzami wynika, że zaproponowany przez Wydział Prasowy specjalny serwis SMS 
jest bardzo skuteczny. Dlatego, podobnie jak w roku 2010, dziennikarze otrzymują na bieżąco powiadomienia SMS i e-mail 
o nowych informacjach prasowych, opisujących wyniki kontroli.

Nowa strona jest wciąż udoskonalana i rozbudowywana o kolejne działy, tak aby zapewnić internautom możliwie najpeł-
niejszy dostęp do wszelkich informacji związanych z działalnością Izby. W 2011 roku powstał m.in. dział Poznaj NIK, grupujący 
materiały szczegółowo opisujące pracę i uprawnienia Izby.

NIK ma obecnie trzy nowoczesne kanały przekazywania informacji o swoich działaniach: obok założonych 
w 2010 roku profili w serwisach Twitter i YouTube, w 2011 powstał profil na Facebooku, gdzie publikowane są 
powiadomienia o najnowszych wynikach kontroli i aktualności dotyczących pracy NIK. Do NIK-owskich profili do-
łączyło już w sumie kilkaset osób. 

Obserwujemy stałą, powtarzającą się od czasu utworzenia, liczbę odsłon angielskojęzycznej wersji strony internetowej, na 
której publikowane są tłumaczenia wybranych aktualności serwisu nik.gov.pl. 

Biuletyn Informacji Publicznej NIK dzieli obecnie większość treści ze stroną internetową, są w nim zamieszczane infor-
macje o zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Izbę. Zarówno na stronie internetowej, jak i w Biuletynie dostępny jest 
elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

5.3. Działalność NIK w świetle publikacji prasowych i przekazów medialnych 

Rok 2011 to zamknięcie trzyletniego cyklu zmian w polityce informacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, zapoczątkowanego 
w 2009 roku. Wydział Prasowy największy nacisk kładzie obecnie na nowoczesny, dynamiczny sposób przekazu, odpowia-
dający wymaganiom współczesnych mediów. Dzięki strategii możliwie najszybszej („błyskawicznej”) odpowiedzi oraz stałej 
dostępności rzecznika prasowego NIK i kierownika Wydziału Prasowego dla dziennikarzy Izba może prezentować się jako 
instytucja otwarta, nadążająca za ustawicznym procesem zmian w społeczeństwie informacyjnym. 

W 2011 roku w mediach ukazały się łącznie 12.142 materiały o NIK (w 2010 r. – 10.644 publikacje). Część z nich 
podejmowała tematy dotyczące zmian organizacyjnych w Izbie, zmian na stanowiskach wiceprezesów Izby, spraw 
personalnych i budżetu Izby. Wynikom kontroli w minionym roku poświęcono ponad 80 proc. materiałów, z czego: 
2.777 ukazało się w  prasie, 777 w radiu, 646 w telewizji, a 7942 w Internecie.

Do efektów pracy Wydziału Prasowego należy zaliczyć utrzymanie – nieprzerwanie od 2009 roku – stałej tendencji ros-
nącej liczby materiałów medialnych dotyczących NIK. Ogólna liczba wszystkich materiałów medialnych dotyczących Izby 
w 2011 roku kształtowała się na nieco wyższym poziomie niż w roku 2010. Także w każdej z kategorii przekazów − publikacji 
prasowych i internetowych, materiałów radiowych i telewizyjnych − liczba ta była wyższa. W wydaniach ogólnopolskich trzech 
najbardziej liczących się dzienników: „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej” ukazało się ponad 
400 tekstów dotyczących wyników kontroli NIK („Gazeta Wyborcza” – 91, „Rzeczpospolita” – 181, „DGP” – 160). Średnio daje 
to więcej niż jeden artykuł każdego dnia na temat kontroli przez cały rok w najbardziej opiniotwórczych gazetach. Równie 
korzystnie wypada zestawienie materiałów w mediach elektronicznych: zarówno w telewizji, jak i w radiu ukazało się więcej 
materiałów dotyczących NIK i przeprowadzonych kontroli niż w roku ubiegłym (TV 646 do 497, radio 777 do 620). 

Dzięki kontynuowaniu nowoczesnej strategii medialnej informacje na temat wyników kontroli NIK są już stale obecne 
w głównych wydaniach telewizyjnych i radiowych programów informacyjnych, trafiając tym samym do największej grupy 
odbiorców. Liczba wystąpień Prezesa utrzymuje stałą tendencję rosnącą. W 2011 roku w liczących się mediach ogólno-
polskich Prezes NIK wypowiadał się nieco częściej niż w latach wcześniejszych (230 wystąpień w porównaniu do, odpo-
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wiednio, 220 i 209). Szereg wywiadów i rozmów z Prezesem oraz wiceprezesami Izby przeprowadzanych było „na żywo”, 
w najważniejszych kanałach i programach informacyjnych. Dzięki temu możliwe było precyzyjne przedstawienie stanowi-
ska Izby w konkretnych sprawach, a także bezpośredni, merytoryczny komentarz do wyników kontroli. W świadomości 
odbiorców każdy występ „na żywo” sytuuje Izbę wśród liczących się, mających wpływ na kształt państwa instytucji.

W maju 2011 roku Wydział Prasowy był gospodarzem międzynarodowego seminarium na temat efektywnej 
komunikacji najwyższych organów kontroli z obywatelami. W konferencji wzięli udział rzecznicy i pracownicy służb 
prasowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i 20 NOK z całej Europy. Niezwykle pozytywne opinie uczest-
ników potwierdziły skuteczność i wysoką jakość nowej strategii komunikacyjnej NIK, związanej z dwustronnością 
relacji instytucja kontrolna – społeczeństwo. Jej trafność docenili także przedstawiciele świata mediów: zaprosze-
nie do prezentacji i dyskusji przyjęli od nas dziennikarze najbardziej opiniotwórczych mediów w kraju, m.in. TVN, 
„Rzeczpospolitej” i RMF. 

Podobnie jak w latach ubiegłych dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przez Wydział Prasowy bieżące 
bezpośrednie spotkania z niewielkimi grupami dziennikarzy, podczas których Prezes i rzecznik prasowy mają okazję do szcze-
gółowego wyjaśniania zawiłości związanych z prezentowaną kontrolą i dokładnego omówienia samej jej procedury. Dzięki 
temu nie tylko podajemy wyniki kontroli do publicznej wiadomości, ale także wyjaśniamy obowiązujące kontrolerów procedury, 
przybliżamy pracę Izby, a także NIK jako instytucję. W efekcie materiały i artykuły są rzetelne, nie spłycają problemów, ale 
precyzyjnie je omawiają.

W prezentowaniu wyników kontroli kontynuowano proces specjalizacji: informacje i komunikaty w znacznej części 
kierowane były do dziennikarzy specjalizujących się w danej dziedzinie, dogłębnie znających obszar objęty kontrolą. 
Dzięki temu zmienia się proporcja wzmianek do artykułów dotyczących pracy NIK: nasze informacje i wystąpienia są co-
raz częściej podstawą obszernych publikacji, analiz i materiałów reporterskich. Wiele tematów stało się także punktem 
wyjścia do ogólnopolskich dyskusji, prowadzonych zarówno na łamach mediów, jak i m.in. w parlamencie, np. publikacja 
raportów dotycząca stanu dróg i bezpieczeństwa na drogach wywołała w Sejmie burzliwą debatę, po której opozycja 
parlamentarna poprosiła o informacje od premiera. Wyniki najważniejszych kontroli były analizowane i komentowane 
przez wiele tygodni, na temat wybranych powstało ponad 300 materiałów w ciągu całego roku (np. straży miejskich 
i fotoradarów). 

Największe zainteresowanie mediów w 2011 r. skupiło się na niezakończonej jeszcze kontroli, dotyczącej organizacji 
przelotów najważniejszych osób w państwie. Zainteresowanie zwiększyła m.in. publikacja „raportu Millera” w sprawie przyczyn 
katastrofy smoleńskiej. Media powtarzały informację o trudnościach we współpracy pomiędzy Kancelarią Premiera a kontro-
lerami NIK. 

Dziennikarze zainteresowani byli również wszelkimi wynikami kontroli „społecznych”, sprawdzających obszary 
bezpośrednio związane z życiem codziennym obywateli. W grupie najpopularniejszych materiałów znalazły się więc 
raporty dotyczące kształcenia (od przedszkola po uczelnie wyższe), stanu dróg, służb mundurowych i bezpieczeń-
stwa. Medialna „atrakcyjność”, a przede wszystkim aktualność tych zagadnień pozwoliły przybliżyć obywatelom pracę 
NIK i jednocześnie pokazać, że Izba rzeczywiście, a nie tylko teoretycznie, jest instytucją otwartą, towarzyszącą 
obywatelom.

Największym zainteresowaniem w 2011 roku cieszyły się kontrole dotyczące:
•  straży miejskich i wykorzystywania przez nie fotoradarów (NIK krytycznie o zamianie strażników w policjantów dro-

gowych i nadużywaniu fotoradarów; dziennikarze i czytelnicy chwalą NIK za dobór tematu kontroli – pozytywne opinie 
dzięki odwadze poruszenia obszaru nieprawidłowości, o których wiedzieli wszyscy, ale brak było ogólnej woli, by się z nimi 
rozprawić);

•  wychowania przedszkolnego (ważny głos NIK w dyskusji nt. przepełnienia przedszkoli i braku miejsc dla najmłodszych, 
ostrzeżenie przed kumulacją roczników po reformie; dziennikarze powtarzają zarzuty i wnioski kontrolerów, popierając 
naszą opinię o pilnej potrzebie unowocześniania podejścia do wychowania przedszkolnego);

•  stanu dróg, remontów i bezpieczeństwa na drogach (NIK ostrzega, że samorządy nie radzą sobie z utrzymaniem 
dróg w dobrym stanie technicznym, a podczas remontów, m.in. przy realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, dochodzi do zaniedbań inwestorskich; media najmocniej zaakcentowały tezę, że jedną z przyczyn wysokiej 
śmiertelności na drogach jest ich zły stan techniczny; równie mocno podkreślano, że Izba zwraca uwagę na brak rozwią-
zań sprzyjających budowie dróg wysokiej klasy);
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•  otyłości wśród uczniów (NIK ostrzega, że przybywa dzieci dotkniętych problemem nadwagi i otyłości, a środki zaradcze 
podejmowane przez szkoły i administrację publiczną są nieskuteczne; media podniosły także problem jakości żywności 
oferowanej w szkolnych sklepikach); 

•  przygotowań do EURO 2012 (kompleksowy raport dotyczący stanu przygotowań obiektów sportowych, dróg (autostrad 
– szczególnie A2), kwestii zapewnienia bezpieczeństwa oraz wynagrodzeń członków Narodowego Centrum Sportu; pra-
sa chwali NIK za konsekwentny, bieżący monitoring przygotowań Polski do mistrzostw − trzecia kompleksowa kontrola 
− liczne odwołania do ustaleń poprzednich kontroli, szczególnie głośno o nieprawidłowościach przy budowie stadionu 
w Poznaniu);

•  katastrofy w kopalni „Wujek” (wszystkie media podkreślały za kontrolerami, że łamano przepisy dotyczące czasu pracy 
górników; zgodnie ze stanowiskiem NIK pisano i mówiono także o pośrednich przyczynach tragedii: zmęczeniu górników 
osłabiającym zdolność reakcji); 

•  budowy „Orlików” (NIK chwaliła inicjatywę i podkreślała bardzo pozytywne skutki programu; w takim tonie były także 
materiały dziennikarzy; temat równie szeroko omawiany w prasie ogólnopolskiej, jak i regionalnej; informacje o planowa-
nej kolejnej kontroli „Orlików”, dotyczącej wyższego szczebla jako odpowiedzi Izby na wykryte nieprawidłowości i zapo-
trzebowanie społeczne);  

•  schronisk dla zwierząt (NIK przypomina, że wciąż nie udało się wprowadzić w Polsce skutecznych rozwiązań, pro-
wadzących do zmniejszenia liczby bezdomnych psów i kotów i zapewniających im humanitarne traktowanie; podkreśla-
no aktualność raportu - na tle wprowadzanej ustawy o ochronie zwierząt, dziennikarze wzmocnili wydźwięk informacji, 
szczegółowo cytując dane śmiertelności zwierząt, najgłośniejsze były materiały dotyczące zamkniętego po kontroli NIK 
schroniska w Korabiewicach).
Jak co roku Prezes NIK przedstawił w Sejmie coroczne sprawozdanie z działalności NIK oraz analizę wykonania budżetu 

państwa i założeń polityki pieniężnej. W 2011 roku zainteresowanie dziennikarzy wykonaniem budżetu za rok 2010 skupiło się 
głównie na krytycznych uwagach NIK − m.in. dotyczących wykonania budżetu MON. Wyniki kontroli wykonania budżetu pań-
stwa wzbudziły zainteresowanie nie tylko dziennikarzy, ale i obywateli, o czym świadczy wiele tysięcy wizyt na stronie BIP.

Sprawozdanie z działalności NIK w 2010 roku media nazwały „Raportem o stanie państwa”. Dokument ten po raz pierw-
szy w historii NIK był tak ciekawie i szeroko omówiony w mediach (ponad 90 materiałów). Dziennikarze wskazywali na obszary 
„wrażliwe” – zdrowie, drogi i lokale socjalne, w których wyniki kontroli bywają zatrważające. 

5.4. Portal intranetowy NIK

Portal intranetowy to jedno z narzędzi wspomagających komunikację wewnętrzną w NIK. Jest szczególnie ważnym ka-
nałem, pozwalającym na błyskawiczne przekazywanie informacji od kierownictwa do wszystkich pracowników Izby, a także 
platformą, na której dostępne są niezbędne pracownikom narzędzia i informacje.

Codziennie w poszukiwaniu najnowszych informacji stronę odwiedza blisko tysiąc użytkowników. Na łamach portalu czy-
telnicy znaleźć mogą nie tylko najświeższe informacje dotyczące pracy urzędu, spraw pracowniczych, współpracy instytucji 
z innymi organami, ale również przydatne narzędzia – aplikacje komputerowe, szablony dokumentów. Wagę sprawnie dzia-
łającego portalu wewnętrznego można było docenić szczególnie jesienią 2011 roku, w okresie najintensywniejszych zmian 
organizacyjnych w Izbie, związanych z nowelizacją ustawy o NIK. Intranet stał się wówczas głównym medium przekazywa-
nia informacji o zachodzących zmianach. Pracownicy na byli na bieżąco informowani o nowo powołanych departamentach 
i biurach oraz nowych mianowaniach wśród kadry kierowniczej. 

Nowa odsłona portalu spotkała się z niezwykłym odzewem i zainteresowaniem ze strony pracowników Izby. Każdego dnia 
portal notuje ponad 3000 odsłon.

5.5. Załatwianie wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej dają każdemu obywatelowi możliwość zapoznania się z interesu-
jącymi go aspektami pracy NIK. Nie tylko z wynikami kontroli przeprowadzonymi przez Izbę, ale także jej działalnością jako 
instytucji. Podstawowe zagadnienia na temat NIK – m.in. zasady funkcjonowania Izby, jej struktura, budżet, historia, podstawy 
prawne, kierownictwo, współpraca z Sejmem oraz wyniki poszczególnych kontroli Izby można znaleźć w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie NIK. Pozostałe informacje udostępniane są na wniosek zainteresowanej osoby. 
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Ogólne dane

Od 2007 r. liczba wniosków o udostępnienie informacji z roku na rok systematycznie rośnie. Obywatele coraz chętniej 
korzystają z możliwości, jakie daje im ustawa o dostępie do informacji publicznej. W 2011 r. wpłynęła do Izby rekordowa liczba 

spraw − 348. Statystykę przedstawia diagram.

Diagram 8.

Wnioski do NIK o udostępnienie informacji publicznej w latach 2007-2011

335

348

2010 r.

2011 r.

Wśród zwracających się do NIK z wnioskami o udostępnienie informacji w trybie określonym ustawą o dostępie do in-
formacji publicznej wyróżnić można dwie podstawowe grupy. Pierwszą stanowią osoby fizyczne, którym przepisy ustawy 
zagwarantowały dostęp do informacji publicznej, natomiast drugą wnioskodawcy, którzy prawo do tego typu informacji mają 
także z mocy innych ustaw. Dotyczy to m.in. parlamentarzystów i dziennikarzy.

Charakterystyka wniosków

W 2011 r. do NIK wpłynęło 348 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W porównaniu z 2010 r., w którym zare-
jestrowano 335 tego rodzaju spraw, oznacza to zwiększenie ich liczby o ok. 4%. Wśród wnioskodawców wyodrębnić można 
osoby fizyczne, które skierowały do NIK 234 wnioski (67,3%), przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych (48 
wniosków, tj. 13,8%), organizacji pozarządowych (13 wniosków, tj. 3,7%) i związków zawodowych (7 wniosków tj. 2,0%) oraz 
kancelarii prawnych (8 wniosków, tj. 2,3%). W trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracali się także 
parlamentarzyści (9 wniosków, tj. 2,6%) i dziennikarze, którzy w 2011 r. złożyli 29 wniosków (tj. 8,3%). 

Wyniki analizy wniosków, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym wskazują, że największe zainteresowanie budziły 
ustalenia kontroli przeprowadzonych przez NIK w urzędach administracji samorządowej (99 wniosków, tj. 28,5%). W tabeli 
przedstawiono strukturę wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2011 r.

Tabela 18. 

Struktura wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2011 r. (podział według rodzaju żądanej informacji)

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj żądanej informacji) Liczba
Struktura 

(w %)

1 2 3 4

1 Wyniki kontroli urzędów administracji samorządowej 99 28,5

2 Wyniki kontroli urzędów administracji rządowej 54 15,5

3 Kompetencje i procedury kontrolne, zatrudnienie, wydawnictwa i historia NIK 39 11,2

4 Wyniki kontroli działalności spółek prawa handlowego 32 9,2

5 Wyniki kontroli działalności placówek oświatowych i szkół wyższych 30 8,6

6 Wyniki kontroli publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali, zatrudniania i rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej 24 6,9

7 Wyniki kontroli dotyczące podmiotów z działów komunikacja i transport 16 4,6

8 Informacje o zamówieniach publicznych i wydatkach inwestycyjnych NIK 14 4,0

9 Wyniki kontroli dotyczące więziennictwa 12 3,5

10 Wyniki kontroli dotyczące ochrony środowiska 10 2,9

11 Wyniki kontroli instytucji kultury 6 1,7

12 Pozostałe1 12 3,4

x Razem 348 100

1/ W tym kontrola dotycząca organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym 
z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2010 (4 wnioski).
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Sposób załatwienia wniosków

Ze wspomnianych 348 wniosków o udostępnienie informacji publicznej 304 (87,3%) załatwiono pozytywnie. Wnioskodaw-
com przekazano interesujące ich materiały w takiej formie, o jaką wystąpili (w niektórych wypadkach żądana informacja była 
już zamieszczona na stronach BIP). Nie udostępniano informacji kiedy żądanej dokumentacji nie było w zasobach Izby, po-
nieważ NIK nie prowadziła kontroli w zakresie objętym wnioskiem (27 przypadków – 7,8%). Odmownie załatwiono natomiast 
17 wniosków (4,9%). Albo dotyczyły one udostępnienia informacji z kontroli, które nie zostały zakończone, albo informacja 
o wynikach kontroli, której wnioski dotyczyły, nie została przedłożona Sejmowi w trybie art. 10 ustawy o NIK. Odmówiono także 

udostępnienia informacji stanowiącej tajemnicę kontrolerską (np. programy kontroli). 

Udostępnianie informacji na podstawie innych ustaw 

W 2011 r. załatwiono pozytywnie łącznie 132 wnioski od organów, których prawo do uzyskiwania informacji publicznej wy-
nika z przepisów innych ustaw (w szczególności z kodeksu postępowania karnego). W tabeli przedstawiono dane o organach, 
które wystąpiły do NIK o udzielenie informacji w tym trybie.

Tabela 19. 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2011 r. od organów powołanych do ścigania przestępstw, 
organów skarbowych i celnych oraz sądów

Lp. Wyszczególnienie organów Liczba Struktura (w %)

1 2 3 4

1 Policja 38 28,8

2 Prokuratura 35 26,5

3 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 28 21,2

4 Sądy 14 10,6

5 Centralne Biuro Antykorupcyjne 14 10,6

6 Organy skarbowe i celne 3 2,3

x Razem 132 100

W minionym roku pracownicy NIK nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne byli wielokrotnie wzywani w cha-
rakterze świadków przez organy ścigania oraz sądy w sprawie udostępnienia informacji, z którymi się zapoznali w trakcie 
wykonywania czynności kontrolnych. W 2011 r. wystąpiły 152 takie przypadki. Organami najczęściej wzywającymi kontro-
lerów NIK do stawienia się w charakterze świadka były: policja (56 wezwań – 36,8%), sądy (55 wezwań – 36,2%), Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (19 wezwań – 12,5%), prokuratura (16 wezwań – 10,5%) i Centralne Biuro Antykorupcyjne 
(4 wezwania – 2,6%). Kontrolerzy NIK zostali jeden raz wezwani także przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 
i jeden raz przez urząd skarbowy. 
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6. Rozpatrywanie 
skarg 

i wniosków

6.1. Tryb rozpatrywania i charakterystyka skarg i wniosków

6.2. Nieprawidłowości w państwie w świetle skarg i wniosków obywateli  

6.3. Postępowanie z korespondencją skargową i zasadność skarg

6.4. Sprawy kierowane do NIK przez posłów na Sejm RP
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Rozpatrywanie skarg i wniosków

6.1. Tryb rozpatrywania i charakterystyka

Prawo do składania skarg i wniosków jest zagwarantowane obywatelom przez Konstytucję RP. Przedmiot skargi i wniosku 
określa kodeks postępowania administracyjnego31. Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków 
przez organy administracji publicznej zawarta jest w kodeksie oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów32. Tryb przyjmowania, 
rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków kierowanych do NIK jest uregulowany zarządzeniem Prezesa33. 

Korespondencja skargowa kierowana do Najwyższej Izby Kontroli – naczelnego organu kontroli państwowej − różni się 
znacząco od podobnej korespondencji kierowanej do urzędów administracji rządowej i samorządowej. Tam obywatele zwra-
cają się głównie o pomoc w rozwiązaniu problemów pozostających w ścisłym związku z obszarem działań adresata. Natomiast 
w większości pism skargowych kierowanych do NIK autorzy zwracają się z prośbą o przeprowadzenie kontroli wskazanych pod-
miotów. Efektem skargi – w ich ocenie – powinno być wszczęcie postępowania kontrolnego, którego wyniki potwierdzą zasadność 
zarzutów i spowodują ukaranie winnych stwierdzonych nieprawidłowości. W Najwyższej Izbie Kontroli treść skargi lub wniosku 
w pierwszej kolejności analizowana pod kątem możliwości zbadania sprawy w postępowaniu kontrolnym. W przypadku braku ta-
kiej możliwości wdrażane są procedury określone w kpa. Skargi i wnioski przyjmują także kontrolerzy NIK w czasie przeprowadza-
nia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, a następnie powiadamiają o nich na piśmie dyrektora właściwej jednostki 
organizacyjnej NIK. Skargi i wnioski obywatelskie służą jednak przede wszystkim do dokonywania analiz ryzyka występowania 
nieprawidłowości w wybranych obszarach funkcjonowania państwa i stanowią jeden z elementów budowy planu pracy NIK.

Prawo przewiduje różne sposoby składania skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem 
poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem lub za pośrednictwem Inter-
netu. W roku 2011 31% skarg i wniosków nadesłano do NIK pocztą elektroniczną (w roku 2010 – 14%). Odpowiedź na skargę 
lub wniosek wniesione drogą elektroniczną kieruje się do wnoszącego na podany przez niego adres, o ile nie zastrzegł innego 
sposobu przekazania odpowiedzi. Jednak nadal dominująca jest metoda tradycyjna – za pośrednictwem poczty. Inną, popu-
larną formą było zgłaszanie skarg i wniosków telefonicznie. Skarżącym udzielano porad, wyjaśniając m.in. zakres uprawnień 
kontrolnych NIK oraz możliwość podjęcia wnioskowanej kontroli. W trakcie rozmów telefonicznych pracownicy NIK wskazywali 
też odpowiednią drogę postępowania w sprawie.

Liczba skarg i wniosków

W 2011 r. liczba skarg i wniosków skierowanych do NIK była wyższa o 1338 niż w roku poprzednim (wpłynęło ich 6387, 
przy 5049 w 2010 r., co oznacza wzrost o ponad 26%). Analiza danych wskazuje, że od 2008 r. zauważalna jest wyraźna 
tendencja wzrostowa liczby skarg i wniosków kierowanych do NIK. Tendencję we wpływie skarg i wniosków w ostatnich pięciu 
latach ilustruje diagram. 

Diagram 9. 

Liczba skarg i wniosków, które wpłynęły do NIK w latach 2007−2011
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31  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.,  poz. 1071, ze zm.).

32 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46).

33 Zarządzenie nr 10/2002 Prezesa NIK z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do Naj-

wyższej Izby Kontroli.
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Autorzy korespondencji skargowej

Autorami pism skargowych były zarówno osoby fizyczne, jak i przedstawiciele społeczności, np. zakładów pracy, wspólnot 
mieszkaniowych, gmin, osoby wykonujące mandat społeczny – eurodeputowani, posłowie na Sejm RP, senatorowie i radni, 
a także członkowie związków, stowarzyszeń oraz reprezentanci różnych instytucji. Strukturę rodzajową i procentową skarg 
i wniosków, które wpłynęły w latach 2010−2011, ilustrują dane zawarte w tabeli.

Tabela 20. 

Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2010-2011 (według  autorów)

Lp.
Rodzaj skarg i wniosków
(skierowane przez)

2010 r. 2011 r.

Wskaźnik %
(5:3)Liczba skarg

Struktura
(w %) Liczba skarg

Struktura
(w %)

1 2 3 4 5 6 7

1 Indywidualne 3.655 72,4 4.888 76,5 110,0

2 Zbiorowe 169 3,3 132 2,1 78,1

3 Posłowie i organy Sejmu RP 70 1,4 103 1,6 131,4

4 Posłowie do Parlamentu Europejskiego 5 0,1 5 0,1 100,0

5 Senatorowie RP 10 0,2 20 0,3 200,0

6 Radni 25 0,5 24 0,4 96,0

7 Organizacje społeczne 67 1,3 76 1,2 113,4

8 Organizacje związkowe 70 1,4 81 1,3 115,7

9 Anonimowe 752 14,9 806 12,6 107,2

10 Pozostałe 1/ 226 4,5 252 3,9 111,5

x Ogółem 5.049 100,0 6.387 100,0 126,5

1/ Np. kierowane przez organy rządowe i samorządowe, przedstawicieli zakładów pracy.

W porównaniu z rokiem poprzednim w 2011 r. wpływ korespondencji skargowej zwiększył się o ponad 26%. NIK 
zauważyła wzrost aktywności związków zawodowych (o prawie 16% w stosunku do 2010 r.) i organizacji społecz-
nych (o ponad 13%). Zauważalna stała się także aktywność posłów (wzrost o 31%) i senatorów (wzrost o 100%). 
Zmniejszyła się natomiast liczba spraw kierowanych do NIK przez grupy społeczne (o 12%). W dalszym ciągu znaczną liczbę 
skarg (ponad 12%) stanowiły anonimy. Przypadki ukrywania przez autorów skarg swojej tożsamości występują dość często, 
mimo że każdy wnoszący skargę podlega ustawowej ochronie prawnej34. Taką korespondencję NIK pozostawia bez szczegó-
łowego rozpoznania35.

Problematyka skarg i wniosków

Przyjęty w NIK sposób klasyfikowania problematyki skargowej36) pozwala wyodrębnić obszary, w których sygnały o wy-
stępujących nieprawidłowościach są szczególnie intensywne. Sposób ewidencjonowania skarg i wniosków ma być pomocny 
w ukierunkowaniu działalności kontrolnej NIK na sprawy najważniejsze z punktu widzenia istniejących zagrożeń. Stąd też 
wątki, które uznano za istotne, ponieważ znajdują potwierdzenie w innych źródłach informacji, mogą zostać zakwalifikowane 
do przeprowadzenia kontroli – np. doraźnej kontroli skargowej. Gdy skala zjawiska jest znacząca, może ono być zakwalifiko-
wane do zbadania w ramach kontroli planowej, często o charakterze ogólnokrajowym. Podział skarg i wniosków ze względu 
na sygnalizowaną w nich problematykę, ilustrują dane zamieszczone w tabeli.

34 Por. art. 225 kpa. Przepis ten stanowi, że nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu 

dostarczenia do publikacji materiału o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

35 Por. § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46).

36 Klasyfikację tę określa zał. nr 2 do zarządzenia Prezesa NIK z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania  i załatwiania skarg i wniosków 

skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli.
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Tabela 21. 

Korespondencja skargowa w latach 2010-2011 (według sygnalizowanej problematyki)

Lp. Problematyka

2010 r. 2011 r.

Wskaźnik %
(5:3)

Liczba
skarg

Wskaźnik
struktury

(w %)
Liczba
skarg

Wskaźnik
struktury

(w %)

1 2 3 4 5 6 7

1 Funkcjonowanie organów i urzędów administracji 
publicznej 1.775 35,2 2.003 31,4 112,9

2 Nadużycia gospodarcze i finansowe, marnotrawstwo 
mienia społecznego 984 19,5 1.168 18,3 118,7

3 Wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie służb 
więziennictwa 435 8,6 791 12,4 181,9

4 Funkcjonowanie sfery edukacji, nauki i kultury 327 6,5 367 5,7 112,2

5 Sprawy dotyczące transportu, komunikacji i łączności 333 6,6 329 5,2 98,8

6 Gospodarowanie lokalami o różnym typie własności 211 4,2 247 3,9 117,1

7 Emerytury, renty, ochrona zdrowia, pomoc społeczna 222 4,4 242 3,8 109,0

8 Sprawy wynikające ze stosunku pracy 242 4,8 220 3,4 90,9

9 Funkcjonowanie systemu finansowego 147 2,9 187 2,9 127,2

10 Gospodarka gruntami 103 2,0 92 1,4 89,3

11 Przekształcenia własnościowe 47 0,9 65 1,0 138,3

12 Pozostałe sprawy 223 4,4 676 10,6 303,1

X Ogółem 5.049 100,0 6.387 100,0 126,5

W 2011 r. wyraźnie wzrosła liczba skarg dotyczących: wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowania służb więziennictwa (o 
blisko 82%), przekształceń własnościowych (o 38%), funkcjonowania systemu finansowego (o 27%), nadużyć gospodarczych 
i finansowych oraz marnotrawienia mienia społecznego (o blisko 19%), gospodarowania lokalami (o 17%), funkcjonowania or-
ganów i urzędów administracji publicznej oraz sfery edukacji, nauki i kultury (o ponad 12 % w każdej grupie), systemu ochrony 
zdrowia i emerytalno-rentowego (o 9%). Zmniejszyła się liczba skarg dotyczących: gospodarki gruntami (o 11%) oraz spraw 
wynikających ze stosunku pracy (o 9%).

6.2. Nieprawidłowości w państwie w świetle skarg i wniosków obywateli 

Problematyka skargowa odzwierciedla w dużym stopniu obszary ryzyka występowania nieprawidłowości w różnych sferach 
aktywności państwa. Korespondencja skargowa jest ważnym źródłem informacji dla NIK. Analizy sporządzane na jej podstawie 
są przydatne w ukierunkowaniu bieżącej działalności kontrolnej NIK na określone problemy bądź podmioty. Skargi są też wyko-
rzystywane w procesie przygotowania kontroli – ustalania tematyki przyszłych badań oraz wyboru podmiotów objętych badania-
mi kontrolnymi. Sygnały wskazujące na nieprawidłowości umożliwiają zbadanie problematyki, która jest istotna dla określonej 
społeczności, często wyzwala silne emocje społeczne, a nie jest zauważana przez władze lokalne. Przekrojowa analiza skarg 
i wniosków umożliwia zidentyfikowanie ryzyka zagrożenia nieprawidłowościami poszczególnych obszarów funkcjonowania pań-
stwa i jest również narzędziem pomocnym w planowaniu w przyszłych kontrolach rodzajów problemów istotnych dla obywateli.

Niewłaściwe funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej

Najliczniejszą grupę – 2.003 spraw, czyli ponad 31% – stanowiły pisma krytykujące funkcjonowanie organów i urzędów 
administracji publicznej (w 2010 r. – 1.775, wzrost o blisko 13%). W 627 skargach zasygnalizowano nieprawidłowe funkcjo-
nowanie urzędów i organów administracji rządowej (w 2010 r. – 540, wzrost o 16%) i 1.376 – administracji samorządowej 
(w 2010 r. – 1.235, wzrost o 11%).

Krytyczne oceny dotyczyły głównie sfery budownictwa, gospodarki komunalnej i przestrzennej (48% skarg z tej grupy). 
Szczególną uwagę zwracała, powtarzająca się w ostatnich latach, 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, wskazy-
wali na przewlekłość postępowań, nieskuteczność działań egzekucyjnych oraz nierzetelne przeprowadzanie kontroli, prze-
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wlekłe wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Informując o nienależytym nadzorze nad realizacją inwestycji 
i przestrzeganiem warunków zabudowy, nieskutecznych działaniach egzekucyjnych i nierzetelnych kontrolach, sygnalizowano 
także potrzebę badania sposobu załatwiania skarg dotyczących nadzoru budowlanego. 

Skarżono się także na niewłaściwą działalność inwestycyjną, wskazując na przypadki prowadzenia inwestycji na gruntach 
o nieuregulowanym statusie prawnym, naruszania warunków uprawniających do korzystania z dofinansowania inwestycji ze 
środków unijnych, wycofywania się z inwestycji w trakcie jej realizacji, przeznaczania środków publicznych na inwestycje pro-
wadzone bez wymaganych decyzji i zezwoleń. Wskazywano na przypadki nierzetelnego przygotowywania inwestycji drogo-
wych i zaciągania na ich wykonanie zobowiązań mogących w przyszłości nadmiernie obciążać finanse gmin.

Nowym problemem w tej grupie skarg były krytyczne uwagi dotyczące procesów decyzyjnych związanych z budową elek-
trowni wiatrowych. Wskazywano na przypadki działek, na których planowana jest budowa elektrowni wiatrowych, a które nie 
zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również na niezgodne ze stanem faktycznym 
wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć określonych we wnioskach inwestorów. Organom 
administracji samorządowej zarzucano niedopełnianie obowiązków w zakresie ustalenia stron postępowania i uwzględnienia 
ich uprawnień wynikających z tytułu dysponowania działką zlokalizowaną w strefie oddziaływania planowej inwestycji. 

Postępowania w sprawach dotyczących zamówień publicznych oraz zawierane w ich wyniku umowy to przedmiot wielu 
skarg i wniosków kierowanych w ostatnich latach do NIK. Sygnalizowano naruszanie przepisów prawa przy zakupach sprzętu 
badawczego, uzbrojenia, sprzedaży nieruchomości, rozbudowie sieci kanalizacyjnych i budowie oczyszczalni ścieków. No-
wością w tej grupie skarg były kwestie związane z zaspokojeniem roszczeń obywateli z tytułu pozostawionego mienia zabu-
żańskiego, podnoszone w licznych interpelacjach i zapytaniach parlamentarzystów odnoszących się do niewykonania przez 
państwo polskie zobowiązań. Obszar ten uznawany jest przez skarżących za zagrożony korupcją.

W skargach na funkcjonowanie organów i urzędów administracji rządowej zwracano uwagę na nieskuteczność nadzo-
ru nad działalnością komunalną, szczególnie nad realizacją przez organy administracji samorządowej zadań zleconych przez 
administrację rządową, jak również nad jednostkami wchodzącymi w skład administracji zespolonej. Wskazywano też na prze-
wlekłość postępowań administracyjnych, w tym związanych z procesami inwestycyjnymi, biurokrację odstraszającą inwestorów 
zagranicznych i nietrafne decyzje podejmowane w ramach nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi. Zarzuty pod adresem 
administracji rządowej dotyczyły także występowania w urzędach niegospodarności, naruszania prawa (zwłaszcza przepisów 
związanych z zamówieniami publicznymi), jak również niezgodnego z ustawą o finansach publicznych wydatkowania środków 
publicznych. Nowym problemem w tej grupie skarg było nieprawidłowe rozdysponowanie środków budżetowych w ramach zamó-
wień publicznych w przetargach na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. 

W grupie skarg na funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej szczebla samorządowego zwracano 
głównie uwagę na: nieprawidłową gospodarkę finansową, wydawanie decyzji budowlanych niezgodnych z planami zagospodaro-
wania przestrzennego, uchybianie przepisom kpa w zakresie terminów prowadzenia spraw, czerpanie korzyści z tytułu sprawo-
wanych funkcji, nadużycia w gospodarce mieniem komunalnym, niecelowe i nieoszczędne wydatkowanie środków publicznych. 

Krytyce poddawano także działalność inwestycyjną samorządów, w tym wydatkowanie środków publicznych na przed-
sięwzięcia realizowane z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych, zawyżanie 
kosztów inwestycji, nieuwzględnianie potrzeb mieszkańców w zakresie inwestycji drogowych.

Ponadto wskazywano na niewłaściwy nadzór samorządów nad schroniskami dla zwierząt. Problematyka pism nawiązywa-
ła do wyników kontroli przestrzegania prawa ochrony zwierząt, przeprowadzonej przez NIK w 2010 r. W dalszym ciągu skarżą-
cy zwracali uwagę na brak zainteresowania funkcjonowaniem schronisk, czego skutkiem były: nienależyte ewidencjonowanie 
i wykorzystywanie przez schroniska darowizn, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji, a także bagatelizowanie sygnałów 
o znęcaniu się nad zwierzętami. Wskazywano też przykłady, w których efektem przeprowadzonych przez NIK kontroli było 
jedynie malowanie klatek dla zwierząt37. 

Nadużycia gospodarcze i finansowe, marnotrawstwo mienia

Następną co do liczebności grupą była korespondencja informująca o nadużyciach gospodarczych i finansowych 
oraz marnotrawstwie mienia społecznego. Zakwalifikowano do niej 1168 skarg, czyli ponad 18% ogólnej ich liczby (w 
2010 r. – 984, wzrost o blisko 19%). Nadal szczególnie wrażliwy na zagrożenie korupcją jest obszar zamówień publicznych. W 

37  W 2012 r. planowane jest przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt.
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skargach dominowały konkretne zarzuty odnoszące się do „ustawiania przetargów”, preparowania przez zamawiającego spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób, który prowadził do wygrania przetargu przez z góry określonego oferenta. 
Zdaniem skarżących w wyniku tak prowadzonych postępowań dochodziło do podpisania umów o udzielenie zamówienia, któ-
re skutkowały faktyczną dostawą lub wykonaniem prac, mimo iż nie zapewniały optymalnej realizacji założonych oczekiwań, 
a środkami publicznymi gospodarowano nieoszczędnie. Krytyczne uwagi budził też brak należytej dbałości o wydatkowanie 
środków publicznych na etapie realizacji zamówienia. Wskazywano ponadto na wypłacanie wynagrodzeń wykonawcom (do-
stawcom) bez sprawdzania jakości wykonanych zamówień, a także na niewymierzanie kar umownych za opóźnienia w reali-
zacji zamówień na dostawy, roboty i usługi.

Znaczący udział w tej grupie miała korespondencja informująca o nadużyciach i niegospodarności w organach finan-
sowych i skarbowych, zakładach ubezpieczeniowych oraz w placówkach związanych bezpośrednio bądź pośrednio ze 
służbą celną – 142 skargi (w 2010 r. – 84, wzrost o 69%). Informowano o niegospodarnym zarządzaniu finansami i majątkiem, 
wykorzystywaniu dotacji, konflikcie interesów, zarzucano korupcję pracownikom wskazanych jednostek.

Na występowanie nadużyć w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej wskazali autorzy 139 pism skar-
gowych (w 2010 r. – 168, spadek o 17%). Informowano o niewłaściwym wykorzystaniu dotacji, licznych konfliktach między 
interesem publicznym i prywatnym, przedstawiano zarzuty łapownictwa i korupcji wśród pracowników wskazanych jedno-
stek, celowe zadłużanie szpitali (zbędne remonty, zlecanie usług firmom zewnętrznym). Wskazywano również aspekt wzro-
stu kosztów realizacji umów − zleceń i o dzieło zawieranych z pracownikami, podkreślając, że podstawowym czynnikiem 
powodującym występowanie tego zjawiska jest realizacja umów często w zakresie zbieżnym z obowiązkami wynikającymi 
ze stosunku pracy. 

W 133 skargach informujących o nadużyciach i niegospodarności występujących w jednostkach związanych bezpośrednio 
bądź pośrednio z budownictwem, gospodarką komunalną i przestrzenną (w 2010 r. – 116, wzrost o 14%) informowano 
o przypadkach wykupu gruntów przez urzędników samorządowych, a następnie sprzedaży po znacznie wyższej cenie, spo-
rządzania nieprawdziwych ekspertyz o rzekomo złym stanie technicznym lokali w celu wyprowadzenia lokatorów i przejęcia 
lokali, nielegalnego oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, braku aktualizacji ewidencji gruntów. Zarzuty niegospodar-
ności i nadużyć kierowano pod adresem osób należących do ścisłego kierownictwa wskazanych w skargach firm i zakładów. 
Skarżący zauważają, że brak planowych działań w gospodarowaniu nieruchomościami sprzyja nieracjonalnemu prowadzeniu 
gospodarki przestrzennej na obszarze gmin, a także tworzy sytuacje konfliktowe, związane z treścią wydawanych decyzji 
o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenów.

Nieco więcej niż w poprzednim roku było skarg wskazujących na nadużycia gospodarcze i finansowe w jednostkach 
związanych z rolnictwem, leśnictwem i ochroną środowiska (121 skarg, w 2010 r. – 111, wzrost o 9%). Krytykowano 
głównie nierzetelne działania kierownictw zakładów związanych z ochroną środowiska. Wskazywano m.in. na nadużycia przy 
budowie oczyszczalni ścieków, niegospodarne wydatkowanie publicznych środków finansowych, korupcję przy udzielaniu 
kredytów preferencyjnych z udziałem dopłat Skarbu Państwa. Niejednokrotnie podnoszono, iż przy wydatkowaniu funduszy na 
ochronę środowiska nie jest brana pod uwagę korzyść społeczna, jedynym wyznacznikiem są zaś interesy wybranych osób.

Autorzy 96 skarg i listów informowali też o nadużyciach w placówkach związanych z edukacją, nauką i kulturą (96 
skarg, w 2010 r. – 89, wzrost o 8%). Krytykowano niegospodarne dysponowanie środkami finansowymi, w tym nieprawidłowe 
wykorzystywanie dotacji budżetowych na remonty i modernizację szkół.  Przedstawiano zarzuty nadmiernej dbałości osób 
zajmujących stanowiska kierownicze o własne interesy, wskazywano przypadki wydatkowania środków publicznych na dzia-
łalność, w której duży udział miały prywatne firmy.

Informacje o nadużyciach w jednostkach związanych z przemysłem zawarto w 83 pismach skargowych (w 2010 r. 67 
– wzrost o 24%). Krytyce poddawano głównie nadmierną dbałość kierownictw zakładów o własne interesy, powoływanie do 
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa osób działających jednocześnie w spółkach konkurencyjnych, informowano o niego-
spodarnym wydatkowaniu środków finansowych oraz nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji i przetargów. Na występowanie 
nadużyć gospodarczych wskazywano również w procesie tworzenia spółek zależnych od Skarbu Państwa, głównie w obsza-
rze przenoszenia do spółek tworzonych mienia i aktywów spółek matek. Pozostałe zarzuty zawarte w skargach dotyczących 
przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa dotyczyły: niekompetencji, działań na szkodę spółek bę-
dących rezultatem błędnych decyzji gospodarczych, niekorzystnego lokowania majątku w innych spółkach, wyprzedaży ma-
jątku zaprzyjaźnionym firmom i osobom, zawyżania kosztów robót remontowych, niecelowych zakupów maszyn i urządzeń, 
zaniżania czynszu za wynajmowane pomieszczenia.
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Nieprawidłowości w działalności organów wymiaru sprawiedliwości, ścigania, służb więziennictwa 

i służb podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Problematykę dotyczącą działalności organów wymiaru sprawiedliwości, ścigania, służb więziennictwa i służb podle-
głych Ministrowi Obrony Narodowej podniesiono w 791 skargach (w 2010 roku – 435, wzrost o 82%). Tematyka skarg w za-
kresie sądownictwa nie uległa większym zmianom i wiązała się ściśle z orzecznictwem sądowym. Kwestionowano prawidłowość 
prowadzonych postępowań sądowych, skarżono się na ich przewlekłość i opieszałość, zwracano się z prośbami o spowodowanie 
zmiany zasądzonych wyroków. Skarżono się także na działalność komorników sądowych, uznając ją za przewlekłą, nierzetelną 
i niekompetentną. 

W korespondencji skargowej dotyczącej funkcjonowania służby więziennej podnoszono przede wszystkim sprawy by-
towe i warunki odbywania kary pozbawienia wolności. Skarżący wskazywali na  trudności w dostępie do świadczeń zdrowot-
nych, umieszczanie skazanych palących z niepalącymi, nieprawidłowości przy przyznawaniu tzw. prac wolnościowych. Wpły-
wały także liczne sygnały od osadzonych wskazujące na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu załatwiania skarg, wniosków 
i próśb przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej. 

Nowym obszarem nieprawidłowości sygnalizowanych w korespondencji skargowej była polityka państwa w zakresie 
ustalania wysokości opłat sądowych w sprawach cywilnych. W ocenie skarżących, o równości obywateli wobec prawa 
zagwarantowanego konstytucyjnie decydują nie tylko formalne zapisy prawne określające uprawnienia obywateli, lecz 
także ich dostęp do procesu sądowego uwarunkowany pozycją ekonomiczną obywatela (możliwością pokrycia kosztów 
opłaty sądowej). Według skarżących nie znajduje uzasadnienia obciążenie pełną opłatą sądową (opłatą stosunkową – 5% 
od wartości dochodzonych roszczeń) spraw losowych, np. osób poszkodowanych wskutek powodzi, lub spraw dotyczą-
cych reprywatyzacji (osób poszkodowanych w wyniku znacjonalizowania ich majątku). Obecne stawki opłat sądowych nie 
gwarantują – w ocenie skarżących – sprawiedliwego obciążenia opłatami sądowymi osób wnoszących powództwa cywilne 
do sądów powszechnych. Obywatele wskazywali, że w podanych przypadkach uzasadnione byłoby ustawowe zwolnienie 
z obowiązku wnoszenia opłaty sądowej lub zastosowanie preferencyjnej stawki opłaty sądowej jak w przypadku spraw 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (opłata podstawowa w kwocie 30 złotych). Problem ten był dyskutowany 
m.in. na forum komisji sejmowych w związku z ograniczeniem wypłat przez firmy ubezpieczeniowe z tytułu odszkodowań 
dla powodzian i koniecznoścą dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego – tym samym barierą dla ludzi 
z tytułu wnoszenia opłaty lub upokorzenia związanego  z ubieganiem się o zwolnienie z jej wnoszenia. Drugim aspektem 
w tej grupie były skargi osób starających się o odzyskanie nieruchomości, odebranych im w czasach PRL niezgodnie 
nawet z wówczas obowiązującym prawem. Ludzie ci często nie mają dzisiaj środków na pokrycie opłaty sądowej, co – jak 
podkreślano – stanowi barierę w dostępie do sprawiedliwości.

Nieprawidłowości w sferze edukacji, nauki, kultury i sportu

Kolejną co do wielkości grupę skarg stanowiły krytyczne oceny działalności placówek zajmujących się edukacją, na-
uką, kulturą i prowadzących działalność sportowo-turystyczną (w 2011 r. – 367 skarg, w 2010 r. – 327, wzrost o 12%). 
Sygnalizowano w nich m.in. nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem placówek oświatowych, w tym zawieranie umów 
wynajmu lokali i wydzierżawianie powierzchni na cele komercyjne. Podnoszono również kwestie mające związek z procesem 
likwidacji szkół publicznych i tworzeniem na ich miejsce szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Wskazywano 
na przypadki przekazywania środków na inwestycje przeznaczone na budynki zlikwidowanych przez gminy szkół publicznych, 
których majątek następnie został oddany w posiadanie stowarzyszeniom działającym na terenie tej jednostki samorządu te-
rytorialnego.

Wśród nieprawidłowości istotnie wpływających na funkcjonowanie systemu oświatowego wskazywano niezgodne z prze-
znaczeniem wykorzystywanie dotacji oświatowej, a także brak reakcji właściwych organów nadzoru na nieprawidłowości 
w szkołach. Skarżący ukazywali ponadto niespełnianie wymogów kwalifikacyjnych przez nauczycieli i nieprawidłową orga-
nizację zajęć dydaktycznych, niekorzystanie z zakupionych komputerów lub ich wykorzystywanie do celów pozasłużbowych 
przez pracowników szkół, czerpanie przez dyrektorów szkół osobistych korzyści związanych z zajmowanymi stanowiskami, 
dokonywanie zakupów po zawyżonych cenach, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, preferencyj-
ne zatrudnianie pracowników placówek oświatowych. 

Do tej grupy skarg kwalifikowano także sygnały o trudnościach w zapewnianiu rodzinnej opieki zastępczej dzieciom 
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potrzebującym. Wskazywano przede wszystkim na nieprawidłowości związane z realizacją przez placówki opiekuńczo-
wychowawcze obowiązku zgłaszania dzieci do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i trudności w finansowaniu rodzin-
nych domów dziecka.

Nieprawidłowości w transporcie, komunikacji i łączności 

Problemy występujące w transporcie, komunikacji i łączności przedstawiono w 329 skargach i wnioskach (w 2010 r. 
– 333). Wskazywano przede wszystkim na nieprawidłowości w obszarze komunikacji i transportu – (70 skarg, w 2010 r. 
– 64).

W korespondencji dotyczącej transportu drogowego zwracano uwagę na nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu 
elektronicznego poboru opłat za użytkowanie wyznaczonych odcinków dróg i autostrad przez samochody ciężarowe. Sygna-
lizowano także potrzebę przebudowy, modernizacji i remontów dróg krajowych i autostrad, konieczność dokonania uspraw-
nienia przejazdów przez miasta i miejscowości. Wskazywano na brak koordynacji robót remontowych w miastach w sieci 
drogowej i infrastrukturalnej i potrzebę wzmocnienia nadzoru nad działalnością wykonawców robót drogowych. Inny aspekt 
obszaru komunikacji i transportu prezentowano w skargach dotyczących budowy obwodnic dużych miast i tras szybkiego ru-
chu. Władzom samorządowym zarzucano zlecanie opracowań projektów obwodnic bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, 
kwestionowano prawidłowość  działań organów ochrony środowiska w wydawaniu decyzji środowiskowych. 

W skargach dotyczących transportu kolejowego zwracano uwagę na nieprawidłowości w działalności PKP PLK oraz 
podnoszono problem usamorządowienia przewozów regionalnych, ze wskazaniem na nieprawidłową realizację przepisów 
ustawy o usamorządowieniu spółki Przewozy Regionalne. Sygnalizowano także potrzebę kontroli inwestycji modernizacyjnych 
na kolei, takich jak remonty peronów i dworców, z  uwzględnieniem dostępności tych obiektów dla osób starszych i niepełno-
sprawnych.

Korespondencja skargowa dotycząca transportu lotniczego zawierała krytykę działalności Polskiej Agencji Żeglugi Po-
wietrznej, PLL LOT i wskazanych portów lotniczych, funkcjonowania kontroli w lotnictwie cywilnym, ze wskazaniem na normy, 
zasady i praktyki realizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, mające na celu wzmożenie bezpieczeństwa w lotnictwie 
cywilnym.

W 53 skargach zakwalifikowanych do grupy łączność (w 2010 r. – 76) krytyce poddawano zarówno sposób naliczania 
opłat za usługi telekomunikacyjne, jak i nierzetelne rozpatrywanie skarg i reklamacji. Problematyka korespondencji dotyczą-
cej telefonii komórkowej odnosiła się m.in. do opłat i reklamacji zawyżonych rachunków, pakietów reklamujących usługi lub 
wygrane niepokrywające się z rzeczywistością, lokalizacji stacji bazowych w miejscach nieakceptowanych przez okolicznych 
mieszkańców lub niespełniających określonych wymogów technicznych.

Niewłaściwa gospodarka mieszkaniowa

Niektóre aspekty gospodarki lokalami znalazły odzwierciedlenie w 247 skargach (w 2010 r. – 211, wzrost o 17%). W tym 
obszarze stałym przedmiotem krytyki są polityka mieszkaniowa i wysokość pobieranych opłat, a także zaniedbania w gospo-
darce lokalami o różnym typie własności. Wskazywano m.in. błędy w administrowaniu nieruchomościami, krytykowano system 
rozliczeń za media, przedstawiano problemy związane z opłatami za energię cieplną, naliczanymi według wskazań urzą-
dzeń pomiarowych, tzw. podzielników ciepła. Skarżący podkreślali, iż przepisy dotyczące tej materii są rozproszone, zawarte 
w wielu aktach prawnych różnej rangi, dlatego też trudne jest dochodzenie ewentualnych roszczeń z tego tytułu. Podnoszono, 
iż lokatorzy nie wiedzą, czy ponoszą opłaty związane wyłącznie z ogrzewaniem mieszkań i części wspólnych budynku, czy  
także położonych w budynku lokali użytkowych. Podobne wątpliwości dotyczyły opłat za dostawę wody.

W 69 skargach i wnioskach przedstawiono problemy związane z gospodarowaniem lokalami spółdzielczymi (w 2010 r. 
– 83, spadek o 17%). Podkreślano przede wszystkim niekorzystanie przez rady nadzorcze z uprawnień do kontroli działań za-
rządów, prowadzenie inwestycji bez zgody członków spółdzielni i właścicieli wykupionych mieszkań, trudności w dochodzeniu 
roszczeń wobec spółdzielni w postępowaniu przed sądami powszechnymi. W ocenie skarżących system kontroli wewnętrznej 
w spółdzielniach mieszkaniowych nie spełnia oczekiwań spółdzielców, jedyny zewnętrzny mechanizm kontroli w formie lustra-
cji nie broni interesów lokatorów, a spółdzielnie w swych działaniach pozostają bezkarne.

Niewłaściwe gospodarowanie lokalami komunalnymi opisano w 57 skargach (w 2010 r. – 47, spadek o 33%). Skar-
żono się na: brak dbałości o stan techniczny budynków komunalnych, przewlekłość postępowań w przydzielaniu lokali 
zamiennych osobom zamieszkującym lokale objęte decyzjami nakazującymi wyłączenie ich z użytkowania, brak lokali 
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socjalnych i programów w zakresie budowy mieszkań i wychodzenia z bezdomności; nieprawidłowe rozliczanie kosztów 
dostaw energii cieplnej, zawyżanie opłat czynszowych i eksploatacyjnych, odmowę sprzedaży lokali komunalnych, nie-
skuteczny nadzór nad jednostkami administrującymi lokalami podległymi jednostkom samorządu terytorialnego, trudności 
w weryfikowaniu kosztów zarządu. 

Liczba zarzutów kierowanych pod adresem władz towarzystw budownictwa społecznego w latach 2010−2011 pozo-
stawała na zbliżonym poziomie ( 22 w 2011 r. i 19 w 2010 r.). Wśród podnoszonych spraw dominowały: niedotrzymywanie 
terminów budowy mieszkań i warunków zawieranych umów, nieuzasadniony wzrost kosztów w trakcie realizacji inwestycji, 
nieprawidłowości w administrowaniu lokalami.

Krytyka działalności wspólnot mieszkaniowych była przedmiotem 41 skarg (w 2010 r. – 32). Wskazywano na nieko-
rzystanie przez właścicieli lokali z ustawowych uprawnień do kontrolowania wspólnot. Skarżono się m.in. na uniemożliwianie 
właścicielom lokali realizacji ustawowego prawa do kontrolowania sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, nieprawid-
łowe zarządzanie środkami finansowymi wspólnot, nierzetelnie określanie wartości robót remontowych i ograniczoną moż-
liwość wglądu w dokumentację. Krytyce poddawano ponadto rynek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność 
wspólnot mieszkaniowych. W ocenie skarżących nieruchomości te nie mogą być obsługiwane przez podmioty komunalne, 
niezależnie od ich formy prawnej.

Zarzuty niewłaściwego gospodarowania lokalami zakładowymi i pozostającymi w administracji specjalnej, w tym 
głównie administrowanymi przez wojsko, sformułowano w 28 skargach (w 2010 r. – 21, wzrost o 33%). Skarżący informowali 
o działaniach na szkodę Skarbu Państwa poprzez niewłaściwe reprezentowanie interesów w postępowaniach dotyczących 
zwrotu byłym właścicielom gruntów przejętych w czasach PRL, utrzymywaniu pustostanów w zasobach mieszkaniowych dla 
wysokich urzędników wojskowych i niezaspokajanie potrzeb zwykłych żołnierzy. Najemcy mieszkań zakładowych podnosi-
li problemy związane z uzyskaniem prawa własności mieszkania, wskazywano na przypadki zbywania mieszkań osobom 
trzecim bez możliwości skorzystania z prawa pierwokupu, brak pisemnych powiadomień o zamiarze zbycia mieszkań oraz 
nieodpowiadania na oferty nabycia mieszkania przez najemcę.

Nieprawidłowości w systemie emerytalno-rentowym, ochronie zdrowia i pomocy społecznej

Funkcjonowanie systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej znalazło odzwierciedlenie 
w 242 skargach (w 2010 r. – 222, wzrost o 9%). Zarzuty kierowano nie tylko wobec kierowników placówek ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej i organów emerytalno-rentowych38, ale również krytykowano system świadczeń emerytalnych i rentowych, 
uznając go za niestabilny, niegospodarny i nieuwzględniający interesu ubezpieczonych. Sformułowano 175 krytycznych ocen 
różnych aspektów funkcjonowania ochrony zdrowia, w 23 skargach podniesiono problemy dotyczące funkcjonowania pomocy 
społecznej, natomiast w 44 kwestionowano wysokość świadczeń emerytalno-rentowych.

W skargach dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia wskazywano na niską jakość usług medycznych świadczo-
nych przez placówki publiczne i niepubliczne, błędy w sztuce lekarskiej i trudności w dochodzeniu przez poszkodowanych 
roszczeń z tego tytułu, a przede wszystkim na brak nadzoru jednostek samorządowych nad zakładami opieki zdrowotnej, 
które działają niegospodarnie i zwiększają zadłużenie. W ocenie skarżących podstawową przyczyną nieudolności systemu 
ochrony zdrowia jest niegospodarne wydatkowaniem środków publicznych na działalność szpitali, zaciąganie pożyczek na 
niekorzystnych warunkach, wysokie koszty nieprzemyślanych zakupów (w tym kosztownego sprzętu, z którego później nie 
korzystano), brak dbałości o jakość świadczonych usług medycznych. Odzwierciedlenie w skargach znalazł też problem usług 
medycznych, świadczonych przez placówki prywatne zlokalizowane w jednostkach publicznych, w których badania specjali-
styczne wykonywane są niejednokrotnie na aparaturze należącej do szpitala, a działalność placówek opiera się, w znacznym 
stopniu, na strukturach i potencjale gospodarczym jednostek publicznych. W dalszym ciągu podnoszono sprawy związane 
z funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego, a przede wszystkim kwestionowano sposób prowadzenia procedur 
konkursowych na ratownictwo medyczne w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

W skargach dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej najczęściej sygnalizowano nieprawidłowe działania 
miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Wskazywano na niezadowalającą pomoc w relacji do rzeczywistych 
potrzeb. Prezentowano przykłady złego gospodarowania przez zarządy gmin funduszami na ten cel, informowano o za-
niedbaniach w pracy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, lekceważeniu interesantów, braku kompetencji 

38 Skargi zarzucające kierownikom zakładów i placówek opieki zdrowotnej nadużycia finansowe i gospodarcze klasyfikowano w grupie skarg dotyczących nadużyć.
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pracowników ośrodków, przydzielaniu okresowych zasiłków uznaniowo przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom 
rzeczywiście jej potrzebującym. 

W skargach na funkcjonowanie instytucji publicznych realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych kryty-
kowano wymiar emerytur i rent a także trudności w utrzymaniu przyznanej wcześniej renty, w związku ze zmianą orzeczenia 
o stanie zdrowia. Zwracano uwagę na przewlekłość postępowań i niewłaściwe naliczanie należnych świadczeń, w tym zaniża-
nie ich wysokości poprzez niezaliczanie okresów pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz wydawanie nowych decyzji 
ustalających niższe kwoty świadczeń, dowolność w orzekaniu o inwalidztwie przez lekarzy orzeczników ZUS. Odnośnie do 
składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wskazywano na przypadki wzywania z wieloletnim opóź-
nieniem do opłacania  składek przy zbieżności tytułów do ubezpieczenia, dotyczących przede wszystkim kobiet przebywają-
cych na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą. 

Do tej grupy skarg kwalifikowano także te, w których podnoszono problemy osób niepełnosprawnych. Wskazywano na 
nieprzestrzeganie wymogów dotyczących przystosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, zarówno przez inwestorów, jak i nadzór budowlany, który dopuszcza do użytkowania takie obiekty. Pojawiły się także 
pojedyncze sygnały o potrzebie przygotowania urzędów administracji publicznej do komunikowania się z osobami niepełno-
sprawnymi, w szczególności głuchoniemymi.

Nieprawidłowości w dziale praca

Sprawy pracownicze były przedmiotem 220 skarg nadesłanych do NIK (w 2010 r. – 242, spadek o 10%). Wskazywano 
na prowadzenie przez pracodawców błędnej polityki kadrowej, przejawiającej się zatrudnianiem po znajomości ludzi nie-
kompetentnych na podstawie nieuczciwie przeprowadzanych konkursów, naruszanie praw pracowniczych i przepisów bhp, 
nieterminowe wypłacanie należnych wynagrodzeń, zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, zmuszanie 
do pracy w godzinach nadliczbowych bez dodatkowego wynagrodzenia, traktowanie przez pracodawcę w sposób mogący 
wskazywać na mobbing, finansowanie wyjazdów zagranicznych dla faworyzowanych pracowników. Akcentowano przy tym 
brak nadzoru i nieskuteczność kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. W ocenie skarżących relatywnie niski wymiar 
kar, przewlekłość procedur oraz umarzanie postępowań sprzyjają bagatelizowaniu wyników kontroli prowadzonych przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy. 

Podobnie jak w roku poprzednim krytyce poddawano działania urzędów administracji publicznej w naborze na stanowiska 
urzędnicze. Jak podnoszą skarżący – w tej sferze działań urzędów nadal naruszane są procedury: od prostych uchybień 
formalnych aż po znaczne nieprawidłowości, które wprost wskazują na manipulowanie naborem.

Pojawiały się także sygnały związane z niezakończonym procesem kształtowania systemu wynagrodzeń w Służbie Celnej. 
Skargi wynikały m.in. z wejścia w życie z dniem 31 października 2009 r. nowej ustawy o Służbie Celnej oraz przepisów wyko-
nawczych, a w szczególności dotyczyły ujawniających się problemów związanych z wprowadzeniem rozwiązań organizacyjnych 
w zakresie zaszeregowania do nowych stanowisk i motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników i funkcjonariuszy SC. 

W zakresie wydatkowania środków z Funduszu Pracy przez urzędy pracy skargi dotyczyły m.in.: odmowy przyznania środ-
ków pieniężnych, niejasnych kryteriów ich udzielania na aktywizację zawodową i podjęcie działalności gospodarczej oraz na staże 
dla absolwentów. Pracownikom urzędów zarzucano zbywanie bezrobotnych i dowolność interpretacji przepisów dotyczących tzw. 
samozatrudnienia, jak również wskazywano na korzystanie ze stażystów przez firmy, które nie zapewniają im dalszej pracy.

Nieprawidłowości w  funkcjonowaniu systemu podatkowego, działalności instytucji finansowych, 

bankowości i gospodarowaniu środkami unijnymi

Krytyczne uwagi dotyczące systemu podatkowego, działalności instytucji finansowych, bankowości, niektórych 
aspektów gospodarki środkami unijnymi znalazły odzwierciedlenie w 187 skargach (w 2010 r. – 147, wzrost o 27%). 
Skargi w tym zakresie dotyczyły głównie nieprawidłowego funkcjonowania organów podatkowych i systemu bankowego. Syg-
nalizowano także przypadki prowadzenia działalności polegającej na obrocie maklerskimi instrumentami finansowymi bez 
stosownych zezwoleń.

W skargach dotyczących systemu podatkowego zwracano uwagę na nieprawidłowe funkcjonowanie organów skarbo-
wych w zakresie wydawanych decyzji podatkowych oraz zaniechanie działań tych organów w obszarze tzw. szarej strefy. Wła-
dzom samorządowym zarzucano natomiast udzielanie nieuzasadnionych ulg w podatku od nieruchomości oraz nieprawidłowe 
obliczanie podatku rolnego. 
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Skargi na działalność banków dotyczyły głównie stosowania nieuczciwych praktyk przy udzielaniu kredytów oraz pono-
szenia przez klientów banków strat finansowych z tytułu inwestowania środków pieniężnych w bankowe fundusze inwestycyj-
ne. Krytyce poddawano bankowe procedury weryfikacji klientów, które – w ocenie skarżących – nie działają należycie, chociaż 
powinny chronić klientów banków przed nadmiernym zadłużaniem się, a banki przed wzrostem liczby niespłacanych kredytów. 
Ponieważ tak się nie dzieje, osoby mające teraz problem z uzyskaniem kredytu szukają rozwiązań niezgodnych z prawem 
i angażują się w zaciąganie pożyczek przez tzw. podstawione osoby.

Z problemem kredytów wiązały się także sygnały o nieprawidłowym angażowaniu środków publicznych na spłatę odsetek 
od kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela. W skargach wskazywano na potencjalne nieprawidłowości w działalności 
ministerstw, polegające m.in. na braku weryfikacji przedstawianych przez banki wniosków o refundację ze środków budżeto-
wych oraz niedostateczne monitorowanie udzielanej pomocy publicznej.

Krytyka systemu finansowego przedstawiana była także w aspekcie wykorzystania środków unijnych. Podno-
szono m.in. kwestie związane z dystrybucją środków z Funduszu Solidarności, przeznaczonych na przeciwdziałanie 
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wskazywano, że brak decyzji w sprawie uruchomienia środków z klasyfikacją 
budżetową pozwalającą na wprowadzenie do budżetu Wojewódzkich  Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych środ-
ków finansowych, które zostaną przyznane w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uniemożliwia zakoń-
czenie procedur wyłaniania wykonawców i zawarcia umów na wykonanie zadań w zakresie usuwania skutków po-
wodzi, przewidzianych do sfinansowania w ramach wymienionego Funduszu. Brak przedmiotowej decyzji i powstałe 
w związku z tym opóźnienia w procedurze wyłaniania wykonawców mogą przyczynić się do nieterminowego wykonania 
planowanych działań.

W korespondencji skargowej wskazywano także na niewłaściwą obsługę wniosków o dotacje unijne. Podobnie jak w roku po-
przednim sygnalizowano potrzebę podjęcia kontroli funkcjonowania systemu przyznawania dla gmin środków pomocowych Unii 
Europejskiej, która umożliwi ocenę podziału środków unijnych między gminy – czy odbywa się on w oparciu o jednolite, równe dla 
zainteresowanych gmin kryteria przyznawania pomocy, czy nie występuje zjawisko dyskryminowania niektórych gmin i uprzywilejo-
wania innych według pozamerytorycznych kryteriów, czy nie ma przejawów dowolnego i arbitralnego traktowania gmin ubiegających 
się o przyznanie wniosków, czy większość pomocy trafia do gmin bogatszych z pominięciem gmin biedniejszych, i czy nie prowadzi 
to do pogłębiania się dysproporcji w poziomie rozwoju gmin i regionów.

Pojawiała się także krytyka procedur przyznawania przez zarządy województw dotacji unijnych. Wpływające do NIK sygnały 
wskazują na prowadzenie nierzetelnych i mało przejrzystych działań informacyjnych w stosunku do beneficjentów. Skarżący 
podnosili, że ocena projektu dokonywana była na podstawie niejasnych kryteriów, co może sprzyjać korupcji, oraz że brako-
wało odpowiednich zabezpieczeń przed konfliktem interesów w stosunku do pracowników biorących udział w procesie oceny 
wniosków. Autorzy skarg wskazywali, że wybierane były nie wnioski najlepsze albo spełniające kryteria, ale te, przy opracowa-
niu których współpracowały określone firmy doradcze wskazywane wcześniej potencjalnym beneficjentom przez pracowników 
urzędów marszałkowskich.

Nieprawidłowa gospodarka gruntami

Problematyka gospodarowania gruntami znalazła odzwierciedlenie w 92 skargach (w 2010 r. – 103). Prowadzone 
w tym zakresie działania postrzegano głównie w kontekście rosnących cen nieruchomości i kojarzono z chęcią zysku. Krytyce 
poddawano przede wszystkim działania władz samorządowych, których decyzje – w ocenie skarżących – skutkowały często 
zbywaniem gruntów o atrakcyjnej lokalizacji po znajomości i na preferencyjnych warunkach.

Skarżono się także na działalność Agencji Nieruchomości Rolnych. Kwestionowano rzetelność przetargów na dzier-
żawę gruntów rolnych, krytykowano gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w dzierżawę, wskazując na brak 
kontroli wywiązywania się dzierżawców z warunków umów, korzystanie z nieruchomości wchodzących w skład dzierżawio-
nych gospodarstw w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Skarżący zgłaszali także uwagi dotyczące wyceny zbywanych 
nieruchomości, umożliwiającej ich zakup przez określone osoby, zwracając uwagę na błędy popełniane w dokumentacji 
zbywanych gruntów. 

Szczególnie ostrej krytyce poddawano działania służb geodezyjno-katastralnych. Formułowano zarzuty niedopełniania 
przez pracowników wydziałów geodezji, katastru i nieruchomości w starostwach, obowiązków związanych z wykonywanymi 
i odbieranymi pracami geodezyjnymi, zwracano uwagę na błędy w prowadzonej w starostwach ewidencji gruntów i budynków. 
W opinii skarżących są one wynikiem nienależytego wypełniania przez geodetów obowiązków oraz braku skutecznej kontroli. 
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Krytykowano przebieg postępowań rozgraniczających, dopatrując się w nich działań na szkodę właścicieli nieruchomości (na-
ruszania stanu ich posiadania). 

Nieprawidłowości w przekształceniach własnościowych

W 65 skargach odnoszących się do przekształceń własnościowych (w 2010 r. – 47, wzrost o 38%) informowano 
o nieprawidłowym przebiegu procesów prywatyzacji, reprywatyzacji, restrukturyzacji i upadłości, zarzuty dotyczyły zaś m.in. 
podmiotów związanych z przemysłem, budownictwem, rolnictwem, handlem i ochroną zdrowia. Wskazywano na zaniżanie 
wartości przedsiębiorstw w wycenach przedprywatyzacyjnych, niekorzystną dla interesów Skarbu Państwa ich prywatyza-
cję i restrukturyzację, opieszałość działań, brak koncepcji prywatyzacji, niedostateczny nadzór Ministra Skarbu Państwa nad 
prywatyzacją prowadzoną przez wojewodów. Sygnalizowano także potrzebę nadzoru projektów prywatyzacyjnych, w tym ko-
nieczność porównania wartości podmiotów podlegających prywatyzacji z efektami finansowymi, rynkowymi i społecznymi, 
przed i po prywatyzacji. Kontrola wstępna podmiotów podlegających prywatyzacji przed zakończeniem procesu prywatyzacji 
– w ocenie autorów skarg – umożliwiłaby dokonywanie takich porównań, a także sprawdzenie, czy właściwie zabezpieczono 
interes Skarbu Państwa przed działaniami powodującymi zmniejszenie wartości podmiotu przed transakcją prywatyzacyjną.

W zakresie prywatyzacji placówek ochrony zdrowia, krytyczne uwagi odnosiły się m.in. do zawierania przez władze 
samorządowe umów na dzierżawę podległych im szpitali. Proces przekształceń własnościowych w ochronie zdrowia jest jed-
nak – w ocenie skarżących – zagrożony wysokim ryzykiem wystąpienia takich nieprawidłowości, jak: ograniczanie dostępu 
do świadczeń zdrowotnych, rezygnacja z udzielania świadczeń nierentownych, a także niewywiązywanie się z zobowiązań 
wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Problem postępowań upadłościowych postrzegano m.in. w kontekście wierzytelności. Wskazywano na przypadki 
opóźnień w przedłożeniu do zatwierdzenia projektu listy wierzytelności, skutkujących brakiem możliwości zawarcia układu 
z wierzycielami oraz wysokimi kosztami upadłości, w miarę przedłużania się postępowania upadłościowego.

Inne nieprawidłowości

Wśród 676 skarg zakwalifikowanych do grupy „inne” występowały zarówno te, w których autorzy podnosili sprawy osobi-
ste (dotyczące np. sporów cywilnoprawnych), jak też wypowiedzi o bardziej ogólnym charakterze. Wskazywano również na 
nieprawidłowe funkcjonowanie m.in. fundacji i stowarzyszeń (76 skarg), krytykowano działalność jednostek spółdzielczych 
(19 skarg), przedsiębiorstw prywatnych i zakładów rzemieślniczych (150 skarg), spółek prawa handlowego (144 skargi). Ze 
wspomnianych spraw na uwagę zasługują m.in. wnioski uwzględniające następujące zagadnienia:

Funkcjonowanie straży miejskich

Upublicznienie informacji o wynikach kontroli dotyczącej funkcjonowania straży miejskich spowodowało lawinowy napływ 
skarg na działania wymienionych służb. Osoby ukarane mandatami zwracały się do NIK z prośbami o interpretację wyników tej 
kontroli  i jej skutki prawne, zmierzające – w ich ocenie – do anulowania nałożonej kary, głównie za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości. Dowolna interpretacja ustaleń NIK w zakresie terminowości przekazywania mandatów osobom ukaranym tworzyła sytuacje, 
w których mandaty otrzymywane po kilku miesiącach od stwierdzenia przewinienia błędnie uznawane były przez skarżących za 
nieważne.

Przyznawanie koncesji na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej

Do NIK zwróciło się około 60 obywateli z kraju i zagranicy z wnioskiem o zainteresowanie się problematyką przyznawania 
koncesji prywatnej stacji telewizyjnej w multipleksach cyfrowej telewizji naziemnej, która uprawnia do nadawania w technologii 
cyfrowej. Zauważalne jest zainteresowanie dużej grupy społeczeństwa tym problemem.

Działania organów państwa w sprawach rozwiązywania sporów cywilnoprawnych i dochodzenia roszczeń, w stosunku do 
podmiotów niepublicznych: osób fizycznych, firm krajowych i zagranicznych

Skarżący podkreślali „asekurancką” postawę organów państwa, a także podmiotów „państwowych”, np. spółek Skarbu 
Państwa, przejawiającą się w braku rzetelnej oceny szans/ryzyk prawnych przy rozstrzyganiu sporów, co skutkować ma dłu-
gotrwałą i kosztowną dla tych organów drogą prawną. Krytykowane było wnoszenie spraw na drogę postępowania sądowego 
nawet  przy znikomej szansie na wygraną, wnoszenie odwołań do wyższej instancji w przypadku braku realnych szans na 
uwzględnienie, co skutkuje dużym kosztem obsługi prawnej, ponoszeniem kosztów odszkodowań i zwrotów kosztów postę-
powań. Według skarżących zarabiają na tym kancelarie prawnicze, a koszty ponosi Skarb Państwa. Praktyka ta ma wynikać 
z obawy urzędników zarządzających podmiotami państwowymi przed ponoszeniem odpowiedzialności za decyzje, a wykona-
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nie wyroku sądowego traktowane jest niesłusznie jako zdjęcie takiej odpowiedzialności. Jednak, sygnalizowano też, że brak 
rzetelnej oceny stanu prawnego prowadzi do zawierania kosztownych ugód, gdy są uzasadnionione przesłanki do dochodze-
nia roszczeń na drodze sądowej. Sytuacje takie wskazywane były przez skarżących jako korupcjogenne.

6.3. Postępowanie z korespondencją skargową i zasadność skarg

Najbardziej oczekiwanym przez skarżących sposobem załatwienia skargi skierowanej do NIK jest kontrola spraw 
i problemów podniesionych w korespondencji. W 2011 r. NIK przeprowadziła łącznie 165 postępowań kontrolnych i wyjaś-
niających, których podjęcie zainspirowały skargi (122 z 2011 r. i 43 z lat poprzednich), a kolejnych 148 spraw zakwalifiko-
wała do zbadania w późniejszym terminie39. Ponadto, w chwili sporządzania sprawozdania, w 8 sprawach postępowanie 
kontrolne nie zostało jeszcze zakończone, dlatego też w tych przypadkach nie można odnieść się do kwestii zasadności 
stawianych zarzutów.

Skargi, w przypadku których brak było możliwości zbadania zasadności postawionych w nich zarzutów, jak również pod-
legające właściwości innych organów przekazywane były w celu merytorycznego ich załatwienia do: Państwowej Inspekcji 
Pracy, urzędów kontroli skarbowej, Inspekcji Handlowej, regionalnych izb obrachunkowych, spółdzielczych związków rewizyj-
nych, rzeczników praw (konsumenckich, pacjenta, obywatelskich itp.), właściwych urzędów nadzoru i kontroli. W ten sposób 
w 2011 r. załatwiono 523 skargi (tj. 8% ogólnej ich liczby).

Gdy charakter zawartych w skargach zarzutów nie kwalifikował ich do przekazania organom właściwym lub do zbadania 
ich przez NIK, skarżącym udzielano wyjaśnień. W ten sposób w 2011 r. załatwiono 2.730 skarg (43% ogólnej ich liczby). 
Ponadto 12 skarg przekazano organom ścigania, uznając, że opisane w nich fakty wskazują na duże prawdopodobieństwo 
zaistnienia przestępstwa.

Podstawą do oceny zasadności zarzutów przedstawianych w skargach były wyniki 165 postępowań kontrolnych i wyjaś-
niających przeprowadzonych przez NIK w 2011 r. oraz efekty 156 postępowań przeprowadzonych przez organy, którym skargi 
zostały przekazane do zbadania. W wyniku tych działań zasadne okazały się 133 sprawy (41% skarg zbadanych), natomiast 
zarzuty przedstawione w 188 skargach (58,6%) uznano za bezzasadne. Ilustrują to dane zamieszczone w tabeli.

Tabela 22. 

Zasadność zarzutów zawartych w skargach, które zostały zbadane w toku kontroli i postępo-
wań przeprowadzonych przez NIK i inne organy kontroli w latach 2010-2011

Lp. Wyszczególnienie

2010 r. 2011 r.

Liczba
Struktura

(w %) Liczba
Struktura 

(w %)

1 2 3 4 5 6

1.  Skargi zbadane przez NIK i inne organy kontroli, którym pisma skargowe 
zostały przekazane, w tym: 381 100,0 321 100,0

1.1. Skargi zbadane, w których postawione zarzuty znalazły potwierdzenie 
w części lub w całości 147 38,6 133 41,4

1.2. Skargi zbadane, w których postawione zarzuty nie znalazły potwierdzenia 234 61,4 188 58,6

Finansowe rezultaty kontroli skargowych 

W wyniku przeprowadzonych w 2011 r. 165 postępowań kontrolnych, których podjęcie zainspirowały skargi skierowane 
do NIK, ujawniono m.in. finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w wysokości ponad 274.628 tys. zł. Wyniki 
przeprowadzonych badań kontrolnych wykazały także finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu UE w wysokości 
ponad 2.290 tys. zł., uwzględniające kwoty odpowiadające faktycznym lub potencjalnym szkodom w związku z finansowaniem 
nieuzasadnionego wydatku z budżetu UE.

W związku z ustaleniami kontroli podejmowane są różnorodne działania porządkujące i racjonalizujące sferę finansów 
oraz gospodarowanie składnikami majątku. Dlatego zakres pozytywnego oddziaływania NIK na kontrolowane podmioty roz-
patrywany jest w szerszej formule – uwzględniającej także korzyści finansowe. W efekcie kontroli skargowych przeprowadzo-
nych w 2011 roku, korzyści te wyniosły ponad 834 tys. zł. Finansowy wymiar nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli 
skargowych prezentuje tabela.

39 W związku z wpływającymi skargami, NIK podejmowała głównie kontrole doraźne.



D
zi

a³
al

no
œæ

 k
on

tr
ol

na

170

Tabela 23. 

Finansowe rezultaty kontroli przeprowadzonych w sprawach skargowych w 2011 r.

Lp. Kategorie rezultatów
Kwota

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4

1 Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości 274.628,8 100,0

2 Korzyści finansowe 834,6 100,0

3 Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu UE 2.290,9 100,0

6.4. Sprawy kierowane do NIK przez posłów na Sejm RP

Podczas wykonywania swoich obowiązków poseł ma prawo podjąć interwencję w organie administracji rządowej i samo-
rządu terytorialnego, w zakładzie i przedsiębiorstwie państwowym, organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki 
niepaństwowej w celu załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców. Ma również 
prawo zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania . Z prawa tego korzystają parlamentarzyści m.in. przez kierowanie do NIK 
różnorodnych spraw wymagających wyjaśnienia, w tym głównie próśb o przeprowadzenie kontroli. Przepisy kodeksu postę-
powania administracyjnego  nadają tego typu sprawom charakter szczególny, określając 14-dniowy termin ich rozpatrzenia. 
Skargi i wnioski kierowane przez posłów NIK traktuje priorytetowo.

W 2011 r. do NIK wpłynęły 103 wnioski skierowane przez posłów na Sejm RP. Można w nich wyodrębnić prośby o prze-
prowadzenie kontroli wskazanej problematyki oraz o udostępnienie materiałów z kontroli. Liczbę spraw poselskich skierowa-
nych do NIK w latach 2010−2011, w podziale na rodzaj korespondencji, prezentuje zestawienie tabelaryczne.

Tabela 24. 

Sprawy kierowane do NIK przez posłów na Sejm RP w latach 2010-2011

Lp. Rodzaj korespondencji

2010 r. 2011 r.
Wskaźnik

%
(5:3)

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

1 2 3 4 5 6 7

1. Prośby o kontrolę 59 90,8 92 89,3 155,9

1.1. - prośby uwzględnione 35 59,3 56 60,9 160,0

1.2. - sprawy zakwalifikowane do kontroli w terminie późniejszym 2 3,4 2 2,2 100,0

1.3. - kontrole przeprowadzone przed wpływem pisma poselskiego 2 3,4 7 7,6 350,0

1.4. - sprawy badane przez inne organy kontroli 4 6,8 8 8,7 200,0

1.5. - sprawy, które nie mogły być zbadane 1/ 16 27,1 19 20,6 118,8

2. Prośby o informacje i materiały z kontroli 5 7,7 9 8,8 180,0

3. Sprawy inne 2/ 1 1,5 2 1,9 200,0

x Ogółem 65 100,0 103 100,0 158,5

1/ Np. sprawy badane przez prokuraturę, ograniczenia ustawowe. 2/ Np. pisma, przy których przekazano skargi; prośby o wyjaśnienie wskazanych spraw.

W 2011 r. spośród 103 nadesłanych skarg i wniosków poselskich 92 (89%) stanowiły wystąpienia o przeprowadzenie kon-
troli. Uwzględniono 58 z nich (63%), a przedstawione w pismach sprawy zakwalifikowano do zbadania (w tym dwie w terminie 
późniejszym). Sprawy wskazane w 19 wnioskach nie mogły zostać zbadane w postępowaniu kontrolnym, m.in. ze względu 
na ograniczenia ustawowe. W wypadku 7 spraw przedstawiona przez posła problematyka kontrolowana była przez NIK przed 
wpływem pisma poselskiego, a 8 badanych było przez inne organy kontroli. Diagram przedstawia liczbę spraw przekazanych 
do NIK przez posłów na Sejm RP w ostatnich pięciu latach, w podziale na rodzaj korespondencji.

40 Art. 20 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r., poz. 2199  z późn. zm.)

41 Art. 237 par. 2 kpa.
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Diagram 10.  

Sprawy skierowane do NIK przez posłów na Sejm RP w latach 2007−2011

2010 r. 2011 r.2007 r. 2008 r. 2009 r.

20

77

84

65

103

92

9
2

59

5 1

Z analizy prezentowanych danych wynika, że rokrocznie wśród pism kierowanych do NIK przez parlamentarzystów domi-
nują prośby o przeprowadzenie kontroli wskazanych spraw, problemów czy podmiotów. W latach 2006−2007 stanowiły one 
76% pism poselskich, natomiast od 2008 r. wskaźnik ten wynosił ok. 90% wszystkich wniosków, których autorami byli posłowie 
na Sejm RP.
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Stan państwa 
w świetle 

ustaleń kontroli NIK

IV.

1. Budżet

2. Administracja publiczna

3. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

4. Finanse publiczne i instytucje finansowe

5. Gospodarka
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Rozdział „Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK” to ważny głos Najwyższej Izby Kon-
troli w publicznej debacie na temat kondycji państwa. Przedstawiamy w nim najważniejsze 
ustalenia kontroli, w tym głównie stwierdzone nieprawidłowości i zauważone mechanizmy 
korupcyjne. Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2011 roku zaprezentowane są w przejrzy-
stej formie – z wyodrębnieniem działów administracji publicznej w kolejności z ustawy o dzia-
łach. Pozwala to na precyzyjniejszą analizę sytuacji w poszczególnych obszarach, zwłaszcza 
że niekiedy odwołujemy się do najważniejszych ustaleń badań z lat wcześniejszych. 
Dotychczas rozdział nosił tytuł „Opis nieprawidłowości w wybranych obszarach aktywno-
ści państwa”, a wyniki kontroli omawiane były w podziale na główne kierunki obowiązujące 
przez trzyletni okres. W latach 2009–2011 obowiązywały trzy kierunki kontroli: „Państwo 
sprawne i przyjazne obywatelowi”, „Państwo efektywnie zarządzające zasobami publiczny-
mi” oraz „Polska w Unii Europejskiej”. Zakończenie w 2011 roku kolejnego trzyletniego okre-
su prowadzenia kontroli według tych samych kierunków pozwala na nieco szerszą refleksję. 
Przez ten czas udało się zebrać bogaty materiał porównawczy, co ułatwia dokonanie oce-
ny, czy stwierdzone fakty lub zjawiska były jednostkowe, czy też powtarzały się i wpisywały 
w dłuższy ciąg zdarzeń o podobnym charakterze, co mogłoby wskazywać, iż stanowią ele-
ment określonego procesu.

Państwo sprawne i przyjazne obywatelowi
Czy Polska przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku okazała się rzeczywiście państwem sprawnym instytucjonal-

nie i organizacyjnie, praworządnym, gospodarnym, dbającym o interesy obywateli i zaspokojenie ich uprawnionych potrzeb? 
Szukając odpowiedzi na to pytanie, Najwyższa Izba Kontroli badała m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem zewnętrznym 
i wewnętrznym państwa, edukacją, nauką, kulturą, ekologią, ochroną zdrowia, opieką społeczną, ochroną praw osób niepełno-
sprawnych oraz z zatrudnianiem i przeciwdziałaniem bezrobociu, stanem finansów publicznych, gospodarowaniem majątkiem 
publicznym, przekształceniami własnościowymi, a także wizerunkiem i pozycją kraju na arenie międzynarodowej. Wynikające 
z tych dociekań uwagi i wnioski składają się na obraz daleki od ideału. Przeprowadzone w minionym roku i w ciągu dwóch 
poprzednich lat kontrole wykazały, że nie poprawił się w odczuwalnym stopniu sposób funkcjonowania administracji publicz-
nej. Nie zniknęły też różnego rodzaju przeszkody spowalniające gospodarczy i społeczny rozwój kraju ani nie zwiększyło się 
wśród obywateli poczucie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Mimo widocznych prób zmiany niezadowalającego stanu 
rzeczy, mimo deklarowanych intencji i podejmowanych działań, na wielu obszarach swojej aktywności państwo nie wywiązy-
wało się w pełni z podstawowego stojącego przed nim zadania, jakim jest stwarzanie gospodarce sprzyjających warunków 
rozwoju, a obywatelom możliwości bezpiecznego, godnego życia. W dalszym ciągu dawały znać o sobie takie zjawiska, jak 
nieprzestrzeganie przepisów prawa, brak dbałości o mienie publiczne, niegospodarność, zła organizacja, stawianie własnego 
lub grupowego interesu ponad interes ogółu, korupcja, brak skutecznego nadzoru i kontroli, brak umiejętności przewidywania, 
a niekiedy także dobrej woli i uczciwości. Wskutek tego wiele programów, planów, projektów pozostawało w sferze zamierzeń 
lub przynosiło efekty dalekie od spodziewanych z powodu uchybień popełnianych przy ich tworzeniu i realizacji. Na prze-
szkodzie stawały najczęściej błędy w prognozowaniu i planowaniu, niewłaściwa organizacja, nieumiejętność prognozowania 
skutków podejmowanych działań, częste zmiany koncepcji, a także niedostatek cierpliwości i konsekwencji. Poza brakiem 
oczekiwanych efektów czy utratą części zaangażowanych środków przysparzało to strat trudniej wymiernych, ale mimo to 
równie dotkliwych, w postaci marnotrawienia społecznej energii. Równocześnie nie zmieniła się ludzka mentalność ani model 
zachowań społecznych. Nie upowszechnił się w stopniu wystarczającym etos pracy, dbałość o wspólny interes ani poczucie 
obywatelskiego obowiązku.

Z badań Najwyższej Izby Kontroli wynika, że liczne organy i instytucje nie wypełniały właściwie swoich statutowych obo-
wiązków i nie realizowały w całości zadań, do których zostały powołane. Tylko zakończone w 2011 r. kontrole ujawniły wiele 
takich przypadków. Stwierdzono m.in., iż wojewodowie nie w pełni wywiązywali się z obowiązków organów założycielskich 
przedsiębiorstw państwowych, co wpłynęło niekorzystnie na proces ich prywatyzacji. Właściciele i zarządcy obiektów budow-
lanych permanentnie nie dokonywali w ustawowym terminie obowiązkowych okresowych przeglądów nieruchomości znajdu-
jących się w gminnym zasobie. Obowiązki te były lekceważone bądź wypełniane tylko częściowo, z opóźnieniem, niedbale 



175

St
an

 p
ań

st
w

a 
w

 ś
w

ie
tl
e 

us
ta

le
ń 

ko
nt

ro
li 

NI
K

i niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Starostowie w sposób niezadowalający sprawowali nadzór nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W kontrolowanych powiatach dokumentacją urządzeniową objęto nie-
wiele ponad połowę powierzchni lasów niepaństwowych, nie było map ewidencyjnych nieruchomości ani opisu drzewostanów. 
Nieskuteczne egzekwowanie przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórkach obiektów budow-
lanych, w szczególności decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, świadczyło wręcz o niewydolności tych 
organów. 

Dla pełniejszego obrazu funkcjonowania administracji publicznej trzeba jednak zauważyć, iż dla odmiany sprawnie i sku-
tecznie realizowała swoje zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenach dotkniętych powodzią w 2010 r. Pozytywnie 
oceniona została również realizacja ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni Gdynia oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa, postęp 
w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego, a także realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012”.  

Kierownictwa kontrolowanych jednostek zaniedbania w wykonywaniu nałożonych na nie obowiązków tłumaczyły najczę-
ściej przeoczeniami pracowników, wynikającymi z nadmiaru przypisanych im zadań, skumulowaniem się w jednym czasie wie-
lu pracochłonnych czynności, brakami kadrowymi, względnie trudnościami w obsadzeniu merytorycznych stanowisk osobami 
posiadającymi wymagane kwalifikacje lub uprawnienia. Część z owych jednostek rzeczywiście nie była w stanie wywiązać się 
ze swoich powinności. Nie zmienia to jednak faktu, iż obiektywne trudności – szczupłość będących w ich dyspozycji środków 
finansowych, czy też konieczność pełnienia funkcji, do których nie były w pełni przygotowane – niejednokrotnie stanowiły 
jedynie wygodny pretekst, za którym kryła się niefrasobliwość, nieudolność, niekompetencja, brak profesjonalizmu i poczucia 
obowiązku. 

Do czynników sprzyjających powstawaniu i utrzymywaniu się podobnych nieprawidłowości zaliczyć należy nieegzekwowa-
nie odpowiedzialności za decyzje podejmowane z racji pełnienia różnego rodzaju funkcji w administracji i gospodarce bądź też 
uczestniczenia w gremiach decyzyjnych. Nierozliczanie z wyników pełnienia funkcji publicznych, nieponoszenie praktycznie 
żadnych konsekwencji przez sprawców działań niegospodarnych, sprzecznych z przepisami, a nawet wskazujących na możli-
wość czerpania nieuprawnionych korzyści, stwarzało atmosferę przyzwolenia na lekceważenie prawa i publicznego interesu.

Taki klimat na wyższych piętrach służbowej hierarchii z pewnością nie wpływał mobilizująco na podległych pracow-
ników. Być może tu właśnie należy upatrywać przyczyn licznie występujących nieprawidłowości w działaniu struktur ad-
ministracyjnych, takich jak niedotrzymywanie terminów załatwienia spraw, nieprzestrzeganie zasad organizowania i roz-
strzygania przetargów, udzielania zamówień, przyznawania kredytów, rozliczania beneficjentów z ich zobowiązań, a także 
uchybienia w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości czy ewidencji finansowo-księgowej. Trudno jednak oczekiwać 
skrupulatnego wypełniania obowiązków przez pracowników, jeśli kierownictwa zatrudniających ich jednostek przekonane 
były o braku możliwości poprawy funkcjonowania urzędów i służb publicznych. Świadczy o tym pogląd, z jakim NIK spotka-
ła się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, który nie negując faktu przedłużania się prowadzonych postępowań 
odwoławczych poza termin określony w kodeksie postępowania administracyjnego, stwierdził, że nie jest w tym odosob-
niony, bowiem nieterminowe rozpatrywanie spraw charakteryzuje wszystkie organy administracji państwowej i jest efektem 
stanu zatrudnienia. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli powtarzające się przypadki nieprawidłowego prowadzenia postępowań, błędnej inter-
pretacji postanowień aktów prawnych, nieznajomości podstawowych przepisów i procedur, lekceważenia norm i regulaminów 
świadczą w głównej mierze o braku właściwej reakcji i tolerowaniu nieodpowiedzialnego stosunku do wykonywanej pracy 
przez kierownictwa badanych jednostek, które nierzetelnie traktowały przypisany im obowiązek sprawowania nadzoru i kon-
troli. W wielu wypadkach są to pozornie niedopatrzenia i błędy o niskiej szkodliwości. Popełniane omyłki oznaczają jednak 
nieprawdziwe dane w ewidencjach, bilansach, klasyfikacjach wydatków, księgach rachunkowych. Wprowadzone do zbior-
czych zestawień stanowiących źródło wiedzy o stanie państwa, zniekształcają obraz rzeczywistości i mogą się stać  przyczyną 
fałszywych ocen i nietrafnych decyzji. Podobną wartość poznawczą mają dane nieaktualne, odzwierciedlające stan faktyczny 
sprzed wielu lat. 

Obowiązek sprawowania nadzoru i kontroli zaniedbywano dość powszechnie. Było to widoczne zarówno w przypadku 
drobnych uchybień urzędniczych, łatwych do uniknięcia przy zachowaniu elementarnej staranności, jak i anomalii obejmują-
cych całe obszary funkcjonowania administracji publicznej. Nie ulega wątpliwości, iż jedynie wskutek osłabienia funkcji kontrol-
nych państwa mogła zaistnieć znaczna część wskazywanych przez Izbę nieprawidłowości w dziedzinie pozyskiwania środków 
budżetowych i ich wydatkowania, gospodarowania majątkiem publicznym, restrukturyzacji gospodarki, udzielania zamówień 



176

St
an

 p
ań

st
w

a 
w

 ś
w

ie
tl
e 

us
ta

le
ń 

ko
nt

ro
li 

NI
K

publicznych i w wielu innych sferach. Symptomem niedostatecznego zainteresowania ich stanem był brak odpowiedniej reak-
cji właściwych organów administracji, jednostek nadrzędnych, przełożonych w hierarchii służbowej, wreszcie komórek kontroli 
wewnętrznej w sytuacjach wymagających od nich zdecydowanej interwencji. Z wieloletnich doświadczeń kontrolerów NIK 
wynika, że uchybień w systemie nadzoru i kontroli należy się spodziewać niemal zawsze, gdy organy administracji, jednostki 
i służby publiczne nie wykonują nałożonych na nie zadań, robią to niedbale bądź nie przestrzegają przepisów lub podejmują 
działania niezgodne z prawem, a także w przypadku zakłóceń w działalności kontrolowanych podmiotów, niezadowalającej 
realizacji programów lub projektów. 

Szczególnie niepokoić powinny odnotowane przez NIK przypadki osłabienia funkcji kontrolnej wówczas, kiedy stanowiła 
ona jedno z podstawowych zadań konkretnych organów i instytucji. Stwierdzono m.in., że Rzecznik Ubezpieczonych, który 
winien przeciwdziałać wprowadzaniu do ogólnych warunków ubezpieczeń klauzul zabronionych lub innych postanowień na-
ruszających interesy konsumentów, weryfikował OWU w ograniczonym zakresie. Każdego roku malała również liczba kontroli 
przeprowadzanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i dokonywanych w ich trakcie pomiarów ilości emito-
wanych do środowiska substancji i energii. Brak badań kontrolnych nie pozwalał ustalić, czy kontrolowany podmiot prowadzi 
działalność zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, ani wymierzyć kary w przypadku przekroczenia przepisów. Z kolei Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku sporadycznie tylko kontrolowały, czy 
przestrzegany jest zakaz grodzenia w odległości półtora metra od brzegu nieruchomości przylegających do jezior stanowią-
cych wody publiczne. Praktyki takie nie budują autorytetu państwa, a jednocześnie wśród osób i podmiotów lekceważących 
przepisy budzą poczucie bezkarności.   

Na kształt i przebieg zachodzących w różnych dziedzinach procesów w znacznej mierze wpływa sposób stanowienia oraz 
stosowania prawa. Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie wskazywała na luki w ustawodawstwie, brak przepisów wykonaw-
czych do obowiązujących ustaw, na istnienie aktów prawnych źle skonstruowanych, sprzecznych ze sobą, niejasnych, pozo-
stawiających pole do odmiennych interpretacji. Stwierdzono m.in., że na prawidłowość postępowań kontrolnych i podatkowych 
znaczny wpływ miały częste zmiany obowiązujących w tej mierze przepisów. W ciągu dwóch i pół roku ustawa – Ordynacja po-
datkowa została zmieniona 15 razy, ustawa o PIT 25 razy, ustawa o CIT 13 razy, zaś ustawa o VAT – 10 razy. Brak stabilnych 
reguł postępowania nie tylko zwiększa ryzyko popełnienia błędów przez podatników, ale sprawia trudności interpretacyjne 
samym organom skarbowym, podatkowym i sądom administracyjnym. Stwierdzono, że brak jednoznaczności w przepisach 
i nieprecyzyjne rozdzielenie uprawnień utrudniały skuteczny nadzór uczelni medycznych nad szpitalami klinicznymi, prze-
dłużający się proces wydawania aktów wykonawczych do ustaw przez Ministra Rozwoju Regionalnego był jedną z przyczyn 
opóźnień w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych, a brak w znowelizowanej przez Ministra Zdrowia ustawie trans-
plantacyjnej przepisów określających zasady funkcjonowania i finansowania pracowników pełniących w szpitalach funkcje 
koordynatorów utrudniał sprawne pobieranie do transplantacji i przeszczepianie narządów. 

Oddzielny problem stanowi niewłaściwy niejednokrotnie przebieg prac legislacyjnych. Przykładem może być przygotowa-
nie projektu ustawy o grach hazardowych, której procedowanie cechował nadmierny pośpiech, nieusprawiedliwiony żadnymi 
nadzwyczajnymi okolicznościami. Dwutygodniowy okres, jaki upłynął od opracowania założeń projektu do jego rozpatrzenia 
i przyjęcia przez Radę Ministrów, okazał się zbyt krótki na rzetelną analizę projektowanych rozwiązań i zgłaszanie uwag 
w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych, co mogło prowadzić do powstania luk prawnych. W ocenie 
Izby niezbędne jest zachowanie zasad wynikających z regulaminu prac Rady Ministrów i stworzenie minimum warunków do 
opiniowania przepisów prawnych nawet w przypadku prac legislacyjnych prowadzonych w przyspieszonym tempie.

Państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi
Nie zostały także wyeliminowane zjawiska korupcjogenne, wpływające destrukcyjnie na sposób funkcjonowania państwa. 

Z tego właśnie powodu rozpoznawanie zagrożeń korupcyjnych i wskazywanie okoliczności sprzyjających ich powstawaniu 
ciągle stanowi jeden z głównych celów prowadzonych przez NIK badań kontrolnych. Dowodzą one, że przyczyny powstawania 
i utrzymywania się tego zjawiska zostały dość dokładnie rozpoznane, co jednak nie znaczy, że usunięte z życia społecznego 
i gospodarki. Należy do nich zaliczyć dowolność w podejmowaniu decyzji, konflikt interesów, nadmiar kompetencji skumulo-
wanych w jednym ręku, brak osobistej odpowiedzialności osób podejmujących decyzje, słabość kontroli wewnętrznej, brak 
jawności postępowania, nierówny dostęp do informacji, nieprawidłowości w stanowieniu prawa, uchylanie się od kontroli pań-
stwowej, brak skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych. Patologia ta nie tylko negatywnie oddziałuje na jakość zarządzania 
i administrowania państwem, ale często stanowi źródło wielu innych ujawnionych przez NIK nieprawidłowości. 
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Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i tylko niektóre z nich dadzą się zidentyfikować za pomocą narzędzi badawczych 
dostępnych Najwyższej Izbie Kontroli. Na pewno trzeba do nich zaliczyć, wielokrotnie już podnoszoną przez NIK, kwestię 
braku spójnej wizji rozwoju poszczególnych sfer funkcjonowania państwa i przemyślanych strategii działania. W ich miejsce 
niejednokrotnie pojawiały się koncepcje doraźne, oparte na wątpliwych przesłankach i założeniach, realizowane w sposób 
improwizowany, najczęściej z negatywnym skutkiem. Tak więc restrukturyzację i prywatyzację przedsiębiorstw transportu 
autobusowego poważnie utrudniał brak jednej określonej strategii dla całej branży. Nieprzeprowadzenie kompleksowych ana-
liz i przyjęcie nietrafnych założeń akcji kredytowej spowodowało, że działania na rzecz zwiększenia dostępności kredytów 
dla przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego, a wprowadzone 
zmiany, zamiast sukcesem, zaowocowały załamaniem całego przedsięwzięcia. Brak analiz uwzględniających m.in. uwarun-
kowania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, a także rachunku zysków i strat, przyczynił się w znacznym stopniu do podjęcia 
kontrowersyjnej decyzji o uciążliwej dla okolicznej ludności lokalizacji bazy samolotów wielozadaniowych F-16 na lotnisku 
w Poznaniu-Krzesinach. Nowe rozwiązania prawne nie spowodowały ograniczenia liczby dłużników alimentacyjnych, a obo-
wiązujące przepisy uniemożliwiały osiągnięcie przez warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych celów określo-
nych w ustawie o rehabilitacji. 

To tylko niektóre przykłady działań nie do końca przemyślanych, prowadzonych bez odpowiedniego przygotowania, bez 
uprzedniego rozważenia różnych możliwych konsekwencji podejmowanych decyzji. W tych i wielu innych przypadkach, o któ-
rych będzie mowa w szczegółowej części Sprawozdania, uwagę zwraca żywotność ewidentnie wadliwych rozwiązań. Mimo iż 
było dla każdego rzeczą oczywistą, że przyjęte koncepcje nie sprawdzają się w praktyce, są zawodne i nieskuteczne, a nawet 
przynoszą więcej szkody niż pożytku, obowiązywały niekiedy całymi latami, działania naprawcze zaś nie były w porę podejmo-
wane. Bez względu na to, czy winę ponosi inercja osób i gremiów odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, czy też niechęć przy-
znania się do błędu, skutek pozostaje ten sam. W różnych dziedzinach aktywności państwa za przyzwoleniem, a przynajmniej 
bez właściwej reakcji administracji publicznej, utrzymują się ograniczenia i przeszkody wpływające destrukcyjnie na społeczny 
i gospodarczy rozwój kraju oraz negatywnie na jakość życia mieszkańców. 

Polska w Unii Europejskiej
Kontrole prowadzone przez NIK w ostatnich latach w obszarze członkostwa RP w Unii Europejskiej wykazały, że nie 

ze wszystkich swoich powinności wobec UE, w tym również z zobowiązań przyjętych w traktacie akcesyjnym, Polska wy-
wiązywała się równie skrupulatnie. Duże zaległości istnieją w sferze ekologii, szczególnie, jeśli chodzi o utylizację odpadów 
i oczyszczanie ścieków komunalnych. Wprawdzie w niektórych wypadkach osiągnięcie unijnych standardów zostało rozłożo-
ne w czasie, a przewidziane okresy dostosowawcze jeszcze trwają, niepokoi jednak powolne tempo związanych z tym prac 
i niedostateczne zaawansowanie przedsięwzięć warunkujących dotrzymanie ustalonych terminów. Dalsze zwlekanie z wypeł-
nianiem zobowiązań może spowodować nałożenie na Polskę dotkliwych kar pieniężnych, a niekiedy także konieczność zwrotu 
środków UE przyznanych na współfinansowanie niezrealizowanych projektów. 

NIK, kontrolując w kolejnych latach realizację poszczególnych programów operacyjnych, nie stwierdziła jednak poważ-
nych nadużyć czy nieprawidłowości. Zwracała natomiast uwagę na formalizm, opóźnienia oraz stosunkowo niski poziom 
wykorzystania dotacji unijnych w niektórych obszarach.

Pozytywnie natomiast Izba oceniła przygotowanie organów administracji rządowej do sprawowania w 2011 roku przez 
Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Kontrolerzy uznali, że administracja rządowa, pomimo braku wcześniejszych 
doświadczeń, należycie zaprojektowała i realizowała proces przygotowań do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 
Proces przygotowań był właściwie koordynowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji 
Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Ustalenia kontroli w podziale na działy administracji publicznej
Podobnie jak w latach poprzednich, dla zapewnienia w sprawozdaniu z działalności NIK w 2011 r. możliwie największej 

aktualności, uwzględniono w nim nie tylko kontrole z roku 2011, ale również takie, z których informacje o wynikach przekazane 
zostały Marszałkowi Sejmu RP do końca I kwartału 2012 r. Przez te pięć kwartałów NIK zakończyła 204 kontrole planowe. Było 
to 98 kontroli budżetowych oraz 106 innych planowych. Ponadto w tym czasie zrealizowano 246 kontroli doraźnych (zakoń-
czonych podpisaniem protokołu lub odmową podpisania protokołu, ewentualnie skierowaniem do Sejmu informacji o wynikach 
przeprowadzonej kontroli). Do Sejmu od stycznia 2011 do końca marca 2012 trafiły łącznie 202 informacje. 
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W rozdziale „Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK” został przedstawiony skrót syntezy z ustaleń 98 kontroli do-
tyczących wykonania budżetu państwa w 2010 roku oraz skrót syntezy dotyczącej ustaleń kontroli, dotyczących realizacji 
budżetu państwa w 2011 r. wraz z informacją, że pełne dane na ten temat znajdują się w „Analizie wykonania budżetu pań-
stwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r.”, który to dokument również został skierowany do Marszałka Sejmu RP.  Po-
nadto w rozdziale IV omówiono ustalenia ponad 140 kontroli planowych i doraźnych z 30 działów administracji publicznej. 
Całość materiału została podzielona na 20 podrozdziałów. Ich tytuły pochodzą od nazw działów administracji, wymienionych 
w ustawie o działach administracji rządowej. Niektóre działy zostały jednak połączone w całościowe obszary – np. w jednym 
rozdziale omówiona jest tematyka związana z rolnictwem, rynkami rolnymi i rozwojem wsi. W dziale Członkostwo RP w UE 
omówione są także kontrole z działu Rozwój regionalny. Niekiedy także konkretne kontrole można zaliczyć do więcej niż jed-
nego działu – np. informację o wykonaniu planu finansowego NFZ, omówioną przez nas w dziale Zdrowie, można przypisać 
także do działu Budżet.

W każdym z podrozdziałów wyodrębnione zostały podmiotowo lub przedmiotowo najważniejsze tematy, które zbadali 
kontrolerzy NIK. W tych podrozdziałach wskazano główne ustalenia NIK, w tym szczególnie stwierdzone nieprawidłowości 
oraz mechanizmy korupcyjne.

Ponadto omówione w podrozdziałach tematy oraz syntezy (załączniki nr 3 i 5) kończą się wykazem ważniejszych wnio-
sków pokontrolnych. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ NIK odgrywa istotną rolę nie tylko jako naczelny organ kontrolny 
stwierdzający nieprawidłowości. Formułując wnioski pokontrolne, w tym wprost odnoszące się do koniecznych zmian w prawie 
wnioski de lege ferenda – jest także jedną z tych instytucji, które mogą w sposób rzeczywisty pomagać usprawniać i naprawiać 
państwo. 

Podrozdziały kończą się spisem kontroli przypisanych do tego konkretnego obszaru. Są to kontrole omówione w tym 
rozdziale, ale także opisane w załącznikach 3 i 5, zawierających syntezy kontroli planowych oraz wybranych kontroli doraź-
nych. Wykaz kontroli budżetowych znajduje się w załączniku nr 1. Zestawienie innych kontroli planowych omówionych w tym 
rozdziale znajduje się w załączniku nr 2. Wykaz wszystkich kontroli doraźnych, w tym omówionych w tym rozdziale, zawiera 
załącznik nr 4. 
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1. Budżet

 Skala zaangażowania NIK w przeprowadzanie kontroli wykonania 
budżetu oraz założeń polityki pieniężnej jest ogromna. Ale też efekt 
jest imponujący – corocznie dokonywany jest bardzo rozbudowany 
audyt, pozwalający na zweryfikowanie prawidłowości wydatkowania 
i rozliczania środków budżetowych w niemal wszystkich obszarach 
działalności państwa.
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Budżet

Około 100 kontroli rocznie, czyli połowa kontroli planowych przeprowadzanych przez NIK, 
poświęcona jest wykonaniu budżetu państwa przez ministerstwa, urzędy centralne, ale tak-
że administrację niższych szczebli. Ich ustalenia mają ogromne znaczenie, ponieważ na ich 
podstawie Sejm uchwala tzw. absolutorium dla rządu.

NIK – jako naczelny organ kontroli państwowej – jest też uprawniona do kontroli działalności Narodowego Banku Polskie-
go. Uprawnienie to wynika wprost z artykułu 203 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrola ta dotyczy nie tylko bu-
dżetu NBP, ale głównie realizacji założeń polityki pieniężnej1. Chodzi m.in. o zgodność działań NBP i Rady Polityki Pieniężnej 
z przyjętymi na dany rok założeniami polityki pieniężnej oraz ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego. NIK sprawdza 
np., czy inflacja w danym roku mieściła się w wyznaczonym przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, czym 
był spowodowany ewentualny wzrost inflacji i jak duże było odchylenie. Jest to niezwykle ważne uprawnienie z uwagi na 
wyjątkową pozycję NBP jako niezależnego od rządu banku centralnego, którego główna rola polega na utrzymaniu stabilnego 
poziomu cen.

Skala zaangażowania Izby w przeprowadzanie kontroli wykonania budżetu oraz założeń polityki pieniężnej jest ogromna. 
Ale też efekt jest imponujący – corocznie dokonywany jest bardzo rozbudowany audyt, pozwalający na zweryfikowanie pra-
widłowości wydatkowania i rozliczania środków budżetowych w niemal wszystkich obszarach działalności państwa. Badanie 
dotyczy dysponentów budżetu wszystkich trzech szczebli. Kontrole przeprowadzane są we wszystkich resortach, kancela-
ri Prezydenta i Premiera oraz innych urzędach centralnych. Kontrole sprawdzają prawidłowość gospodarowania finansami 
m.in. przez wojsko, sądy, prokuraturę, Policję, służby specjalne, straż pożarną, straż graniczną, agendy rządowe. Ponadto 
kontrolowane są urzędy wojewódzkie. NIK prowadzi także kontrolę powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków.

Informacje z kontroli budżetowych omawiane są podczas posiedzeń właściwych tematycznie komisji sejmowych. Ponadto 
na podstawie całości ustaleń wszystkich tych kontroli NIK corocznie przygotowuje raport pt. „Analiza wykonania budżetu pań-
stwa i założeń polityki pieniężnej”. Dokument ten przekazywany jest równocześnie z rocznym „Sprawozdaniem z działalności 
NIK” do Marszałka Sejmu. Główne wnioski z tego opracowania prezentowane są przez Prezesa NIK podczas plenarnego po-
siedzenia Sejmu. „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej” prezentowana jest jednocześnie z „Opinią 
w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów”. 

 Skrót syntezy i podstawowych ustaleń kontroli NIK z dokumentu „Analiza wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku, skierowanego do Sejmu w 2011 roku” 

„W ustawie budżetowej na rok 20102 ustalono podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 249,0 mld zł, 
wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 301,2 mld zł oraz deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 
52,2 mld zł. Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 w budżecie państwa, obok pro-
gnozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa, planowanych wydatków budżetu państwa i pla-
nowanego deficytu budżetu państwa, określono również kwotę dochodów środków europejskich na kwotę 41,8 mld zł, kwotę 
wydatków środków europejskich na kwotę nie większą niż 56,3 mld zł oraz deficyt budżetu środków europejskich na kwotę nie 
większą niż 14,4 mld zł. 

Budżet państwa w 2010 r. został wykonany zgodnie z ustawą budżetową. Na realizację budżetu państwa korzystnie wpły-
wała sytuacja gospodarcza w 2010 r., która była lepsza, niż prognozowano w założeniach do ustawy budżetowej. Wyższy, 
niż zakładano, był wzrost gospodarczy, lepsza była sytuacja na rynku pracy. Wartości złotego wobec obcych walut nie ulegały 
większym wahaniom. Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska osiągnęła w 2010 r. dobre wyniki gospodarcze.

1  Kontrola wykonania założeń polityki pieniężnej i kontrola wykonania budżetu państwa zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji są prezentowane w jednym dokumen-

cie, jednak inna jest ich tematyka i prowadzone są na podstawie oddzielnych programów kontroli.

2  Ustawa budżetowa na rok 2010 (Dz.U. Nr 19, poz. 102).

3  Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
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Dochody budżetu państwa w 2010 r. wyniosły 250,3 mld zł i były o 0,5% wyższe, niż zaplanowano w ustawie budżetowej. 
Wydatki zrealizowano w wysokości 294,9 mld zł. Były one niższe od limitu ustawowego o 2,1%. W rezultacie deficyt budżetu 
państwa, planowany na 52,2 mld zł, wyniósł 44,6 mld zł. Uzyskane dochody pozwalały na sfinansowanie 84,9% wydatków 
budżetu państwa. 

Diagram 1.

Wydatki, dochody i deficyt budżetu państwa w 2010 r. (mld zł)

Deficyt44,6

15,1 %Dochody

Wydatki

250,3

84,9 %

 294,9
100 %

Z ustaleń kontroli wynika, że niewykonane zostały prognozowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób praw-
nych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu opłat, grzywien, odsetek i innych dochodów niepodatkowych. 
Pozostałe dochody, głównie VAT i akcyza, zostały zrealizowane z nadwyżką. Uzyskano także nieplanowane wpłaty z zysku 
Narodowego Banku Polskiego. Po stronie wydatków budżetu państwa ciągle problemem jest finansowanie zadań inwesty-
cyjnych, gdzie wykonanie wydatków w stosunku do planu było najniższe spośród wszystkich grup rodzajowych wydatków. 
Zastrzeżenia budzi system planowania tych wydatków. W planach rzeczowych ujmowane były zadania nieprzygotowane do 
realizacji. 

Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 37,7 mld zł, co stanowiło 90,1% zaplanowanej kwoty. Wydatki wyniosły 
48,1 mld zł, tj. 85,5% planowanej kwoty. Wykonanie budżetu środków europejskich zamknęło się deficytem w kwocie 10,4 mld 
zł, który był jednak niższy o 4 mld zł od limitu ustawowego. Relacja dochodów do wydatków wyniosła 78,4%. Z ustaleń kontroli 
wynika, że w niektórych częściach budżetowych wystąpiły opóźnienia w realizacji części programów operacyjnych.

Diagram 2.

Wydatki, dochody i deficyt budżetu środków europejskich w 2010 r. (mld zł)

Deficyt10,4

21,6 %Dochody

Wydatki

37,7

78,4 %

 48,1     
100 %

Najwyższa Izba Kontroli zbadała rzetelność i prawidłowość sprawozdań budżetowych we wszystkich kontrolowanych jed-
nostkach. Stwierdzono, że kwoty dochodów, wydatków i deficytów, które zostały podane w „Sprawozdaniu Rady Ministrów 
z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.”, stanowią sumę kwot wykazanych w sprawozda-
niach budżetowych dysponentów poszczególnych części. Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając wyniki przeprowadzonych 
kontroli, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. przekazuje prawdziwy obraz wykonania budżetu państwa w zakresie 
dochodów, wydatków, należności i zobowiązań. 

NIK oceniła pozytywnie lub pozytywnie z zastrzeżeniami wykonanie budżetu państwa we wszystkich częściach budżeto-
wych oraz realizację planów finansowych państwowych osób prawnych i funduszy celowych.

Stwierdzając prawidłowe wykonanie budżetu państwa w 2010 r., trzeba mieć na uwadze, że problemy finansów publicz-
nych nie zostały rozwiązane. Co więcej, nie udało się zapobiec pogłębianiu się nierównowagi sektora finansów publicznych. 



182

St
an

 p
ań

st
w

a 
w

 ś
w

ie
tl
e 

us
ta

le
ń 

ko
nt

ro
li 

NI
K

Przyrost państwowego długu publicznego był większy niż w latach poprzednich. Zadłużenie sektora finansów publicznych 
zwiększyło się o 78 mld zł i na koniec 2010 r. wyniosło 747,9 mld zł, a jego relacja do PKB osiągnęła 52,8%. Ukształtowała 
się ona powyżej I progu ostrożnościowego, określonego w ustawie o finansach publicznych na poziomie 50%. W tej sytuacji 
zastosowanie będzie miał art. 86 pkt 1 tej ustawy, który stanowi, że Rada Ministrów nie może uchwalić projektu ustawy budże-
towej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa byłaby wyższa niż analogiczna relacja, wyni-
kająca z ustawy budżetowej na rok 2011. Wzrost kwoty państwowego długu publicznego był przede wszystkim konsekwencją 
wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Istotne pogorszenie sytuacji sektora publicznego jest w znacznej mierze wynikiem braku reform systemowych, na co 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje już od kilku lat. W okresie najlepszej koniunktury gospodarczej, tj. w latach 2006–2007, 
kiedy wzrost wydatków budżetowych był bardzo szybki, nie były wykorzystywane nawet proste oszczędności niewymagające 
reform strukturalnych. Również stan zaawansowania prac nad wdrażaniem budżetu zadaniowego nie umożliwiał w 2010 r. 
wykorzystania tego narzędzia do racjonalizacji wydatków publicznych. 

Skala i waga nieprawidłowości stwierdzonych w wykonaniu budżetu, podobnie jak w roku 2009, nie była duża. Najczęściej 
polegały one na:

−  przekroczeniu upoważnień do dokonywania wydatków,
−  nieegzekwowaniu zwrotu niewykorzystanych dotacji,
−  nierzetelnym planowaniu dochodów i wydatków,
−  niedochodzeniu należności budżetowych,
−  nieprzestrzeganiu procedur w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych,
−  błędach w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań budżetowych. (…)”

Skrót syntezy i podstawowych ustaleń kontroli NIK z dokumentu „Analiza wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 roku”, skierowanego do Sejmu w 2012 roku 

„(…) Ogólna ocena wykonania ustawy budżetowej
Realizacja budżetu państwa była lepsza niż zakładano. Dochody budżetu państwa w 2011 r. były o 1,6% wyższe niż 

zaplanowano w ustawie budżetowej. Wydatki były niższe od limitu ustawowego o 3,4%. W rezultacie deficyt budżetu państwa, 
planowany na 40,2 mld zł, wyniósł 25,1 mld zł. Oznaczało to zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Uzyskane 
dochody pozwalały na sfinansowanie 91,7% wydatków budżetu państwa, podczas gdy w poprzednim roku relacja ta wynosiła 
84,9%.

Wydatki, dochody i deficyt bud�etu pa�stwa w 2011 r.

Deficyt 25,1
8,3%

Dochody 277,6
91,7%

1.

[mld z�]

Wydatki 302,7
100%

Budżet środków europejskich został zaplanowany ostrożnie i zapewniał duży margines bezpieczeństwa. Dochody budżetu 
środków europejskich stanowiły 70,8% zaplanowanej kwoty. Wydatki wyniosły 72,4% planowanej kwoty. Wykonanie budżetu 
środków europejskich zamknęło się deficytem w kwocie 12,2 mld zł, który był niższy o 3,2 mld zł od limitu ustawowego. Relacja 
dochodów do wydatków wyniosła 79,9%, wobec 78,4% w poprzednim roku.
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Wydatki, dochody i deficyt bud�etu �rodków europejskich w 2011 r.

Deficyt 12,2
20,1%

Dochody 48,6
79,9%

2.

[mld z�]

Wydatki 60,8
100%

Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły łącznie 326,1 mld zł i były wyższe od dochodów 
osiągniętych w 2010 r. o 13,2%. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły 363,5 mld zł i były wyższe 
od wydatków poniesionych w 2010 r. o 6,0%. Deficyt budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniósł 37,4 mld zł 
i był niższy od deficytu osiągniętego w 2010 r. o 17,6 mld zł, tj. o 32,1%. Zmniejszenie deficytu było następstwem zwiększenia 
dochodów o 38,1 mld zł, przy przyroście wydatków tylko o 20,5 mld zł i przyczyniło się do ograniczenia dynamiki wzrostu długu 
publicznego.

Na wykonanie budżetu państwa i sytuację finansów publicznych korzystny wpływ miały działania zmierzające do obniżenia 
deficytu finansów publicznych oraz kształtowanie się sytuacji gospodarczej w kraju. (…)

Od 2007 r. w okresie globalnego kryzysu gospodarczego Polska osiągała najwyższy wzrost PKB spośród państw Unii 
Europejskiej. W IV kwartale 2011 r. produkt krajowy brutto w Unii Europejskiej ogółem zwiększył się w skali roku o 0,8%. 
W Polsce tempo wzrostu PKB wyniosło 4,4%. Wyższą dynamikę wzrostu osiągnęły tylko kraje bałtyckie Litwa, Estonia i Łotwa. 
W zakresie PKB per capita Polska od 2005 r. zmniejszała różnicę do państw strefy euro o średnio dwa punkty procentowe 
rocznie. Pomimo dobrych wyników gospodarczych na tle reszty Europy w ostatnich latach, Polska pozostaje szóstym najbied-
niejszym państwem UE, z PKB per capita wynoszącym 64% średniej unijnej. (…)

Sytuacja finansów publicznych
(…) Zmniejszyło się tempo przyrostu długu publicznego i nierównowaga sektora finansów publicznych. Poprawa sytuacji 

sektora publicznego jest wynikiem rozpoczęcia reform systemowych. Na konieczność takich reform Najwyższa Izba Kontroli 
wskazywała w latach ubiegłych. 

Państwowy dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 815,3 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego był wyższy 
o 67,4 mld zł. W relacji do PKB stanowił 53,5% i wzrósł o 0,7 punktu procentowego. Tempo przyrostu państwowego długu 
publicznego w 2011 r. wyniosło 9,0% wobec 11,9% w 2010 r. Podobnie jak w 2010 r. relacja długu do PKB przekroczyła 50%, 
tj. pierwszy próg „ostrożnościowy” wynikający z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, 
na 2013 r. Rada Ministrów będzie ponownie zobowiązana uchwalić projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu 
budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie będzie mogła być wyższa niż analogiczna proporcja z ustawy budżeto-
wej na 2012 r., tj. 11,6%. Przyrost państwowego długu publicznego był przede wszystkim konsekwencją wzrostu zadłużenia 
Skarbu Państwa o 56,3 mld zł oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 10,6 mld zł. (…)

Dynamika wzrostu długu Skarbu Państwa była mniejsza niż w poprzednim roku. Dług Skarbu Państwa na koniec 2011 r. 
wyniósł 771,1 mld zł i w ciągu roku wzrósł o 69,3 mld zł, tj. o 9,9% (wobec 11,1% w 2010 r.). (…)

Zadłużenie zagraniczne na koniec 2011 r. wyniosło 246,4 mld zł i w ciągu roku wzrosło o 51,6 mld zł, tj. o 26,5%. Udział 
zadłużenia zagranicznego w długu Skarbu Państwa wzrósł o ponad 4 punkty procentowe i na koniec 2011 r. wyniósł 32%, 
przekraczając poziom 20–30% określony w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011–2014”. 
Dług krajowy Skarbu Państwa na koniec 2011 r. wyniósł 524,7 mld zł i wzrósł o 17,7 mld zł, tj. o 3,5%. (…)

Budżet państwa
Prognoza dochodów budżetu państwa na 2011 r. okazała się prawidłowa. Dochody wyniosły 277,6 mld zł i były wyższe 

o 1,6% od planowanych. W porównaniu do 2010 r., dochody były wyższe o 10,9%. Decydujący wpływ na uzyskanie wyższych 
o 4,5 mld zł niż zakładano dochodów miały wyższe niż prognozowano dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP oraz dywidend 
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spółek Skarbu Państwa i wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych. Dochody podatkowe wyniosły 243,2 mld zł, tj. 100,2% 
prognozy zawartej w ustawie budżetowej, a dochody niepodatkowe – 32,3 mld zł, tj. 115,1% prognozy. (…)

Zasadniczym problemem, pomimo poprawy wskaźnika efektywności egzekucji, był wysoki poziom zaległości podatko-
wych, w tym zagrożonych przedawnieniem. Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2011 r. wyniosły 22,9 mld zł i w porównaniu 
do stanu na koniec 2010 r. wzrosły o 11,4%. Dla porównania w 2010 r. zaległości podatkowe wzrosły o 7,8%. W urzędach 
skarbowych zaległości podatkowe zagrożone przedawnieniem według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 6,2 mld zł 
i w porównaniu do stanu na koniec 2010 r. wzrosły o 12,3%. Przeprowadzone przez NIK kontrole wskazały, że organy po-
datkowe mają możliwość poprawy skuteczności odzyskiwania należnych podatków przez dokonywanie na szerszą skalę 
i w odpowiednim czasie zabezpieczeń zobowiązań. 

Wydatki budżetu państwa wyniosły 302,7 mld zł i były o 3,4%, tj. o 10,7 mld zł niższe od kwoty ustalonej w ustawie budże-
towej. Wydatki te, w porównaniu do poprzedniego roku, wzrosły tylko o 2,6%, czyli realnie były niższe. Niższe niż planowano 
wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w kosztach obsługi długu publicznego i wydatkach na składkę do 
Unii Europejskiej oraz nierozdysponowania w pełni wydatków ujętych w rezerwach celowych, w tym zwłaszcza na współfinan-
sowanie projektów z udziałem środków UE. (…)

Budżet środków europejskich
Budżet środków europejskich nie został tak dobrze zrealizowany jak budżet państwa. Należy jednak wziąć pod uwagę to, 

że na 2011 r. w budżecie środków europejskich zaplanowano o wiele wyższy wzrost, zwłaszcza wydatków, niż w budżecie 
państwa. 

Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 48,6 mld zł i były niższe od prognozowanych o 20,0 mld zł, tj. o 29,2%. 
W porównaniu do 2010 r. dochody te wzrosły o 28,9%. Niższa niż planowano realizacja dochodów wynikała z niewykonania 
planowanych wydatków podlegających refundacji oraz decyzji Ministra Finansów o pozostawieniu na rachunkach programo-
wych środków w celu zapewnienia płynności finansowej tych programów w latach następnych, a także opóźnień w realizacji 
wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. (…)

Saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią Europejską, po raz kolejny, było dodatnie. Wyniosło ono 10,5 mld euro (w 2010 r. 
– 7,7 mld euro). Do Polski z budżetu Unii Europejskiej wpłynęły środki w kwocie 14,3 mld euro, tj. o 27,1% wyższej niż 
w 2010 r. Z tytułu składki oraz zwrotów Polska wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej kwotę 3,8 mld euro, tj. o 8,2% wyższą niż 
w 2010 r. Napływ środków z UE był o 17,6% niższy niż zaplanowano w ustawie budżetowej. (…)

Potrzeby pożyczkowe
Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa w 2011 r. były ponad dwukrotnie niższe niż w 2010 r. Wyniosły one 

26,9 mld zł i były niższe od kwoty planowanej o 29,4 mld zł. Głównymi ich składowymi były deficyty budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, refundacja Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych składek przekazywanych do Otwartych Funduszy 
Emerytalnych oraz sfinansowanie pożyczki dla FUS na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez 
państwo. W wyniku zmian w systemie emerytalnym, na rzecz OFE przekazano kwotę 15,4 mld zł, wobec planowanej 23,9 mld 
zł. Oznaczało to zmniejszenie potrzeb pożyczkowych w stosunku do planowanych, a w rezultacie wpłynęło zmniejszająco na 
wysokość długu publicznego. (…)

Minister Finansów zapewnił finansowanie potrzeb pożyczkowych, choć rzeczywista struktura finansowania różniła się od 
założeń przyjętych w ustawie budżetowej. Istotne znaczenie w zarządzaniu płynnością miał wprowadzony od maja 2011 r. 
mechanizm konsolidacji środków jednostek sektora finansów publicznych. (…)

Budżet zadaniowy
Stan wdrażania budżetu zadaniowego, zwłaszcza w obszarze zarządczym NIK ocenia jako niezadowalający . Jest to skut-

kiem regulacji prawnych, braku właściwej koncepcji i skutecznej koordynacji prac. Obecne usytuowanie odpowiedzialności za 
osiąganie celów funkcji państwa spowodowało, że na żadnym z organów władzy publicznej nie ciąży bezpośrednia odpowie-
dzialność za ich osiąganie i koordynowanie. Istnieje wysokie ryzyko, że proces wdrażania układu zadaniowego nie zakończy 
się przed 31 grudnia 2012 r., tj. w terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych. Brak jest spójnej struktury zadań publicznych, opisywanych jednoznacznie zdefiniowanymi miernikami dokonań. 
(…)

Nieprawidłowości
Skala i waga nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie prawidłowości wykonania budżetu oraz zgodności systemu ra-

chunkowości z zasadami rachunkowości oraz skuteczności funkcjonowania mechanizmów kontroli zarządczych dotyczących 
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operacji finansowych i gospodarczych, podobnie jak w ostatnich latach, nie była duża. (…)
Założenia polityki pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2011 postanowiła kontynuować realizację cią-

głego celu inflacyjnego ustalonego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń ± 1 punkt procentowy. Inflacja 
mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) kształtowała się w 2011 r. powyżej celu inflacyjnego, jak 
i powyżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu i wynosiła w poszczególnych miesiącach od 3,6% do 5,0%. Średniorocz-
na inflacja w 2011 r. wyniosła 4,3%. (…)”

Największy wpływ na wzrost inflacji miały ceny „(…) oraz znaczna deprecjacja złotego w IV kwartale 2011 r. Czynniki 
te o charakterze podażowym i zewnętrznym, pozostawały poza bezpośrednim oddziaływaniem krajowej polityki pieniężnej. 
(…)”
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Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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2. Administracja 
publiczna

2.1. Udostępnianie informacji publicznej

2.2. Międzynarodowa współpraca Polski na rzecz rozwoju

2.3. Samorządowe kolegia odwoławcze

2.4. Fundusz alimentacyjny

2.5. Dostęp do lokali wyborczych dla niepełnosprawnych

2.6. Służba cywilna

2.7. Administracja samorządowa
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 Administracja publiczna
Zadaniem administracji publicznej jest m.in. zagwarantowanie obywatelom możliwości korzy-
stania z wszelkich należnych praw, zapewnienie im bezpieczeństwa socjalnego, łagodzenie 
różnic w dostępie do wypracowanych przez społeczeństwo dóbr, motywowanie do pogłębia-
nia wiedzy i podnoszenia umiejętności, propagowanie uczestnictwa w kulturze, wspieranie 
tworzenia więzi społecznych i poczucia wspólnoty. NIK, prowadząc kontrole w tym obszarze, 
szczególną uwagę zwracała na te przypadki, gdy organy administracji publicznej nie re-
alizują konstytucyjnych praw obywateli, a poszczególne urzędy i służby publiczne nie służą 
obywatelowi, są mu nieprzyjazne, stanowią utrudnienie w życiu i rozwiązywaniu jego pro-
blemów. Wykazały one, że można mieć zastrzeżenia do jakości obsługi obywateli, ponieważ 
kontrolowane jednostki niejednokrotnie nie wypełniały powierzonych im funkcji lub robiły to 
opieszale bądź nieprofesjonalnie.

Kontrole prowadzone w ramach tego działu administracji rządowej wskazywały, mówiąc najogólniej, że administracja 
publiczna nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec obywatela, polegających na zaspokajaniu jego zbiorowych 
i indywidualnych potrzeb, wynikających ze współżycia ludzi w społeczności. 

Informacja publiczna nie jest udostępniana obywatelom należycie, na czym cierpi jawność życia publicznego. Nasz kraj, 
wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązał się do pomocy na rzecz krajów rozwijających się. Badania NIK wykazały, że kontrolo-
wane podmioty realizowały i wspierały takie działania, ale wskaźniki wysokości pomocy w kolejnych latach nie osiągnęły nawet 70 
proc. zakładanych wielkości. Tymczasem sposób wywiązywania się naszego kraju z przyjętych na siebie zobowiązań, podjętych 
w ramach międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, wpływa na pozycję i wizerunek Polski na arenie światowej.

2.1. Udostępnianie informacji publicznej

Pomimo upływu prawie 10 lat od wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej nadal występu-
ją problemy z jej interpretacją i prawidłowym udzielaniem informacji. Kontrola przeprowadzona w 12 jednostkach 
województwa kujawsko-pomorskiego wykazała, że nie respektowały one zasad określonych w ustawie bądź też 
w ogóle nie udostępniały wymaganych informacji.

Jawność życia publicznego odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dostęp do informacji 
publicznej umożliwia obywatelom udział w dotyczących ich procesach decyzyjnych. Kwestię tę Najwyższa Izba Kontroli badała 
kilkakrotnie, zawsze z niesatysfakcjonującym rezultatem. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej informacją 
taką jest każda informacja o sprawach publicznych. Obowiązane do jej udostępniania są władze publiczne oraz inne podmioty 
wykonujące zadania publiczne. Prawo do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach pub-
licznych przysługuje każdemu. Informacje udostępnia się: przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na wnio-
sek, także ustny, przez umożliwienie wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, wglądu do dokumentów 
urzędowych, a także przez wywieszenie lub wyłożenie w miejscu ogólnie dostępnym. Te jasne i jednoznaczne zasady nie były 
powszechnie przestrzegane.

Na skalę stwierdzonych nieprawidłowości wpłynęło, zdaniem NIK, nieprecyzyjne określenie w ustawie zakresu podlega-
jących udostępnieniu w BIP informacji. Wciąż aktualny pozostaje zatem wniosek NIK postawiony w wyniku kontroli z 2005 r. 

odnośnie do określenia w ustawie zakresu informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej, w zależności od form 
podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

Główne ustalenia NIK:

–  Jednostki nieprzygotowane do udzielania informacji
Kontrolowane podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej nie były wystarczająco przygotowane orga-

nizacyjnie i kadrowo do wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępniając 
informacje publiczne, nie przestrzegały zasad określonych w ustawie lub w ogóle nie udostępniały wymaganych informacji. 

–  Brak podstawowych informacji w BIP
We wszystkich 12 skontrolowanych jednostkach Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony był z naruszeniem ustawy 

i rozporządzenia – brakowało w nim podstawowych informacji publicznych podlegających udostępnieniu. Dotyczyło to infor-
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macji najczęściej poszukiwanych przez odbiorców BIP, takich jak zasady funkcjonowania podmiotów i dane publiczne na ich 
temat. Pozostałe informacje zamieszczano w niepełnym zakresie lub były trudno dostępne. 

–  Brak BIP w prawie połowie jednostek
Stron BIP w ogóle nie prowadziło 99 z 218 (45 proc.) samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych 

podległych kontrolowanym podmiotom. Nieprawidłowości te nie zostały ujawnione ani w ramach sprawowanego nad nimi 
nadzoru, ani w wyniku możliwych do przeprowadzania kontroli wewnętrznych.

–  Brak osób wyznaczonych do udostępniania informacji
W 10 z 12 skontrolowanych jednostek w województwie kujawsko-pomorskim nie wyznaczono osób odpowiedzialnych za udostęp-

nianie informacji publicznej. Nie określono trybu udostępniania informacji, brakowało też spójności wewnętrznych uregulowań i szkoleń. 
–  Ograniczanie dostępu do informacji

W statutach jednostek zawarto ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. 

9 z 12 jednostek nie spełniło wymagań dotyczących zabezpieczania treści informacji publicznych. 
–  Niedostateczna ochrona stron BIP
W niewystarczający sposób zapewniono ochronę zasobów tych stron przed nieuprawnionym dostępem, np. dokonywa-

niem zmian przez osoby nieuprawnione, celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do BIP.
–  Nierzetelne prowadzenie strony
7 jednostek nierzetelnie prowadziło strony BIP. Na stronach tych można znaleźć było nieaktualne informacje, puste lub 

niespójne z ich treścią zakładki, niejednolite nazewnictwo informacji tego samego rodzaju. Ponadto stwierdzono rozbież-
ności w treści informacji zamieszczanych w BIP i w innych serwisach internetowych kontrolowanych podmiotów. W połowie 
jednostek strony BIP nie spełniały określonych przepisami standardów dotyczących układu strony, brakowało danych tele-
adresowych redakcji czy linku do strony głównej istniejącego serwisu internetowego. Nie zamieszczano danych dotyczących 
tożsamości osób, które wytworzyły informację i odpowiadają za jej treść.

Wszystkie wzory wniosków o udzielenie informacji publicznej zawierały klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych wnioskodawcy, brakowało jednocześnie formuły alternatywnej. Mogło to sugerować, że taka zgoda jest 
niezbędna do uzyskania informacji. 

–  Udzielanie informacji przez Internet
Zaawansowanie rozwoju e-administracji w województwie kujawsko-pomorskim jest zróżnicowane, w zależności od rodza-

ju podmiotu. 5 z 12 badanych jednostek umożliwiło zarówno pobranie oficjalnych formularzy ze strony internetowej urzędu, 
jak i ich odesłanie za pomocą internetu. Wszystkie badane podmioty umożliwiły wyszukanie informacji o danym urzędzie oraz 
świadczonych usługach na własnej stronie internetowej.

Wnioski NIK:

W celu uzyskania poprawy w zakresie kontrolowanej działalności – zdaniem NIK – niezbędne jest podjęcie przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) działań w zakresie inicjatywy legislacyj-
nej Rady Ministrów, mających na celu określenie zakresu informacji publicznej udostępnianej w BIP, z uwzględnieniem zróżni-
cowania form ustrojowych organów i podmiotów zobowiązanych do prowadzenia BIP i przynależnych im zadań publicznych.

2.2. Międzynarodowa współpraca Polski na rzecz rozwoju

Wstępując do Unii Europejskiej, Polska wyraziła gotowość do udzielania pomocy krajom rozwijającym się i za-
deklarowała stopniowe jej zwiększanie z 0,1 proc. do 0,33 proc. swojego dochodu narodowego brutto w roku 2015. 
Badania wykazały, że objęte kontrolą podmioty na ogół skutecznie realizowały bądź wspierały działania pomocowe 
podejmowane na rzecz krajów rozwijających się, ale wskaźniki wysokości pomocy w kolejnych latach nie osiągnęły 
nawet 70 proc. zakładanych wielkości.

Działania pomocowe na rzecz krajów rozwijających się prowadzone były na ogół skutecznie. Właściwi ministrowie zapew-
nili prawidłowe finansowanie kredytów pomocowych oraz wpłat do budżetu UE i organizacji międzynarodowych na pomoc 
wielostronną. Efekty działań pomocowych pozytywnie wpływają na wizerunek Polski w świecie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu środków finansowych z rezerw celowych alokowanych do części bu-
dżetowych, których dysponentami byli objęci kontrolą ministrowie. Środki w łącznej kwocie 5.680,3 tys. zł zostały wykorzysta-
ne w 77,3 proc. (tj. w kwocie 4.389,2 tys. zł) na realizację 14 spośród 16 planowanych projektów pomocowych.
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 Główne ustalenia NIK:

–  Zbyt niska do zadeklarowanej pomoc rozwojowa
Polska nie wywiązuje się z podjętej w 2005 r. deklaracji sukcesywnego zwiększania rozmiaru polskiej pomocy dla krajów 

rozwijających się. Pomimo pozytywnych efektów świadczonej przez Polskę pomocy rozwojowej, jej dotychczasowe rozmiary 
są o ponad 30 proc. niższe od zadeklarowanych. Nie został też opracowany, zalecony przez Komisję Europejską, plan działań 
zmierzających do osiągnięcia docelowego poziomu pomocy zagranicznej. W ocenie NIK istnieje niebezpieczeństwo, że cel 
ten nie zostanie osiągnięty. 

–  Problemy z ewidencją i prawidłowym zarządzaniem wydatkami na pomoc rozwojową
Zadania z zakresu polskiej współpracy na rzecz rozwoju zostały przypisane do działu sprawy zagraniczne, jednak Minister 

Spraw Zagranicznych wobec braku szczegółowych rozwiązań systemowych realizował i koordynował przypisane mu zadania 
w ograniczonym zakresie.

Brakuje przejrzystego systemu ewidencyjno-sprawozdawczego wydatków budżetu państwa na pomoc rozwojową. Nie 
sprzyja to prawidłowemu zarządzaniu i rzetelnej ocenie efektów tej pomocy.

Ustalona przez MSZ wielkość polskiej pomocy rozwojowej w 2008 r. i 2009 r., w wysokości odpowiednio 897.110,0 tys. zł 
i 1.164.920,0 tys. zł, nie była zgodna ze stanem faktycznym. Nie uwzględniono wkładów własnych jednostek samorządu tery-
torialnego i innych podmiotów dysponujących środkami publicznymi na realizację projektów rozwojowych. 

W informacjach o wartości udzielonej pomocy, przekazanych do MSZ przez trzy z pięciu objętych kontrolą ministerstw 
(MNiSW, MS, MRiRW), wykazano zaniżone kwoty wydatków kwalifikowanych do ODA (Oficjalna Pomoc Rozwojowa) lub 
wydatki niekwalifikujące się do ODA.

Wydatki poniesione w 2009 r. bezpośrednio z budżetu MSZ zostały zawyżone o 985,9 tys. zł, tj. o kwotę zwrotu niewyko-
rzystanych dotacji na pomoc zagraniczną.

Główną przyczyną powstałych nieprawidłowości była niespójność systemu gromadzenia danych z systemem ewiden-
cyjno-sprawozdawczym budżetu państwa. W zakresie wydatków poniesionych przez MSZ z rezerw celowych zaniechano 
również weryfikacji danych z księgami rachunkowymi ministerstwa.

Planowanie przez MSZ zadań w ramach współpracy na rzecz rozwoju ogranicza się do opracowania rocznych programów 
polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ. Obejmują one tylko niewielką część środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc rozwojową. 

–  Niegospodarność i brak systemu oceny efektów polskiej pomocy
Przeprowadzone u beneficjentów kontrole NIK ujawniły przypadki wydatków realizowanych niezgodnie z umowami i nie-

gospodarnie. Nie został utworzony kompleksowy system oceny efektów polskiej pomocy zagranicznej, do którego wdrożenia 
MSZ przygotowuje się od 2005 r. 

–  Nieprawidłowości w konkursach, zawieraniu umów z beneficjentami i rozliczeniach
Organizacja konkursów, zawieranie umów z beneficjentami dotacji oraz rozliczanie dotowanych zadań nie zawsze 

były prawidłowe. Stwierdzono m.in.: uchybienia w ogłoszeniach o otwartych konkursach (dwa spośród sześciu objętych 
badaniem konkursów, tj. 33,3 proc.), nieprawidłowości w zakresie wyboru ofert podmiotów biorących udział w konkursach 
(3 spośród 15 badanych ofert i wniosków, tj. 20 proc.), które świadczą m.in. o niezachowaniu jednakowych warunków dla 
tych podmiotów, nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zawierania umów z podmiotami realizującymi zadania z zakresu 
pomocy rozwojowej (w 13 spośród 15 objętych badaniem umów, tj. 86,7 proc.), nierzetelne i niezgodne z przepisami roz-
liczanie realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym (wszystkich 12 umów podlegających rozliczeniu w kon-
trolowanym okresie).

Już po zakończeniu kontroli, we wrześniu 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o współpracy rozwojowej, która 
w dużym stopniu systematyzuje i porządkuje problematykę zarządzania polską pomocą rozwojową.

2.3.  Samorządowe kolegia odwoławcze 

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła większych uchybień w merytorycznej działalności samorządowych kole-
giów odwoławczych, będących organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicz-
nej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, a nawet zauważyła w ich pracy pewną poprawę. 
Świadczył o niej malejący odsetek uwzględnionych przez wojewódzkie sądy administracyjne skarg na orzeczenia SKO, 
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a także obniżający się udział orzeczeń zaskarżonych w ogóle orzeczeń wydanych przez kolegia. Tej pozytywnej oceny 
nie można jednak odnieść w równym stopniu do prawidłowości prowadzenia postępowań. Kolegia z opóźnieniem wy-
dały znaczną część orzeczeń w sprawach administracyjnych oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, często 
nie zawiadamiając stron o przyczynach zwłoki i nie wskazując nowego terminu załatwienia sprawy, do czego były zo-
bowiązane przepisami. 

Główne ustalenia NIK:

–  Orzeczenia z opóźnieniami
Sprawność działania i prawidłowość prowadzenia spraw nie w każdym spośród 25 skontrolowanych samorządowych kole-

giów odwoławczych były zadowalające. SKO winny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W razie przekroczenia terminu mają 
obowiązek zawiadomić o tym strony, podając przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. Zasady te w pracy części 
kolegiów nie były przestrzegane. Po upływie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji 
podatkowej wydana została czwarta część orzeczeń w sprawach administracyjnych, w tym podatkowych, a bez zachowania 
terminów zawartych w kpa i ustawie o gospodarce nieruchomościami – niemal co trzecie orzeczenie w sprawach aktualizacji 
opłat za użytkowanie wieczyste. Jako przyczynę długotrwałego prowadzenia postępowań administracyjnych wskazywano 
wysoki stopień złożoności rozpatrywanych spraw lub zawiłość stanu faktycznego.

–  Niepowiadamianie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie
 Jedną z głównych przyczyn opóźnień w załatwianiu spraw było, w ocenie NIK, opieszałe prowadzenie czynności proce-

duralnych – zwlekanie z wyznaczaniem sprawozdawcy, długotrwałe przygotowywanie pisemnych uzasadnień oraz zbyt późne 
występowanie do właściwych organów o przekazanie akt. Nic natomiast nie stało na przeszkodzie, by zawiadamiać strony 
o niezałatwieniu sprawy w obowiązującym terminie i wskazać nowy termin. Ten podstawowy obowiązek został spełniony je-
dynie w przypadku 28 proc. spraw załatwionych z przekroczeniem terminów, co wskazuje na potrzebę wzmożenia nadzoru 
nad pracownikami SKO. 

–  Narastająca liczba spraw
W większości kontrolowanych jednostek poprawiła się wydajność, mierzona liczbą spraw rozpatrzonych przez jednego 

członka kolegium. Mimo to wzrastała liczba zaległych spraw, a w ślad za tym wydłużał się średni czas ich rozpoznania. Powo-
dem był zwiększony wpływ spraw, głównie dotyczących użytkowania wieczystego. 

–  W Warszawie 251 spraw na osobę, w Krośnie – 34
Uwagę zwracało duże zróżnicowanie liczby spraw załatwionych w kolegiach mających siedzibę w miastach wojewódzkich 

i pozostałych jednostkach – np. w 2008 r. w  Warszawie jedna osoba rozpatrywała średnio 251 spraw, natomiast w Krośnie 
tylko 34. Podobnie kształtowały się koszty. Przykładowo w 2008 roku koszt rozpoznania jednej sprawy w Warszawie wynosił 
510 zł, podczas gdy w Suwałkach 1652 złote. W roku 2009 koszt w Warszawie wzrósł o 1 zł i wynosił 511 zł, zaś w Suwałkach 
aż o 277 zł, do 1929 zł. Dane te, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, wskazują na bardzo zróżnicowany poziom wykorzystania 
zasobów publicznych w poszczególnych SKO. Zwrócić należy jednak uwagę na fakt, że w miastach, gdzie koszt rozpoznania 
jednej sprawy był wysoki, były one rozpatrywane zazwyczaj w krótszych terminach (ok. 1 miesiąca), podczas gdy w miastach 
wojewódzkich trwało to do 3, a nawet 4 miesięcy.

Wnioski NIK:

Tak duża rozpiętość wskaźników winna skłonić nadzorującego działalność administracyjną SKO Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji (obecnie Ministra Administracji i Cyfryzacji) do rozważenia zasadności utrzymywania sieci kolegiów 
poza miastami wojewódzkimi zatrudniających, przy czterokrotnie mniejszym napływie spraw, połowę stanu etatowych człon-
ków kolegium i podobną liczbę pracowników biur jak jednostki w miastach wojewódzkich.

2.4. Fundusz alimentacyjny

System wspierania środkami z budżetu państwa osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go generalnie spełnił swoją ustawową funkcję, jaką jest zapewnienie pomocy w sytuacji nieskutecznej egzekucji 
alimentów. NIK oceniła jednak negatywnie działania mające na celu zmobilizowanie dłużników do regulowania tych 
zobowiązań, skuteczność ich ściągania oraz współpracę między podmiotami uczestniczącymi w systemie pomocy 
osobom mającym prawo do tego rodzaju świadczeń – gminami, komornikami, starostwami.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego miały mieć charakter zwrotny. To zmniejszyłoby obciążenie budżetu państwa 
m.in. poprzez ograniczenie wysokości dotacji. Tak się jednak nie stało. W ocenie NIK środki budżetowe wydatkowane w ra-
mach tego funduszu nadal mają charakter pomocy społecznej, nie zaś świadczenia zwrotnego. 

Oznacza to, że ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie spełniła pokładanych w niej 
nadziei. Jej celem było wspieranie materialne osób znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu niemożności wyegzekwo-
wania alimentów i wszczęcie skutecznych działań wobec osób zobowiązanych do alimentacji. Żaden z tych dwóch celów nie 
został zrealizowany w stopniu zadowalającym, a jednostki samorządu terytorialnego nie wywiązywały się należycie ze swoich 
obowiązków. 

Główne ustalenia NIK:

–  Decyzje o przyznaniu świadczenia wydawane były na podstawie niepełnej lub nierzetelnie sporządzo-
nej dokumentacji

–  Nieskuteczna windykacja i wysokie koszty utrzymania dłużników alimentacyjnych osadzonych w za-
kładach karnych

Według ustaleń NIK nie podejmowano działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych lub były one wszczynane opie-
szale. W niewłaściwy sposób przeprowadzano wywiady środowiskowe, nie informowano sądów o bezczynności komorników 
sądowych, nie wykorzystywano istniejących instrumentów prawnych. Na 31 grudnia 2010 r. zaległości dłużników alimentacyj-
nych wobec Skarbu Państwa wynosiły już 10 mld zł, a wyniki kontroli nie wskazują, aby sytuacja się poprawiła.

Efekty działań wobec dłużników alimentacyjnych są też nieadekwatne do szeroko pojętych kosztów windykacji ponoszo-
nych przez różne podmioty. Świadczy o tym choćby fakt, iż w I półroczu 2010 r. skazani i osadzeni dłużnicy alimentacyjni, 
odbywający karę pozbawienia wolności, przekazywali na pokrycie zaległych świadczeń średnio 142 zł, podczas gdy koszty 
miesięcznego utrzymania jednego osadzonego przekraczają 2 tys. zł.  

–  Sprawozdania z realizacji zadań sporządzane były nierzetelnie 
Nieprawidłowości te tłumaczono brakami kadrowymi, przeciążeniem pracowników obowiązkami służbowymi czy skumulo-

waniem w jednym czasie wielu różnych zadań. W rezultacie brak było gwarancji, że środki z budżetu państwa trafiły do najbar-
dziej potrzebujących, nie były podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, a odbiorcy sprawozdań otrzymywali 
dane nieodpowiadające stanowi faktycznemu. 

Wnioski NIK:

Zmiany w systemie działań wobec dłużników alimentacyjnych powinny zmierzać w kierunku jego uproszczenia, głów-
nie drogą egzekwowania pełnego wywiązywania się komorników sądowych i pracowników socjalnych z nałożonych na nich 
zadań oraz egzekucji wyłożonych przez fundusz środków w trybie administracyjnym. Umożliwiłoby to użycie instrumentów 
mobilizujących i dyscyplinujących dłużników bez konieczności angażowania gminy i dublowania niektórych czynności. W grę 
wchodziłoby również utworzenie – wzorem innych państw UE – ogólnokrajowego urzędu lub zespołu podejmującego wobec 
dłużników alimentacyjnych skuteczne działania windykacyjne.  

2.5. Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb niepełnosprawnych

Przed wyborami do Sejmu RP i Senatu RP z 9 października 2011 r. NIK sprawdziła, jak gminy przygotowały się 
do ustawowego obowiązku obsługi wyborców niepełnosprawnych.  Kontrola przeprowadzona w 37 urzędach miast 
i gmin położonych na terenie 14 województw wykazała, że większość wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
wywiązała się ze swoich obowiązków. Nie zrobiło tego jednak 35 proc. badanych gmin.

Główne ustalenia NIK:

–  Większość gmin umożliwiła głosowanie niepełnosprawnym
Informacje o numerach i granicach obwodów głosowań oraz siedzibach komisji właściwych do głosowania koresponden-

cyjnego i o lokalach przystosowanych dla niepełnosprawnych zostały podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty. Informacje te zostały również w ustawowym terminie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Co najmniej 
jedna obwodowa komisja wyborcza była wyznaczona do głosowania korespondencyjnego. Wyborcy niepełnosprawni, o ile 
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wyrazili takie życzenie, ujmowani byli w wybranych przez nich obwodach głosowania, w których znajdowały się lokale dosto-
sowane do ich potrzeb, albo umieszczani w spisach w obwodach do głosowania korespondencyjnego. Na wnioski wyborców 
niepełnosprawnych albo osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończyły 75 lat, wydano pełnomocnictwa do głosowania 
wskazanym osobom.

–  1/3 gmin podejmowała czynności dodatkowe
Nadto, co podkreślili kontrolerzy NIK, 1/3 badanych gmin podejmowała dodatkowe czynności, wykraczające poza obo-

wiązki przypisane prawem, aby umożliwić wyborcom niepełnosprawnym skorzystanie z przysługujących im praw i zachęcić 
do udziału w wyborach.

Przy pomocy sołtysów i lokalnych mediów w 8 skontrolowanych gminach upowszechniano informacje dotyczące upraw-
nień wyborców niepełnosprawnych. Z kolei w 6 gminach osobom tym zapewniono możliwość skorzystania z bezpłatnego 
transportu do lokalu wyborczego.

–  W 1/3 gmin wystąpiły nieprawidłowości
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły w pierwszym rzędzie niewywiązania się wójtów 35 proc. bada-

nych gmin z obowiązku wyznaczenia co najmniej 1/5 liczby lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Częste 
były też przypadki wskazania lokali jako dostosowanych, mimo iż nie spełniały one szczegółowych warunków technicznych, 
określonych w obowiązujących przepisach. Podstawowe mankamenty to za wąskie drzwi, za wysokie progi, co utrudniało 
dostęp i wjazd na wózku do lokalu. Częste były też przypadki niezainstalowania dodatkowego oświetlenia w kabinach. Nie 
we wszystkich lokalach wyborczych zapewniono wyborcom niepełnosprawnym tajność głosowania oraz właściwą informację 
poprzez rozplakatowanie obwieszczeń PKW.

Czynności kontrolne zakończono 7 października 2011 r., a kontrolerzy swoje uwagi przekazywali samorządom 
przed wyznaczoną datą wyborów, aby dać możliwość usunięcia zauważonych usterek.

2.6. Służba cywilna

NIK sprawdziła, jak wygląda nabór do służby cywilnej. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej powinien on być 
otwarty i konkurencyjny. Kontrolerzy nie dopatrzyli się większych nieprawidłowości w organizowaniu naboru.

Korpus służby cywilnej to osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w Kancelarii Premiera, ministerstwach i urzę-
dach centralnych, urzędach wojewódzkich i urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji 
rządowej. Ich zwierzchnikiem jest Prezes Rady Ministrów, centralnym organem zaś – Szef Służby Cywilnej. W skład korpusu 
wchodzą pracownicy służby cywilnej – zatrudnieni na podstawie umów o pracę, i urzędnicy służby cywilnej – mianowani na 
swoje stanowiska.

Nabór kandydatów do korpusu organizują dyrektorzy generalni urzędów, publikując w BIP urzędów i BIP KPRM stosowne 
informacje. Po przeprowadzonym postępowaniu sporządza się protokół zawierający m.in. wykaz stanowisk, których dotyczyło 
postępowanie, liczbę nadesłanych ofert, informację o zastosowanych metodach i technikach naboru oraz uzasadnienie doko-
nanego wyboru.

Główne ustalenia NIK:

W objętym kontrolą okresie 24 marca 2009 r. – 30 czerwca 2011 r. w skontrolowanych jednostkach przeprowadzono 
2.175 naborów na 2.201 wolnych stanowisk. Zainteresowani złożyli 54.202 oferty. Ostatecznie zatrudniono 1.465 kandydatów. 
Przyczyną nierozstrzygnięcia niektórych postępowań był niedostateczny – w stosunku do wymagań – poziom wiedzy kandy-
datów albo rezygnacja z pracy osób już zakwalifikowanych, m.in. ze względu na oferowane warunki finansowe. W ocenie Izby 
nabory na wolne stanowiska pracy realizowane były w sposób zapewniający dochowanie zasad otwartości i konkurencyjności 
wyboru kandydatów. 

W niektórych postępowaniach stwierdzono uchybienia, m.in. zabrakło informacji o 16 naborach w BIP urzędów, a w 27 
przypadkach spóźniono się, nawet 7–8 miesięcy, z opublikowaniem wyników postępowań kwalifikacyjnych.

W opinii NIK Szef Służby Cywilnej, przedstawiając premierowi „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej…”, a Komitetowi 
Rady Ministrów projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz obsadzając stanowiska 12 dyrekto-
rów generalnych, działał zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej i wykonywał swe obowiązki właściwie 
i rzetelnie. Na bieżąco monitorował funkcjonowanie służby cywilnej, a w przypadku stwierdzenia uchybień wzywał do ich usu-
nięcia.
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Wnioski NIK:

– Potrzeba wyeliminowania uchybień w informowaniu o naborach i ich wynikach.
– Konieczność przestrzegania ustawowego czasu trwania i zakończenia służby przygotowawczej oraz terminowe 

dokonywanie czynności w ramach pierwszej oceny w służbie cywilnej.

2.7. Administracja samorządowa

Wiele spostrzeżeń i negatywnych ocen na temat sposobu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa odnieść można do 
działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W licznych przypadkach organy administracji samorządowej 
nie wykazały się cechami charakteryzującymi zapobiegliwego gospodarza, nie dbając o powierzone nieruchomości i nie stara-
jąc się uzyskać wszystkich należnych dochodów. Niekiedy nie znano nawet dokładnie rozmiarów gminnego majątku, nie trosz-
czono się też o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości ani o utrzymanie składników mienia w należytym, a przynajmniej 
niepogorszonym stanie technicznym. Liczne uchybienia i nieprawidłowości przy sprzedaży, zbywaniu nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym, oddawaniu ich w najem i dzierżawę, dokonywaniu remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, 
ustalaniu kwot czynszów, windykacji zaległości itp. dowodzą, iż zarządzający nie starali się podnieść dochodów ani ograniczyć 
ponoszonych kosztów. 

Sposób zarządzania nieruchomościami najczęściej nie wynikał z żadnej przyjętej w tej mierze strategii. Do rzadkości 
należały jednostki samorządowe posiadające plany wykorzystania posiadanego majątku. Nieruchomości Skarbu Państwa, 
otrzymywane na cele publiczne w drodze darowizny lub nabywane z tych samych względów z bonifikatą, jednostki samorządu 
terytorialnego niejednokrotnie wykorzystywały niezgodnie z przeznaczeniem, a nawet zbywały osobom fizycznym i prawnym. 
Nie dbano o zwiększenie dochodów drogą udostępniania nieruchomości do odpłatnego korzystania. Nie szukano możliwości 
ograniczenia wydatków związanych z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, które stanowiły niekiedy nawet trze-
cią część ogólnych kosztów ich utrzymania. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomoś-
ciami nie były w porę aktualizowane. Czynności windykacyjne dotyczące zaległych opłat z tytułu udostępniania i sprzedaży 
nieruchomości, najmu lokali, a także zaległości czynszowych prowadzono opieszale i z miernym skutkiem. 

W myśl przepisów organ wykonawczy gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta – jest zobowiązany do zarządzania 
nieruchomościami komunalnymi w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Formami gospodarowania nierucho-
mościami są sprzedaż, zamiana, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawa, użyczenie, oddanie 
w trwały zarząd lub wniesienie jako aport do spółki, zaś gospodarowanie zasobem polega m.in. na ewidencjonowaniu nieru-
chomości, ich wycenie, sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nierucho-
mości. Ze związanych z tym obowiązków organy wykonawcze 48 kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego nie 
wywiązywały się właściwie lub wykonywały je niedbale, nie przestrzegając obowiązujących przepisów i procedur. 

Badania poświęcone zbywaniu nieruchomości gminnych w latach 2005–2008, wykazały, że 14 wójtów w ogóle nie prowa-
dziło ewidencji nieruchomości gminnych, a 6 kolejnych robiło to nierzetelnie. Nie były aktualizowane studia uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. W części z nich nie zostały wyznaczone tereny dla lokalizacji celów publicznych. 
W większości gmin nie sporządzono planów wykorzystania zasobów nieruchomości gminnych, chociaż zbywanie ich mimo 
braku takich planów może uniemożliwić bądź utrudnić realizację inwestycji celu publicznego w przyszłości, ze względu na ko-
nieczność wywłaszczeń, zmianę lokalizacji obiektów, przebiegu dróg itp. Przy zbywaniu nieruchomości nie były przestrzegane 
procedury przetargowe, co w niektórych wypadkach rodzić mogło podejrzenie korupcji. Część wójtów po uchwaleniu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego nie pobierała opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

Wszystkie te niedociągnięcia świadczyły o niezadowalającym nadzorze nad przestrzeganiem procedur wewnętrznych 
w gminach, niedostatecznej dbałości o zwrot nakładów poniesionych na opracowanie wspomnianych planów oraz o nieprze-
prowadzeniu analiz wynikających z nich skutków finansowych. Ujawnione nieprawidłowości stanowią dowód braku właściwej 
polityki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jest to zjawisko groźne, szcze-
gólnie w sytuacji ciągłego powiększania się powierzchni zbywanych nieruchomości oraz wzrostu dochodów z gospodarowania 
ich zasobem.

Sporo nieporozumień narosło wokół prowadzonej przez gminy działalności gospodarczej. Przepisy stanowią, iż gminy 
wykonują przypisaną im część zadań publicznych, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Dla 
ich realizacji gmina może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne oraz przystępować do takich 
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spółek. Ich działalność musi się jednak mieścić w zakresie zadań własnych lub zleconych spoczywających na jednostkach 
samorządu terytorialnego. Działalność gospodarcza gmin poza sferą użyteczności publicznej może mieć miejsce wyłącznie 
w przypadkach podejmowania zadań ważnych dla rozwoju gminy, przy czym niezbędne jest istnienie jej bezpośredniego 
związku z interesem lokalnym. Przepisy jednoznacznie natomiast wykluczają tworzenie przez gminy podmiotów, których ce-
lem byłoby prowadzenie działalności gospodarczej obliczonej na osiąganie zysku.

Badania przeprowadzone w 2010 r. w 17 jednostkach na terenie Dolnego Śląska wykazały, iż kontrolowane spółki prowadziły 
działalność niezwiązaną z realizacją zadań publicznych gmin, naruszając obowiązujące je ograniczenia. Gminy – za pośredni-
ctwem swoich spółek – zajmowały się m.in. rynkową działalnością hotelarsko-restauracyjną, wspierały finansowo klub sportowy 
biorący udział w profesjonalnych rozgrywkach ligowych, prowadziły niepubliczną szkołę wyższą, wykonywały roboty budowlane 
i świadczyły komercyjne usługi podmiotom prywatnym, zajmowały się budownictwem mieszkaniowym w systemie deweloper-
skim, przetwórstwem warzyw i owoców, produkcją i sprzedażą mrożonek. Umożliwiało to niewłaściwe sprawowanie nadzoru 
prawnego nad procesem tworzenia i przystępowania gmin do spółek prawa handlowego. Wojewoda Dolnośląski nie podejmował 
działań nadzorczych w sytuacjach tego wymagających, nie żądał także informacji ani danych umożliwiających ocenę, czy przed-
miot działalności gospodarczej, jaką zamierzała prowadzić spółka, związany był z realizacją zadań publicznych samorządów 
gminnych i nie naruszał istniejących ograniczeń. 

Bardzo podobne wyniki przyniosła zakończona w 2011 r. kontrola poświęcona sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami komunalnymi w siedmiu innych województwach. Jest to dowód, że wykryte nieprawidłowości nie są przypadkami 
jednostkowymi, ale wynikają z ukształtowanego modelu sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad podmiotami gospodar-
czymi przez organy administracji samorządowej. Mają one swoją genezę w uwarunkowaniach historycznych, m.in. w prze-
kształceniach niektórych przedsiębiorstw komunalnych w spółki prawa handlowego. Wiele wskazuje na to, że zaangażowanie 
kapitałowe samorządów w spółkach stanowi wypadkową dotychczasowego sposobu realizacji polityki właścicielskiej oraz 
nieprecyzyjnych przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, określających zasady tworzenia i przystępowania jednostek 
samorządu terytorialnego do spółek handlowych poza sferą użyteczności publicznej. 

� Związki międzygminne

Związki międzygminne, które w założeniu mają wzmocnić siłę gospodarczą pojedynczej gminy i umożliwić rea-
lizację większych inwestycji ważnych dla środowisk lokalnych są bytem, niedookreślonym prawnie. Skutek – rady 
gmin, powołując związki, nie zawsze określały zadania publiczne, jakie mają być przez nie wykonywane, a one same 
gospodarowały mieniem w sposób naruszający przepisy.  

Niepoprawnie i nieterminowo przeprowadzano inwentaryzację posiadanego mienia (w tym nieruchomości). Przekazywa-
nie w najem nieruchomości odbywało się również z naruszeniami obowiązujących przepisów.  NIK widzi potrzebę ustawo-
wego uregulowania gospodarowania mieniem przez związki międzygminne oraz skutecznego nadzoru nad nimi wojewodów 
i regionalnych izb obrachunkowych. NIK skontrolowała 32 związki międzygminne.

Główne ustalenia NIK:

–  Nieprawidłowości w wydatkach i rozliczeniach
56,3 proc. skontrolowanych związków dokonywało wydatków w sposób nieprawidłowy, w tym 14 związków nieterminowo 

uregulowało zobowiązania na łączną kwotę 5 mln zł, z opóźnieniami wynoszącymi od 1 do 913 dni, 5 zaś dokonało wydatków 
na łączną kwotę 4,3 mln zł niezgodnie z celami statutowymi związku lub na cele, które nie były objęte planem finansowym 
związku.

–  Niedopracowane statuty
Statuty 27 związków (84,4 proc.) nie określały wysokości i terminów wpłat składek członkowskich. W 87,5 proc. skontrolo-

wanych przypadków gminy nieterminowo wnosiły składki członkowskie. Rekordowe stwierdzone opóźnienie to 126 dni.
– „Ręczna” ewidencja mienia
Ewidencja mienia w latach 2003–2009 (I półrocze) prowadzona była przez większość związków w sposób „ręczny”, bez 

użycia programów komputerowych. Sytuacja taka dotyczyła 22 z 32 związków (68,8 proc.).
–  Wybory członków zarządów z naruszeniem prawa
Członkowie zarządów 5 związków zostali wybrani z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
–  Nieprawidłowości w inwentaryzacji
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Przewodniczący zarządów 6 związków nieprawidłowo i nierzetelnie przeprowadzili inwentaryzację środków trwałych, 
m.in. nieodpowiednio dokumentując jej wyniki w księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe w 7 związkach prowadzone były 
w sposób niespełniający wymogów obowiązujących przepisów prawa.

Zarząd ZM WiK w Koninie nie przeprowadził inwentaryzacji należności Związku drogą potwierdzenia sald według stanu na 
31 grudnia: 2006, 2007 i 2008 roku (wartość księgowa należności wynosiła odpowiednio: 1,6 tys. zł, 57,1 tys. zł i 55,6 tys zł), 
naruszając przepisy ustawy o rachunkowości. W tej sprawie Delegatura NIK w Poznaniu skierowała zawiadomienie do Rzecz-
nika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Poznaniu.

Zarząd ZK WiK w Brzesku w latach 2003–2009 nie przeprowadził inwentaryzacji gruntów (pow. 5,777 ha, wartość 77,2 
tys. zł). Delegatura NIK w Krakowie skierowała zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO 
w Krakowie.

–  Niedostateczny nadzór wojewodów
Połowa zarządów związków międzygminnych przedłożyła wojewodom uchwały zgromadzeń związków z opóźnieniem od 

1 do 290 dni w stosunku do terminu ustawowego.
–  Brak strony BIP
Niektóre związki, np. w Radzyniu Podlaskim i w Wadowicach Górnych, nie stworzyły własnej strony BIP, pomimo iż były 

obowiązane do udostępniania w BIP m.in. informacji o majątku Związku.

Wnioski NIK:

– Potrzeba wzmocnienia przez wojewodów nadzoru w zakresie opiniowania uchwał przedkładanych przez organy 
związków. 

– Konieczne są też działania prowadzące do zmniejszenia zadłużenia związków i wysokości jego spłaty do wielkości 
zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

– Zasadność rozważenia przez MSWiA (obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – red.) podjęcia działań mających 
na celu opracowanie projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym tak, aby przepisy tej ustawy określały zadania 
zarządu związku, w tym zadania przewodniczącego zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania mieniem ko-
munalnym, wykonywania budżetu i przygotowywania projektów uchwał zgromadzenia.

Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi

NIK oceniła, że nadzór właścicielski sprawowany przez urzędy miast nad spółkami komunalnymi, jakkolwiek 
w niektórych wypadkach pasywny, na ogół zasługuje na ocenę pozytywną. Izba ma jednak poważne zastrzeżenia do 
innego aspektu działalności spółek komunalnych – prowadzenia przez nie działalności gospodarczej wykraczającej 
poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, niezwiązanej z realizacją zadań samorządu. Stwarza to ryzyko 
zakłócania zasad konkurencji na lokalnych rynkach w poszczególnych branżach.

Spółki komunalne udzielają prawidłowo zamówień publicznych, stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie mają cha-
rakter formalny, a ich skala jest niewielka. Także wynagradzanie osób na stanowiskach kierowniczych w kontrolowanych spół-
kach odbywało się zgodnie z przepisami. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w przyznawaniu i wypłacaniu rocznych 
nagród członkom zarządów spółek z udziałem samorządu terytorialnego. Niemniej wybór członków rad nadzorczych spółek 
miał charakter uznaniowy. Nie stosowano trybu konkursowego, a prezydenci miast lub osoby przez nich upoważnione po 
prostu wskazywały konkretnych kandydatów. 

Główne nieprawidłowości stwierdzone przez NIK:

 –  Zlecanie podmiotom zewnętrznym usług bez zachowania procedur        
Nadzór właścicielski sprawowany przez urzędy miast nie zapobiegł wszakże nieprawidłowościom. Najważniejsze z nich to: 

zlecanie podmiotom zewnętrznym usług bez zachowania procedur, bezumownie lub w zakresie wykraczającym poza umowę, 
nieterminowe regulowanie zobowiązań skutkujące koniecznością zapłaty odsetek, zaniechanie windykacji należności. Niepo-
kój budzą także przypadki braku zabezpieczenia interesów spółek poprzez odpowiednie zapisy w zawieranych umowach. 

–  Prowadzenie działalności niekomunalnej
Izba ma zastrzeżenia do prowadzenia przez samorządowe spółki działalności odbiegającej od celów prowadzenia gospo-

darki komunalnej. Dodatkowo, funkcjonowanie części spółek było wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia, ze względu 
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  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
obszaru administracji publicznej

 1. Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez jednostki realizujące zadania publiczne w województwie 
kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w BIP (LBY, P/10 128)

 2. Realizacja zadań w zakresie międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju (KAP, P/10/005)
 3. Działalność samorządowych kolegiów odwoławczych (KAP, P/10/003)
 4. Wywiązywanie się organów samorządu terytorialnego z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(KPZ, P/10/098)
 5. Dostosowanie organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011, do obsługi 

wyborców niepełnosprawnych (KAP, D/11/501)
 6. Funkcjonowanie służby cywilnej w ramach obowiązująych regulacji prawnych (KAP, P/11/004)
 7. Gospodarowanie mieniem przez związki międzygminne (LBY, P/09/127)
 8. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi (LWA, P/10/173)
 • Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli, a także innych dotyczących tego działu można 

znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i nr 5.  

na ponoszone przez nie straty. W wyniku kontroli okazało się, że są spółki komunalne, które nawet 100 proc. przychodów 
generują poza sferą użyteczności publicznej. 

–  Udział samorządów w spółkach przynoszących straty i nieprowadzących działalności
Rozpatrując kryterium gospodarności, Izba negatywnie ocenia zaangażowanie kapitałowe niektórych skontrolowanych 

samorządów nie tylko w spółki przynoszące straty, ale także bycie udziałowcem firm, które nie podjęły i nie prowadziły dzia-
łalności. 

Wnioski NIK:

– W ocenie NIK samorządy muszą uporządkować sektor spółek komunalnych. Szczególnie powinny przeprowadzić anali-
zę przydatności poszczególnych spółek z punktu widzenia realizacji zadań administracji samorządowej. 

– Powinny także dokończyć proces regulowania spraw majątkowych, w tym wyjaśnić stany formalnoprawne nieruchomo-
ści pozostających w ich gestii. 

– Należy również rozważyć prywatyzację spółek komunalnych działających poza sferą użyteczności publicznej.



1
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Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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3. Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna 
i mieszkaniowa

3.1. Zagospodarowanie przestrzenne

3.2. Gospodarka mieszkaniowa

3.3. Nadzór architektoniczno-budowlany i zarządzanie nieruchomościami

3.4. Nadzór budowlany

3.5. Mieszkania dla najuboższych.
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Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Brak długofalowej polityki mieszkaniowej państwa oraz skutecznych form wspierania budow-
nictwa. Niedostateczny nadzór właścicielski ze strony gmin i zarządców nad nieruchomoś-
ciami. Niewystarczające środki na remonty budynków, których zły stan techniczny stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz może prowadzić do katastrof budowla-
nych. Brak planów zagospodarowania przestrzennego skutkujący powstawaniem mecha-
nizmów korupcyjnych – decyzje rozstrzygające o sposobie zagospodarowania i zabudowy 
terenu pozostawia się do uznania urzędnikowi – takie ustalenia wyłaniają się z kontroli NIK 
przeprowadzonych w obszarze budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. 

Badania NIK wskazują na utrzymywanie się w tej sferze różnego rodzaju przeszkód, ograniczeń i nieprawidłowości. 
Nie sprzyjały one prowadzeniu racjonalnej gospodarki przestrzennej, utrudniały procesy inwestycyjne, stały się też 
przyczyną wielu uchybień w postępowaniach administracyjnych. O nieadekwatności obecnie stosowanych rozwiązań 
do aktualnych potrzeb rozwojowych poszczególnych obszarów kraju świadczą ujawnione liczne przypadki nieprawid-
łowości w sposobie zagospodarowania przestrzennego, a niejednokrotnie również istnienie okoliczności sprzyjających 
powstawaniu korupcji. 

Gospodarowanie przestrzenią następuje na podstawie założeń opracowywanej od 1995 r. i opublikowanej w sześć lat później 
„Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”. Szesnastokrotne nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym wprowadzały jedynie doraźne zmiany w systemie planowania, co nie wpływało dodatnio na poprawę efek-
tywności planowania przestrzennego. Również utrzymanie możliwości kształtowania przestrzeni w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu nie zapewnia właściwego profilowania i prowadzenia polityki przestrzennej. 

Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę, iż wydawanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi wyjście za-
stępcze. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, określenie spo-
sobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
W przypadku braku takiego planu, wydanie pozwolenia na budowę poprzedzone jest procedurą uzyskania decyzji w sprawie 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Długotrwałość tych postępowań stanowi istotną barierę dla rozwoju budow-
nictwa na terenach nieobjętych wspomnianymi planami. Ich uchwalenie leży zatem w interesie gmin, które tą drogą mogą 
zapewnić sobie harmonijny rozwój, zgodny z zasadami ładu przestrzennego, oraz znacznie skrócić procedury uzyskania po-
zwolenia na budowę. Zakończona w 2009 r. kontrola przeprowadzona w 8 miastach na prawach powiatu wykazała jednak, 
iż stopień pokrycia gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego był niski i poza Chorzowem (100 proc.) 
i Koninem (93,8 proc.) wynosił średnio nieco ponad 28 proc. Ustalenia dotychczasowych badań stanowią istotny argument 
za odejściem od zasady fakultatywności uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i świadczą 
o konieczności pełnego pokrycia takimi planami całej powierzchni kraju. Usprawniłoby to proces inwestycyjny, stwarzając 
przejrzyste warunki do określania sposobów zagospodarowania i zabudowy terenu. 

Kształtowania prawidłowej polityki przestrzennej nie ułatwiało również opieszałe zakładanie i aktualizowanie baz danych, 
stanowiących podstawę tworzenia infrastruktury przestrzennej, oraz niewłaściwe ich prowadzenie. 

Nic nie zapowiada szybkiego ograniczenia deficytu mieszkań dostępnych dla osób o średnich oraz niskich dochodach. 
Świadczą o tym wyniki kontroli realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego. Jej ustalenia dowodzą braku długofalowej polityki mieszkaniowej państwa oraz sku-
tecznych form wspierania budownictwa. Jak przypomnieli uczestnicy panelu ekspertów zorganizowanego przez NIK w celu 
omówienia wyników kontroli poświęconej pozyskiwaniu lokali i pomieszczeń dla osób najuboższych, w kraju brakuje obecnie 
około 1,5 mln lokali, na 1000 osób przypada 350 mieszkań i 24 m2 mieszkania na osobę, podczas gdy w całej Unii Europej-
skiej wskaźniki te wynoszą 500 mieszkań na 1000 osób i 50 m2 na użytkownika. Ponieważ w Polsce budowane są zaledwie 
4 mieszkania rocznie na 1000 mieszkańców, dystans ten nie maleje. Mimo to w ciągu ostatnich 20 lat programy rządowe 
dotyczące budownictwa były wykonywane średnio w około 20 procentach.  

Pogorszeniu raczej niż poprawie uległa sytuacja mieszkaniowa osób najgorzej sytuowanych, którym gminy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, winny zapewnić lokale socjalne lub mieszkania chronione. Wzrastającego zapotrzebowania na 
takie lokale nie była w stanie zaspokoić żadna z kontrolowanych jednostek. Nie widać też oznak, by podejmowane były kroki 
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mogące przynieść w najbliższej przyszłości radykalną zmianę. Wyniki kontroli wskazują, iż gminy w stopniu niedostatecznym 
wywiązywały się z konstytucyjnego obowiązku wspierania rozwoju budownictwa socjalnego. 

W ocenie NIK opisana sytuacja była kolejnym efektem braku rządowego programu rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego, w tym budownictwa socjalnego i społecznego, co w znacznej mierze utrudnia należyte wypełnianie przez władze obo-
wiązku prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Na konieczność opracowania i wdrożenia 
takiego programu Izba wskazywała już w 2008 r. Stanowisko NIK w tej sprawie podzielił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który 
uznał za konieczne opracowanie przez rząd do 30 czerwca 2010 r. „programu określającego zasady wspierania budownictwa 
mieszkaniowego i jego rozwoju w najbliższych latach”. Termin ten nie został jednak dotrzymany. Dopiero 30 listopada 2010 r. 
Rada Ministrów przyjęła dokument pn. „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszka-
niowego do 2020 r.”, w którym wskazano m.in. na niewystarczające dotychczasowe efekty realizacji programu budownictwa 
socjalnego i potrzebę większego zaangażowania na ten cel środków budżetu państwa. 

Zdaniem NIK wiele do życzenia pozostawia prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych znajdujących 
się w gminnym zasobie nieruchomości. Poważne zastrzeżenia budzi realizacja decyzji o rozbiórkach obiektów budowlanych, 
w tym również takich, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dotychczas przeprowadzone kontrole wykazały, 
że organy gmin i jednostki zarządzające ich zasobem mieszkaniowym ze znacznym niejednokrotnie opóźnieniem przystępo-
wały do wykonywania decyzji nakazujących opróżnienie budynków znajdujących się w złym stanie technicznym, co stwarza 
zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników i może prowadzić do katastrof budowlanych. 

3.1. Zagospodarowanie przestrzenne

Sfera planowania przestrzennego jest, mimo licznych wysiłków administracji publicznej, nadal nieuporządkowa-
na. Nie sprzyja to zapewnieniu ładu przestrzennego i tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju kraju. 

� Bazy danych zawierające informacje przestrzenne – ewidencje budynków i gruntów

Podstawowym założeniem infrastruktury informacji przestrzennej jest zapewnienie powszechnego dostępu ad-
ministracji publicznej i obywateli do ewidencji, baz i rejestrów budynków i gruntów oraz innych informacji prze-
strzennych lub o terenie za pomocą Internetu. W Polsce takie ewidencje są zakładane i aktualizowane, jednak 
dzieje się to zbyt wolno, ponadto niektóre bazy lub ich fragmenty są prowadzone nierzetelnie. Zdaniem NIK nadzór 
Głównego Geodety Kraju nad prowadzeniem tych baz danych nie był sprawowany należycie. 

Może to skutkować opóźnieniem w poprawie efektywności wykonywania zadań administracji, w  szczególności w zakresie 
planowania przestrzennego, planowania gospodarczego i realizacji inwestycji budowlanych.

Organy administracji publicznej – w tym przypadku Główny Geodeta Kraju, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pre-
zydenci miast na prawach powiatu oraz starostowie – podejmowały działania dotyczące zakładania, prowadzenia i aktualizacji 
baz danych zawierających informacje przestrzenne. Powyższe działania były niewystarczające, gdyż nie zakończono zakła-
dania niektórych baz danych, określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Główne ustalenia NIK:

–  Niedokończona modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i starostowie podejmowali działania dotyczące zakładania, prowadzenia i ak-

tualizacji baz danych zawierających informacje przestrzenne. W szczególności doprowadzili do założenia ewidencji gruntów 
i budynków oraz prowadzili jej modernizację. Według NIK, modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednak nie zakończo-
no.

Założony został również rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych oraz rozpoczęte – zakładanie geodezyjnej sieci 
uzbrojenia terenu. Jednakże wymienione działania były niewystarczające, gdyż nie zakończono zakładania niektórych baz 
danych, określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym m.in. geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i ewi-
dencji budynków.

–  Odpowiedzialność Głównego Geodety Kraju
Za nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii odpowiedzialny jest Główny Geodeta Kraju. Po-

dejmował on we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej działania dotyczące zakładania i prowadzenia baz 
danych zawierających informacje przestrzenne. Doprowadził m.in. do założenia bazy danych ewidencyjnych umożliwiających 
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tworzenie rejestru gruntów dla obszaru całego kraju, rozbudowania bazy danych obiektów topograficznych oraz opracowania 
i aktualizowania ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla całej powierzchni kraju.

Kontrola NIK wykazała jednak, że jego nadzór nad zakładaniem i prowadzeniem baz danych zawierających dane prze-
strzenne oraz ich rejestrów nie był sprawowany należycie. Główny Geodeta Kraju, odpowiedzialny za koordynowanie two-
rzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej, nie podejmował wystarczających działań dotyczą-
cych monitorowania przebiegu prac w zakresie tworzenia Infrastruktury oraz prowadzenia działań wspierających jej rozwój. 
Nieprawidłowo prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju koordynacja działań organów administracji publicznej w zakresie 
prowadzenia baz danych, powodowała zbyt wolne tempo ich zakładania i aktualizacji oraz brak posiadania wiarygodnych danych 
na temat stopnia zaawansowania tworzenia poszczególnych baz danych.

Główny Geodeta Kraju zobowiązany do opracowania projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz pro-
jektów aktów wykonawczych do tej ustawy, opracował je z opóźnieniem uniemożliwiającym ich terminowe wejście w życie. 
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej została uchwalona z ponad 12-miesięcznym opóźnieniem, natomiast do 
dnia zakończenia kontroli trwały prace nad sześcioma projektami rozporządzeń wykonawczych.

� Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne kraju  

Rozwiązania prawne wprowadzające fakultatywność planowania spowodowały, że pojawiły się obszary pozba-
wione miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wzrosła zatem rola decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, która dla większości gmin stała się podstawowym instrumentem gospodarowania prze-
strzenią. Wyniki kontroli wskazują, że na żadnym szczeblu planowania system ten się nie sprawdził, a wprowadze-
nie nowych instrumentów planistycznych staje się koniecznością.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania organów administracji publicznej w sferze planowania przestrzennego były 
niewystarczające do zapewnienia efektywnego i racjonalnego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. 

Główne ustalenia NIK:

–  Planowanie według nieaktualnego i niezgodnego z ustawą dokumentu
Pomimo podjęcia stosownych działań nie dostosowano koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju do wymogów 

ustawy o planowaniu przestrzennym. Wypracowany w 2010 r. projekt „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 
2030” nie stał się obowiązującym aktem planistycznym i obowiązywał w tym zakresie stary dokument z 2001 r., który z kolei 
nie spełniał wymogów wprowadzonej w 2003 r. nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

–  Nieudana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Równie nieskuteczne były działania podjęte w Ministerstwie Infrastruktury mające na celu uporządkowanie i uelastycznie-

nie planowania przestrzennego przez nowelizację wymienionej ustawy. Projekt znowelizowanej ustawy opracowano w 2010 r., 
ale do dnia sporządzenia przez NIK raportu nie wszedł on w życie. 

–  Sukcesy w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach przygranicznych
Znacznie lepiej prezentują się na tym tle aktywne działania ministerstwa dotyczące współpracy transgranicznej i przygra-

nicznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze wzdłuż granic ze wszystkimi sąsiadami Polski.
–  Brak aktualnych informacji o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju 
Ostatni ogólnopolski dokument – raport został sporządzony w 2007 r. Również planowanie na szczeblu wojewódzkim 

i gminnym nie zawsze było prawidłowe – odpowiednie dokumenty także nie były aktualizowane, pomimo zmian uwarunkowań 
przestrzennych. 

–  Brak planów zagospodarowania przestrzennego w wielu gminach
Na bardzo zróżnicowanym, choć przeciętnie nadal na niskim poziomie utrzymywał się stopień pokrycia powierzchni bada-

nych gmin planami zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów inwestycyjnych. W gminie Przysucha objęto planem 
0,1 proc. jej powierzchni, w Godowie zaś i Pabianicach (miasto i gmina) planem jest objęte 100 proc. terenu.

Wnioski NIK:

Dla prawidłowej realizacji polityki przestrzennej niezbędne jest przyjęcie aktualnej koncepcji przestrzennego zagospoda-
rowania kraju, wyznaczającej podstawowe kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego.
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� Polityka przestrzenna Łodzi

Ponad pięć lat trwały w Łodzi prace planistyczne dotyczące aktualizacji studium dostosowujące je do wymagań 
nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz do ustaleń aktualnych projektów i programów o znaczeniu lokal-
nym i ponadlokalnym. NIK ma zastrzeżenia nie tylko do długotrwałości prac, ale także do rzetelności opracowywania. 

W latach 2002–2010 (do 26 października) polityka przestrzenna miasta Łodzi była określona w studium uchwalonym 
3 kwietnia 2002 r., opracowanym i przyjętym na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która utraciła moc 
z dniem 11 lipca 2003 r. W Łodzi podjęto próby dostosowania się do wymogów nowej ustawy, ale przedłużające się prace 
planistyczne nad aktualizacją studium były powodem braku innych dokumentów programowych i strategicznych miasta Łodzi, 
w tym m.in. strategii mieszkaniowej gminy i wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Główne ustalenia NIK:

–  Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na koniec 2010 r. plany miejscowe pokrywały zaledwie 4,5 proc. obszaru Łodzi. Niska była także realizacja 83 uchwał Rady 

Miejskiej w Łodzi o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych, z których tylko 36 (10,6 proc.) znajdowało się w trakcie opra-
cowywania. Nie zrealizowano też harmonogramu sporządzania planów miejscowych na lata 2007–2010, w którym założono pokrycie 
do końca 2010 r. planami 90 proc. powierzchni miasta (wykonano w tym czasie plany dla terenów o powierzchni 1,6%).

–  Brak kompetentnych pracowników
Tak długotrwały okres i niska efektywność sporządzenia studium i innych dokumentów planistycznych spowodowany był 

w szczególności niewielką praktyką projektową i brakiem wystarczającej liczby kompetentnych pracowników u wykonawcy 
tego dokumentu – w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. 

–  Ustalanie przeznaczenia terenów i sposobów ich zagospodarowania i zabudowy w drodze decyzji ad-
ministracyjnych

Brak planów miejscowych dla ponad 95 proc. obszaru miasta Łodzi powodował, że ustalanie przeznaczenia terenów oraz 
określanie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy odbywało się w drodze decyzji administracyjnych. 

–  Nieprzestrzeganie przepisów
We wszystkich 19 poddanych szczegółowej kontroli postępowaniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy stwierdzo-

no nieprzestrzeganie przepisów kpa, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury do tej ustawy. Kontrolujący wskazali w szczególności na brak części tekstowej lub graficznej analiz urbani-
stycznych, niewyznaczenie granic obszaru analizowanego, a także sporządzanie części graficznych tych analiz na kopiach 
map niespełniających wymagań określonych w tej ustawie. Powyższe naruszenia prawa występowały w kolejnych postępowa-
niach, nawet pomimo wcześniejszych prawomocnych wyroków WSA w Łodzi, wskazujących na ustalanie warunków zabudowy 
w sposób dowolny, wbrew wymogom określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 13 postępo-
waniach brakowało merytorycznego uzasadnienia sposobu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy. 

–  Ryzyko zjawisk korupcjogennych
Powyższe okoliczności wskazują, że omawiane postępowania prowadzone były w sposób nieprzejrzysty i dowolny, co 

mogło sprzyjać występowaniu zjawisk korupcjogennych. 

Ważniejsze wnioski NIK:

– Konieczność objęcia przez Radę Miejską w Łodzi wnikliwą kontrolą działalności Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie 
realizacji zadań własnych dotyczących ładu przestrzennego. 

– Potrzeba wprowadzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi procedur zapewniających rzetelną weryfikację prawidłowości 
postępowań w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustalenie warunków zabudowy.

3.2. Gospodarka mieszkaniowa

� Wspieranie mieszkalnictwa

Nie ma długofalowej i kompleksowej polityki mieszkaniowej państwa wspomagającej stabilny rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego. Efekty rzeczowe wdrożonych przez organy administracji publicznej różnych form wspierania 
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mieszkalnictwa były niewielkie w odniesieniu do potrzeb. Organy administracji rządowej i jednostki samorządu tery-
torialnego nie podejmowały wystarczających działań dla efektywnej realizacji zadań w zakresie gospodarki miesz-
kaniowej.

Polityka mieszkaniowa państwa nie zapewnia zrównoważonego rozwoju wszystkich segmentów sektora mieszka-
niowego. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa prowadzone było na podstawie niestabilnych i jednostkowych rozwiązań. 
Opracowany przez b. Ministra Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów 30 listopada 2010 r. dokument pn. „Główne 
problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020”, zawierał tylko kierunko-
we rozwiązania, nie ujęto m.in. planowanych efektów rzeczowych i środków finansowych na wykonanie zadań. 

Były Minister Infrastruktury podejmował inicjatywy opracowania nowych i zmiany funkcjonujących poszczególnych roz-
wiązań finansowo-prawnych, doprowadzając np. do uproszczenia i doprecyzowania procedur rozpatrywania wniosków gmin 
o finansowe wsparcie na budowę i tworzenie mieszkań socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych i mieszkań chronio-
nych, ze środków Funduszu Dopłat; wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących najmu okazjonalnego oraz zmniejszenia 
obciążenia podatkowego związanego z wynajmowaniem lokali mieszkalnych.

Główne ustalenia NIK:

–  Zahamowanie budownictwa społecznego i spowolnienie rozwoju budownictwa własnościowego
Przygotowywane i wdrażane formy wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego nie doprowadziły do zlikwidowania 

barier ograniczających podaż, wpłynęły natomiast na zahamowanie budownictwa społecznego i spowolniły rozwój budownic-
twa własnościowego. Tu także duże znaczenie miała likwidacja w 2009 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Mimo po-
dejmowania pewnych działań, deficyt mieszkaniowy od blisko 10 lat utrzymuje się na tym samym, wysokim poziomie – ok. 1,5 
mln lokali. Sytuację pogłębia dodatkowo niski standard już istniejących zasobów mieszkaniowych, powodujący konieczność 
wycofania z eksploatacji, w najbliższym czasie, znacznej liczby lokali mieszkalnych.

–  Spadek wydatków na mieszkalnictwo i niedostateczna pomoc mieszkaniowa gmin dla najuboższych
W latach 2008–2010 w budżecie państwa w części budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, zmniejszane 

były wydatki na mieszkalnictwo, a jednocześnie zwiększała się wysokość środków, przeznaczonych na realizację zobowiązań 
państwa wynikających z udzielonej pomocy w spłacie spółdzielczych kredytów mieszkaniowych, tzw. starego portfela. Niski 
poziom wydatków budżetu państwa na działania wspierające gminy w realizacji zadań w zakresie pomocy mieszkaniowej 
osobom o niskich dochodach, a także brak w budżetach gmin wystarczających środków (w stosunku do potrzeb) na nowe 
inwestycje mieszkaniowe i utrzymanie istniejącego zasobu, powoduje niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
społeczności lokalnej oraz postępującą dekapitalizację zasobów mieszkaniowych. W związku z jego stanem technicznym 
w najbliższych latach trzeba będzie wycofać z eksploatacji znaczną część lokali. 

–  Nieprawidłowy nadzór właścicielski gmin
Powoduje on nieracjonalne zarządzanie posiadanymi mieszkaniami skutkujące systematycznym zmniejszaniem tego zaso-

bu oraz pogarszaniem się warunków mieszkaniowych. Gminy systematycznie zmniejszały zasób mieszkaniowy nie tylko przez 
sprzedaż lokali, wyburzenia budynków, a także przez wyłączenia z powodu złego stanu technicznego budynków i lokali. 

–  Brak planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje w rękach urzędników
Pokrycie planami wyniosło nieco ponad 40 proc. powierzchni zbadanych gmin. W pozostałych ich brakowało. Nie wpro-

wadzono nowych rozwiązań usprawniających proces przygotowania inwestycji mieszkaniowych do realizacji, a w sferze za-
gospodarowania przestrzennego pozostawiono rozwiązania fakultatywne w planowaniu przestrzennym. Polityka przestrzen-
na w gminach realizowana była w oparciu o studia opracowane na podstawie nieobowiązującej ustawy, które nie zawierały 
wszystkich elementów określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawowym instrumentem zagospodarowywania przestrzeni w gminach były indywidualne decyzje o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu. Działania gmin w sferze planowania przestrzennego były niewystarczające dla zapewnienia 
efektywnego oraz racjonalnego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, by budownictwo mieszkaniowe mogło się 
rozwijać. 

–  Poprawa infrastruktury technicznej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe
NIK natomiast pozytywnie ocenia działania gmin na rzecz przygotowania infrastruktury technicznej (gazociągi, wodociągi, 

kanalizacja) przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.
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� Nieruchomości po zlikwidowanych PGR

Agencja Nieruchomości Rolnych nieprawidłowo gospodaruje mieszkaniami po zlikwidowanych państwowych 
gospodarstwach rolnych. NIK ma zastrzeżenia zarówno do eksploatacji i utrzymania zasobu mieszkaniowego, jak 
i tempa jego zbycia. Izba zwraca uwagę, że ANR nie ma pełnej wiedzy ani o powierzchni popegeerowskich miesz-
kań, ani o ich wartości. 

Główne ustalenia NIK:

–  Zbyt wolne zbywanie przez ANR mieszkań po PGR-ach
W okresie objętym kontrolą zbyt wolne było tempo zbywania lokali mieszkalnych w drodze sprzedaży bądź przekazania 

ich nieodpłatnie na rzecz gmin lub spółdzielni mieszkaniowych. Skutkowało to dalszym ponoszeniem wysokich kosztów ich 
utrzymania. Sama sprzedaż lokali była prowadzona z zachowaniem obowiązujących wymogów. Przy aktualnym tempie pro-
wadzenia sprzedaży proces zbycia wciąż pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa mieszkań może zająć 
kilkanaście lat. Ważnym ograniczeniem jest tu wszakże zarówno brak chętnych zainteresowanych ich nabyciem, jak również 
przejęciem ze strony gmin bądź spółdzielni mieszkaniowych.

–  Nieprawidłowości w organizacji ANR
NIK stwierdziła, że prawidłowe administrowanie posiadanym zasobem mieszkań przez ANR utrudniały wady w samej 

organizacji. Obowiązki w tym zakresie przypisano bowiem zbyt wielu pracownikom i komórkom organizacyjnym. Prowadzona 
ewidencja lokali była nierzetelna.

–  Degradacja nieruchomości
Nieruchomości pozostające w Zasobie ulegały stopniowej degradacji. Niektóre z nich zagrażały bezpieczeństwu miesz-

kających w nich ludzi. Dowiodły tego oględziny 150 budynków mieszkalnych, z których aż 71 (47,3 proc.) było w złym stanie 
technicznym. Prowadzone remonty bardzo często ograniczały się do usuwania awarii lub przeciwdziałania zawaleniu się bu-
dynku. Przy wyborze wykonawców prac dochodziło do złamania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, najczęściej 
polegającym na dzieleniu zamówienia, aby ominąć tryb przetargowy. 

Skutkiem pogarszającego się stanu technicznego obiektów była konieczność wyłączania z użytkowania coraz większej 
liczby lokali tak, że udział pustostanów w całości zasobu mieszkaniowego wzrósł i osiągnął 11 proc. na koniec I półrocza 
2010 r. Jednocześnie nie podejmowano skutecznych działań dla uporządkowania tego zasobu np. poprzez eliminację lokali 
mieszkalnych o złym stanie technicznym.

–  Nieskuteczna windykacja czynszów
Kolejny problem to zaległości czynszowe i brak ich skutecznej windykacji oraz przypadki bezumownego korzystania 

z mieszkań. 
–  Słabość nadzoru Biura Prezesa Agencji nad gospodarką mieszkaniową 
NIK zwraca uwagę na słabość nadzoru Biura Prezesa ANR nad gospodarką mieszkaniową. Nie kontrolowało ono tej 

dziedziny wcale, uznając ją za niewiele znaczącą w skali wszystkich zadań Agencji. W bardzo ograniczonym zakresie kontrole 
prowadziły jedynie oddziały terenowe.

� Bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych

W 68 proc. skontrolowanych gmin NIK stwierdziła, że przepisy i procedury związane ze sprzedażą gminnych 
lokali komunalnych są przestrzegane. Nabywcami były osoby do tego uprawnione, a cenę ustalano na podsta-
wie operatu szacunkowego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieupubliczniania informacji o wywieszeniu 
wykazów nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, a także niepodawania w tych wykazach 
wszystkich wymaganych informacji.

Stwierdzono np. przypadki niepowiadamiania na piśmie dotychczasowych najemców mieszkań komunalnych o sprzedaży 
ich lokali oraz o przysługującym im prawie pierwokupu. 

Główne ustalenia NIK:

–  Prawie połowa gmin nie żądała należnego zwrotu bonifikaty
Większość gmin prawidłowo udzielała bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych. Stwierdzone nieprawidłowości ogni-
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skują się wokół kwestii związanych z szeroko pojętym informowaniem. Osobnym problemem jest żądanie zwrotu przez gminy 
bonifikaty i egzekwowanie go w sytuacjach, gdy przepisy nakazują takie postępowanie. Z negatywną oceną NIK spotkało się 
niewypełnianie przez 47 proc. badanych gmin obowiązku żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, mimo wystąpienia przesłanek 
uzasadniających to żądanie (np. sprzedaż mieszkania osobom trzecim przed upływem wymaganego okresu – 5 lat dla miesz-
kań i 10 lat dla lokali użytkowych). Wynikało to przede wszystkim z faktu, że wiele gmin nie monitorowało lub monitorowało 
nieskutecznie obrót wtórny lokalami sprzedanymi z bonifikatą. Niektóre gminy niewłaściwie interpretowały obwiązujące prze-
pisy i nie żądały zwrotu bonifikaty od osób bliskich głównego najemcy, które zbyły lokale (przed upływem 5 lub 10 lat) po 22 
października 2007 r., czyli już po wejściu w życie przepisów regulujących jej zwrot.

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK stwierdziła również niską skuteczność działań egzekucyjnych dotyczących zwrotu 
zwaloryzowanej bonifikaty – w badanym okresie odzyskano jedynie 16 proc. ogółu należności z tego tytułu. 

3.3. Nadzór architektoniczno-budowlany i zarządzanie nieruchomościami

W celu utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i estetycznym, ustawa – Prawo bu-
dowlane nakłada na właścicieli lub zarządców budynków określone obowiązki. Polegają one głównie na przeprowa-
dzaniu okresowych przeglądów oraz wykonywaniu niezbędnych robót konserwacyjno-remontowych. Obowiązki te 
nagminnie były zaniedbywane bądź też wypełniane tylko częściowo, z opóźnieniem, niedbale i w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami. 

Według NIK w celu zahamowania procesu degradacji mieszkań znajdujących się w gminnych zasobach nieruchomo-
ści niezbędne jest, poza sumienniejszym przestrzeganiem prawa i zwiększeniem liczby oraz wnikliwości kontroli – również 
opracowanie szczegółowych programów gospodarowania tą częścią zasobów gmin, ustalenie wysokości koniecznych do 
poniesienia wydatków na bieżącą eksploatację, remonty i modernizację budynków, a także zapewnienie w budżetach gmin 
odpowiednich środków finansowych. 

� Zarządzanie nieruchomościami przez gminy

Gminy mają problem z prawidłowym wywiązywaniem się z obowiązków właścicieli lub zarządców nierucho-
mości. Ponad 41 proc. skontrolowanych gmin nie monitoruje stanu technicznego budynków, które znajdują się 
w gminnym zasobie. Nie mają pełnej wiedzy o stanie posiadanych nieruchomości, niewłaściwie planują i wykonują 
roboty modernizacyjne i remonty, a prace niejednokrotnie mają charakter doraźny. Co gorsza, środki finansowe 
przeznaczane w gminach na remonty nie były wystarczające dla zapewnienia podstawowych wymagań dotyczących 
użytkowania obiektów budowlanych, w tym zachowania bezpieczeństwa.

W ocenie NIK niewłaściwa realizacja zasad prawidłowego utrzymywania obiektów budowlanych przez właścicieli lub za-
rządców prowadzi do powstawania istotnych zagrożeń dla ludzi i mienia, a może również doprowadzić do katastrofy budow-
lanej.

Główne ustalenia NIK:

– Okresowe obowiązkowe kontrole są wykonywane nieterminowo
Aż 30 spośród 34 skontrolowanych gmin miało problem z terminowym wykonywaniem okresowych przeglądów stanu 

technicznego budynków (zarówno corocznych, jak i pięcioletnich). W 4 gminach stwierdzono przypadki przeprowadzania kon-
troli okresowych stanu technicznego budynków przez osoby nieposiadające do tego uprawnień. 

– Zalecenia pokontrolne rzadko są w pełni realizowane
NIK stwierdziła przypadki niewykonania zaleceń pokontrolnych (m.in. wykonania wentylacji, naprawy dachu, elewacji, itp.). 

Zdarzało się, że właściciele lub zarządcy nieruchomości nie naprawiali uszkodzeń oraz nie uzupełniali braków, nawet wtedy, 
gdy usterka mogła spowodować zagrożenie życia ludzi. 

 – Niedostateczne środki na remonty
Różny był też w skontrolowanych gminach stopień realizacji planów robót remontowych. Zdarzały się przypadki – np. 

w Wałczu – że wykonano remonty ponad plan (144,7 proc.), ale częściej nie udawało się planu zrealizować. Np. w Gdyni było 
to zaledwie 48,8 proc. w stosunku do zamiarów. Spowodowane to było przeznaczaniem w budżetach gmin ograniczonych 
środków finansowych na remonty i modernizację obiektów budowlanych. 

– Niedostateczna ochrona przeciwpożarowa
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We wszystkich skontrolowanych gminach stan techniczny budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie spełniał 
wymogów prawa. Najczęściej brakowało sprzętu, np. gaśnic, urządzeń oddymiających, hydrantów.

– Rzadkie kontrole zarządców
NIK miała także zastrzeżenia do kontroli sprawowanej przez gminy nad zarządcami gminnych nieruchomości. Aż 85,3 

proc. nie przeprowadzało takich kontroli w ogóle. 

� Zarządzanie przez gminy budynkami komunalnymi w województwie mazowieckim 

Także gminy w województwie mazowieckim niewłaściwie nadzorują nieruchomości do nich należące i brakuje 
im środków finansowych na remonty. Według NIK ignorują one swoje obowiązki w zakresie dbania o stan tech-
niczny budynków komunalnych, a działania doraźne właścicieli i zarządców nie zapewniają utrzymania ich na od-
powiednim poziomie. 

Według NIK jedynie po części wynikało to z niewystarczających środków finansowych na remonty. Takie postępowanie 
skutkuje nie tylko powiększającą się dekapitalizacją budynków, ale prowadzi do powstania zagrożeń dla ludzi i mienia. 

Główne ustalenia NIK:

–  Okresowe kontrole, które – w zależności od tego, czego dotyczą – powinny być wykonywane co rok lub co pięć lat, nie 
były przez właścicieli lub zarządców przeprowadzane w wymaganym zakresie lub stosownym okresie. 

–  Zalecenia wynikające z kontroli nie były realizowane, jak również nie było sprawdzane wykonanie zaleceń z poprzednich badań. 
–  Gminy nie sprawowały właściwego nadzoru nad zarządcami swych budynków. W efekcie nie zawsze prawidłowo 

realizowali oni swe obowiązki związane z dbaniem o dobry stan techniczny domów. 
–  Gminy nie posiadały także rzetelnej informacji o stanie technicznym budynków komunalnych. 
–  Ustalono, że gminy nie przekazywały wystarczających środków na remonty. Wobec tego zakres wykonywanych robót 

obejmował tylko najpilniejsze prace. Zdarzały się także przypadki, że kwoty przekazane na remonty, mimo że mniej-
sze niż zapotrzebowanie, nie były w całości wykorzystane. Tam winne były brak planowania i – znów – niewłaściwy 
nadzór właściciela lub zarządcy.

� Mieszkania komunalne zarządzane przez spółki z udziałem gmin 

Komunalny zasób mieszkaniowy jest źle zarządzany. Niewystarczające środki finansowe oraz nierespektowanie 
przez zarządy spółek lub zarządców nieruchomości ustawowych obowiązków w zakresie zapewnienia należytego 
utrzymania stanu technicznego lokali oraz racjonalnego inwestowania w nie, może w końcowym efekcie zagrażać 
życiu i zdrowiu najemców. 

Nieprawidłowości stwierdzone przez NIK są istotne, a ich zakres i skala świadczą o nienależytym wypełnianiu obowiązków 
przez zarządy skontrolowanych spółek i zatrudnionych w nich zarządców. 

Główne ustalenia NIK:

–  Mechanizm korupcyjny – spółki dodatkowo komercyjnie zarządzały nieruchomościami należącymi do 
wspólnot mieszkaniowych

Wszystkie zbadane spółki prowadziły działalność niezwiązaną z realizacją zadań publicznych gmin, naruszając przy tym 
ustawowe ograniczenia. Najczęściej było to komercyjne zarządzanie nieruchomościami należącymi do wspólnot mieszkanio-
wych. Izba stoi na stanowisku, że taką aktywność powinno się ograniczyć choćby ze względu na możliwość wystąpienia ko-
rupcjogennego konfliktu interesów (np. gmina występująca jednocześnie jako współwłaściciel, zarządzający, dostawca energii 
cieplnej, wykonawca remontów, itp.)

–  Źle skonstruowane umowy między gminą a spółką
Gminy powierzały zarząd spółkom na podstawie umów. Jednak znaczna część skontrolowanych umów nie odpowiadała 

wymogom ustawowym. Jednym z bardziej rażących skutków takiego postępowania było nieodprowadzanie na rachunek gmi-
ny dochodów budżetowych (np. z wynajmu). 

–  Łamanie prawa budowlanego
Mimo iż w spółkach pracowali licencjonowani zarządcy – dochodziło do łamania przepisów prawa budowlanego – najczęściej 

w obszarze okresowych kontroli stanu nieruchomości, prowadzenia dokumentacji, w tym książek obiektów budowlanych. 
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–  Nienależyty stan techniczny budynków
Spółki w ograniczonym zakresie zapewniały utrzymanie należytego stanu technicznego zarządzanych budynków. Plany 

remontów zazwyczaj nie odzwierciedlały faktycznych potrzeb. Osobną sprawą, podnoszoną przez kontrolerów NIK, jest nie-
wystarczający poziom finansowania remontów i modernizacji budynków i niski poziom nakładów na odtworzenie substancji 
mieszkaniowej.

–  Nieskuteczność w ściąganiu zaległych czynszów
Zarządzający lokalami komunalnymi prowadzili wprawdzie postępowania windykacyjne wobec dłużników zalegających 

z czynszami. Jednak w dużej mierze były one nieskuteczne, często także opieszałe. 

Wnioski NIK:

Konieczność zwiększenia kontroli nad zarządcami gminnych budynków. Gminy rzadko korzystają z tego uprawnienia. Wadliwy 
nadzór i brak kompleksowej informacji także należy uznać za nieprawidłowości mające cechy mechanizmu korupcjogennego. 

Potrzeba wyeliminowania stwierdzonych przypadków celowego obchodzenia przepisów poprzez zastępowanie umów 
między gminami a spółkami innymi formami przekazywania zarządu nad zasobem mieszkaniowym. 

Izba sugeruje też gminom, by wyłaniały zarządcę na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, co daje możli-
wość wyboru najkorzystniejszej oferty zarządzającego w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji. 

3.4. Nadzór budowlany

Decyzje o natychmiastowej rozbiórce budynku nie były skutecznie nadzorowane przez powiatowych inspek-
torów nadzoru budowlanego. W efekcie liczba niewykonanych rozbiórek rosła. Inspektorzy tłumaczyli się brakami 
kadrowymi, które były skutkiem niedostatecznych środków finansowych na zatrudnienie odpowiedniej liczby fa-
chowców. 

Zdaniem NIK nieskuteczne i opieszałe egzekwowanie przez powiatowych inspektorów obowiązków wynikających z decyzji 
oraz ograniczanie liczby i zakresu kontroli świadczy o niewydolności tych organów. Może to być powodem naruszania prze-
pisów prawa budowlanego i lekceważenia decyzji nakazowych, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia funkcjonowania 
całego systemu nadzoru budowlanego.

Jedną z głównych przyczyn takiego stanu była bezczynność, względnie opieszałość powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego, którzy nie wszczynali postępowań egzekucyjnych w stosunku do podmiotów niewykonujących ostatecznych 
decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub prowadzili takie postępowania przewlekle. Wiele takich właśnie 
przypadków ujawniła kontrola przeprowadzona w urzędach miast Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna i Szczecina, powiatowych 
inspektoratach nadzoru budowlanego w tych miastach oraz w 3 jednostkach zarządzających nieruchomościami miejskimi. 
Według wyjaśnień powiatowych inspektorów, podstawową przyczyną nieprawidłowości w działalności powiatowych inspek-
toratów nadzoru budowlanego był brak odpowiednich środków finansowych, co uniemożliwiło zatrudnienie niezbędnej liczby 
wykwalifikowanych pracowników, w szczególności na stanowiska inspektorskie. W ocenie NIK również rozwiązania organiza-
cyjne, stosowane w objętych kontrolą inspektoratach, nie zapewniały prawidłowej ani terminowej realizacji zadań związanych 
z egzekwowaniem wydanych decyzji i kontrolą ich wykonania.

Główne ustalenia NIK:

–  Narastanie liczby niewykonanych rozbiórek
Badania wykazały, że powiatowi inspektorzy nie wszczynali postępowań egzekucyjnych w stosunku do podmiotów niewy-

konujących ostatecznych decyzji nakazujących rozbiórkę lub robili to opieszale. Prowadziło to do systematycznego narastania 
liczby niewykonanych decyzji. Według stanu na 30 września 2010 r., spośród 213 decyzji na wykonanie oczekiwały 143, w tym 
2 wydane przed 1990 r. i 32 wydane w latach 1990–1999. Tylko inspektor powiatowy w Bydgoszczy przeprowadził 2 kontrole 
prawidłowości prowadzenia robót rozbiórkowych, pozostali ograniczyli się do kontroli sprawdzających wykonanie nakazów 
rozbiórki.

–  Władze miast i gmin ocenione pozytywnie
Kontrole przeprowadzone w ubiegłych latach wykazały, że organy gmin i jednostki zarządzające ich zasobem miesz-

kaniowym miały problemy z podjęciem bezzwłocznych działań zmierzających do opróżnienia budynków zagrożonych kata-
strofą budowlaną. Niejednokrotnie proces ich opróżniania trwał kilka, a nawet kilkanaście lat, mimo iż decyzjom w sprawie 
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opróżnienia bądź wyłączenia z użytkowania budynków organy nadzoru budowlanego często nadawały rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

W najnowszej kontroli NIK stwierdziła, że gminy wykonały 79,4 proc. decyzji nakazujących opróżnienie budynków. Główną 
przyczyną nieopróżnienia budynków był brak możliwości zapewnienia odpowiednich lokali osobom wysiedlanym. Dlatego też 
teraz NIK pozytywnie oceniła działania prezydentów miast i kierowników podległych im jednostek. Prawidłowo zabezpieczali oni 
obiekty budowlane nieużytkowane i przeznaczone do rozbiórki. Pozwolenia na rozbiórkę wydawano na podstawie odpowiednich 
projektów. Zamówienia publiczne były udzielane zgodnie z przepisami normującymi tę sferę działalności. Egzekwowano także od 
wykonawców przestrzeganie wymogów w sprawie postępowania z materiałami porozbiórkowymi. Gminy wykonały wszystkie 9 
decyzji o rozbiórkach budynków będących ich własnością, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu ludzi i mienia.

–  Niedostatki finansowe nadzoru budowlanego
Sytuacja finansowa powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego nie zapewnia właściwej realizacji ich zadań, pomimo 

uzyskiwania znacznej pomocy od organów samorządu terytorialnego. Wcześniejsze kontrole NIK wykazały także, że PINB 
otrzymywali m.in. pomoc rzeczową i finansowa od samorządu terytorialnego. Niniejsza kontrola potwierdziła, że pomoc taka 
jest nadal udzielana. Zdaniem NIK taka sytuacja nie zapewnia bezstronności i niezależności organów nadzoru budowlanego 
przy wykonywaniu zadań z zakresu prawa budowlanego.

3.5. Mieszkania dla najuboższych

� Lokale socjalne

Żadna ze skontrolowanych przez NIK 18 gmin nie zaspokoiła potrzeb mieszkańców w zakresie lokali socjal-
nych, mimo budowanych nowych mieszkań. Ważniejsze przyczyny takiego stanu to zbyt niska kwota wsparcia 
finansowego udzielanego gminom przez budżet i wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego typu lokale. Chociaż są 
jednocześnie gminy, które mimo potrzeb nawet nie wystąpiły o stosowne wsparcie finansowe.

W skontrolowanych gminach brakuje mieszkań socjalnych dla ponad 80 proc. oczekujących. Najtrudniej jest w dużych 
miastach. Tak niski, a w dodatku zmniejszający się stopień zaspokojenia potrzeb społecznych wskazuje, że gminy wbrew 
art. 75 ust. 1 Konstytucji RP nie wspierają w odpowiednim stopniu rozwoju budownictwa socjalnego. Dlatego NIK oceniła ich 
działalność w tym zakresie negatywnie.

Ustalenia NIK:

–  Brak lokali dla ludzi eksmitowanych z innych mieszkań i konieczność wypłacania odszkodowań
Kosztowną dla gmin konsekwencją braku lokali socjalnych jest wzrastająca liczba niezrealizowanych wyroków eksmi-

syjnych, przy okazji których orzekane jest prawo do lokalu socjalnego. Ponieważ lokali brakuje, nie można wykonać wyroku. 
Jednostki samorządowe, które są zobowiązane do zapewnienia mieszkań socjalnych, narażają się na wypłatę odszkodowań. 
W latach 2004–2010 połowa ze skontrolowanych gmin musiała wypłacić z tego tytułu 7 mln złotych.

–  Zbyt małe wsparcie finansowe z budżetu
Jedną z przyczyn pogarszającej się relacji liczby lokali socjalnych do zapotrzebowania jest zbyt małe wsparcie finan-

sowe udzielane gminom z budżetu. W latach 2004–2006 w ramach programu pilotażowego wypłacono z zasilanego przez 
budżet państwa Funduszu Dopłat 83.120 tys. zł, ale zgłoszone przez gminy zapotrzebowanie wynosiło 151 mln zł. W okresie 
2007– marzec 2010 zgłoszone potrzeby gmin wyniosły 261.535 tys. zł. Do udzielenia finansowego wsparcia zakwalifikowano 
wnioski na kwotę 161.604 tys. zł. Odrzucenie pozostałych wynikało głównie ze zbyt niskich wpływów z budżetu zasilających 
Fundusz. Wysokość udzielanego wsparcia była też znacznie niższa od założeń rządowych, gdzie przyjęto, że dofinansowanie 
gmin w tych latach wyniesie ponad 1.135 mln zł. 

–  Gminy nie zwracały się o dotacje
Jednocześnie niektóre gminy – mimo oczywistych potrzeb – nie chciały lub nie potrafiły skorzystać z wsparcia z Funduszu 

Dopłat. Kontrolerzy zwrócili uwagę na 6 takich przypadków. Powodem stosunkowo niskiego zainteresowania dopłatą był prze-
de wszystkim brak pieniędzy na sfinansowanie wkładu własnego. Ważnym elementem odstręczającym był też wysoki koszt 
inwestycji spowodowany wymaganiami w zakresie wyposażenia i standardu lokali.

–  Dbałość o bezdomnych
Pozytywna ocena należy się gminom za organizowanie schronienia osobom go pozbawionym. W skontrolowanych gmi-
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nach zapewniono je wszystkim zgłaszającym się bezdomnym, choć w okresie zimowym wymagało to tworzenia dodatkowych 
i doraźnych miejsc w noclegowniach. Udział w rozwiązaniu tego problemu mają również noclegownie prowadzone przez or-
ganizacje pozarządowe, z którymi gminy zawierały stosowne umowy i współpracowały. 

–  Stan techniczny niektórych lokali zagraża bezpieczeństwu
Osobną kwestią zbadaną przez NIK było sprawdzenie, czy budynki, w których znajdują się lokale socjalne, są bezpieczne 

dla mieszkańców. Kontrole przeprowadzone przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz Państwową Straż 
Pożarną (w tym także kontrole zlecone przez NIK) wykazały, że w 12 ze zbadanych gmin były lokale zagrażające bezpie-
czeństwu zamieszkujących tam ludzi. Główne nieprawidłowości to: niesprawne przewody kominowe, składowanie materiałów 
palnych w piwnicach, blokowanie dróg ewakuacyjnych, zły stan dachów, brak dokumentów potwierdzających sprawność in-
stalacji elektrycznych i piorunochronowych. Większość zaleceń pokontrolnych NIK została już w tym zakresie wykonana lub 
jest się w trakcie realizacji.

 Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej:

1.  Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (KIN,
P/11/107)

2.  Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego (KSR, P/10/110

3.  Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta Łodzi (LLO, S/11/003).
4.  Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu 

terytorialnego (KIN, P/11/108)
5.  Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych i innych pod-

miotach dysponujących budynkami mieszkalnymi (LWR P/10/181)
6.  Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych (KSR, P/10/109)
7.  Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków w komunalnych zasobach mieszkaniowych na tere-

nie woj. mazowieckiego (LWA, I/10/010)
8.   Realizacja decyzji o rozbiórkach obiektów budowlanych, w szczególności decyzji, którym nadano rygor natychmiasto-

wej wykonalności (LGD P/10/131)
9.  Pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych (LLO, P/10/151)
10.  Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego z udziałem gmin (LZG,

P/11/181)
11.  Udzielanie przez gminy bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży (LOL,

P/10/155)
*   Z obszarem Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa łączy się także omówiona w dziale Obrona Na-

rodowa kontrola: Działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego „Kwatera” Sp. z o.o. (KON, P/09/179) 

*   Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można
także znaleźć w Syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.  
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publiczne 

i instytucje 
finansowe

4.1. Instytucje finansowe

4.2. Przeciwdziałanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej praniu pieniędzy   
oraz finansowaniu terroryzmu

4.3. Podatki – działalność Urzędów Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej

4.4. Banki

4.5. Pomoc finansowa ze środków publicznych – ulgi, dotacje, kredyty i poręczenia

4.6. System poręczeń i gwarancji kredytowych

4.7. Służba celna

4.8. Kontrola zarządcza
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Finanse publiczne i instytucje finansowe
Pojęcie finansów publicznych obejmuje procesy związane z gromadzeniem środków publicz-
nych oraz ich rozdysponowywaniem. Zarówno jeden, jak i drugi jest śledzony przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli bardzo uważnie. Powodem jest ich fundamentalne znaczenie dla możliwości 
finansowania przez państwo jego zadań we wszystkich sferach zależnych od budżetowych 
dotacji, a także wysokie ryzyko zagrożenia różnego rodzaju patologiami i nieprawidłowoś-
ciami. 

Jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzone kon-
trole dostarczyły wielu dowodów niewystarczającej sprawności organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Podejmo-
wane przez nie działania Izba uznała za mało efektywne, prowadzone opieszale, w sposób niestaranny i mało zdecydowany. 
Zaniedbania organów skarbowych w egzekwowaniu należności ułatwiały podatnikom uchylanie się od ponoszenia ciężarów 
na rzecz państwa, przyczyniały się również do wzrostu zaległości, z których część ulegała przedawnieniu lub stawała się 
z różnych przyczyn nieściągalna. Tylko w latach 2009–2010 NIK odnotowała rosnące zaległości w poborze podatku docho-
dowego od osób fizycznych, unikanie płacenia podatku od towarów i usług przez przedsiębiorców prowadzących handel 
wewnątrz UE, trudności z wyegzekwowaniem obowiązków podatkowych od podmiotów prowadzących działalność handlową 
w Internecie, pogorszenie się efektywności egzekwowania przez naczelników urzędów skarbowych zaległości podatkowych 
i niepodatkowych, brak znaczącej poprawy w poborze podatku dochodowego od osób prawnych, opieszałe prowadzenie 
czynności związanych z egzekucją administracyjną podatków i opłat, dla których ustalania lub określenia i pobierania właści-
wy jest organ gminy.  

W konsekwencji takich praktyk do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie wpływały w całości 
wszystkie należne im dochody. Poza utratą części środków, które można było przeznaczyć na finansowanie zbiorowych po-
trzeb obywateli, bardziej chyba powinien niepokoić fakt, że krytyczne uwagi i wnioski NIK nieczęsto spotykały się z należytym 
odzewem organów, do których zostały skierowane. Wprawdzie zapewniały one Izbę o znajomości problemu, jego negatywnej 
ocenie i woli zastosowania skutecznych środków zaradczych, jednak ponowne badania wykazywały, że zalecenia pokontrolne 
zostały zignorowane, a działalność oceniona negatywnie prowadzona była w podobny sposób co poprzednio. 

NIK oceniła, że nastąpiła pewna poprawa, jeśli chodzi o prawidłowość postępowań kontrolnych i podatkowych, prowa-
dzonych przez organy podatkowe. Przebiegały one sprawniej niż postępowania będące przedmiotem analogicznych badań 
zakończonych w 2004 r. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła wówczas pogarszanie się efektów pracy organów podatkowych, 
głównie wskutek licznych błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatu skarbowego. W jej ocenie były to symptomy 
poważnych niedomagań ustroju podatkowego, spowodowanych niespójnością, złożonością oraz niestabilnością regulujących 
tę sferę przepisów prawa, co wymagało środków zaradczych natury systemowej. Podjęte działania okazały się jednak nie-
wystarczające. Nie zmniejszyła się luka podatkowa ani nie zostało ograniczone zjawisko szarej strefy. Tylko w nielicznych 
obszarach ryzyka, m.in. w przypadku rejestracji VAT, liczba nieprawidłowości zmalała. 

Uporządkowana została do pewnego stopnia sytuacja na rynku gier hazardowych i zakładów wzajemnych. Nadzór nad 
nim, dotychczas rozdzielony między dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów celnych i skarbowych, przejęły w ca-
łości służby celne. Spowodowało to wzrost efektywności kontroli, szczególnie prowadzonych w punktach gier na automatach 
o niskich wygranych. Istotnym zagrożeniem dla wypełniania zobowiązań podatkowych pozostaje jednak urządzanie gier ha-
zardowych bez zezwolenia. Dało o sobie znać również nowe zjawisko polegające na wykorzystywaniu terminali internetowych 
w miejscach publicznych do nielegalnego rozgrywania gier hazardowych, analogicznych jak na automatach. Zdaniem NIK, ist-
nieje potrzeba stałego monitorowania nowych rozwiązań służących nadzorowi i kontroli rynku gier oraz szybkiego reagowania 
na pojawiające się zagrożenia. Można jednak żywić obawy, czy Służba Celna będzie dokładać wystarczająco intensywnych 
starań w celu rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom na rynku gier, a to ze względu na nie-
wielki udział podatku z tego źródła w całości wpływów podatkowych.  

Po raz kolejny krytycznie ocenione zostały działania związane z udzielaniem ulg podatkowych przez gminy. Kontrole NIK 
ujawniły, że w prowadzeniu spraw dotyczących udzielania ulg w zapłacie należności stanowiących dochody własne gmin 
miały miejsce działania nielegalne, nierzetelne i niegospodarne. Ulgi udzielane były niejednokrotnie w sposób dowolny, na co 
wskazywał brak jednolitych kryteriów w ocenie przedłożonych dowodów, wydawanie odmiennych decyzji w przypadku pod-
miotów znajdujących się w podobnej sytuacji finansowej, czy też powoływanie się na bliżej niesprecyzowany interes publiczny 
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lub ważny interes podatnika. Zwolnienia podatkowe przyznawano wielokrotnie tym samym podmiotom, co przy niejasnych 
procedurach i nieprzejrzystych kryteriach mogło prowadzić do sytuacji korupcjogennych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie 
oceniła sposób prowadzenia postępowań i wydawanie decyzji dotyczących umorzeń, rozkładania należności na raty oraz 
odroczeń terminów płatności, które w wielu wypadkach nie zawierały uzasadnień lub wskazywano w nich wadliwą podsta-
wę prawną. Jej zdaniem udzielane bezzasadnie ulgi, a także niezadowalająca egzekucja zaległości podatkowych, wpływają 
w istotny sposób na wysokość uzyskiwanych dochodów budżetowych i naruszają stabilność systemu finansów publicznych na 
poziomie lokalnym. Trzeba bowiem pamiętać, że wpływy z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego, od środków 
transportu oraz od czynności cywilnoprawnych stanowią znaczącą część dochodów własnych gmin. 

Oznaki poprawy dały się zaobserwować w obszarze udzielania, wykorzystywania i rozliczania dotacji na realizację zadań 
zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy o pożytku publicznym or-
gany administracji prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy w organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami. Dotychczasowe ustalenia wskazywały, że nie zawsze wyglądało to wzorcowo. Kontrola prawidłowości 
udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sek-
tora finansów publicznych pozwoliła pozytywnie ocenić jedynie rezultaty kontrolowanej działalności. Jednocześnie, zarówno 
w jednostkach udzielających dotacji, jak i korzystających ze środków publicznych na każdym etapie współpracy miały miejsce 
liczne błędy i nieprawidłowości. 

Listę działań nierzetelnych i niezgodnych z prawem powiększyła analogiczna kontrola, obejmująca udzielanie dotacji 
przez organy administracji rządowej. Jej ustalenia mogły świadczyć o ograniczonym zainteresowaniu wspomnianych organów 
sposobem wykorzystania środków publicznych i efektami osiągniętymi w wyniku zlecania zadań. Izba stwierdziła, że dotacje 
niejednokrotnie udzielane były dość beztrosko, bez respektowania obowiązujących trybów i zasad postępowania. Nie analizo-
wano spodziewanych kosztów, nie dbano o prawidłowy przebieg procesu zlecania zadań, wyboru ofert oraz rozliczania udzie-
lonych dotacji. Weryfikacja sprawozdań prowadzona była w sposób powierzchowny, do rzadkości należały kontrole u zlece-
niobiorców. Taki stosunek świadczyć może o braku zrozumienia dla określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie reguł współpracy w sferze zadań publicznych między organami administracji a organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Natomiast po zakończonej w 2011 r. kontroli poświęconej 
realizacji zadań zleconych w województwie zachodniopomorskim, Najwyższa Izba Kontroli nie zgłosiła zastrzeżeń do popraw-
ności kontrolowanych działań, znalazła jedynie drobne uchybienia, głównie natury formalnej.

 Wyniki kontroli związanych z wykorzystywaniem środków publicznych w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego poka-
zały, że system nie działa wystarczająco dobrze. Wprawdzie samo udzielanie poręczeń i gwarancji przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Poręczeń Unijnych przebiegało w sposób 
właściwy – utworzony w BGK system służył wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, a środki funduszy przeznacza-
ne były głównie na zabezpieczenie spłaty kredytów, pożyczek bankowych oraz należnych odsetek. Jednak limit poręczeń 
i gwarancji nie był w pełni wykorzystywany, głównie z powodu ograniczeń dotyczących zakresu udzielanych poręczeń oraz 
ostrych kryteriów klasyfikowania wniosków przez banki. System finansowego wspierania kredytów eksportowych nie odegrał 
większej roli w rozwoju polskiej gospodarki. Z ochrony zawieranych i realizowanych transakcji korzystała niewielka tylko grupa 
eksporterów, a oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych instrumenty wspierały nie więcej niż 1 proc. 
polskiego eksportu. Istotnym czynnikiem był także światowy kryzys finansowy i związana z tym dekoniunktura w polskim eks-
porcie. Znaczących efektów nie przyniosły również badane ostatnio działania na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla 
przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji. Powodem było m.in. niewłaściwe przygotowanie akcji poręczenio-
wej, przedłużające się opracowywanie zastosowanych rozwiązań i procedur, przeznaczenie przewidzianych na nią funduszy 
na inne cele, a także ustanowienie tak niekorzystnych warunków poręczeń i gwarancji, że nie cieszyły się zainteresowaniem 
beneficjentów. 

Nie były właściwie chronione interesy klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych, chociaż dbały o nie aż 
cztery instytucje, a Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 
rzecznicy konsumentów w ramach posiadanych kompetencji i obowiązków rzetelnie wspierali konsumentów w rozwiązywaniu sporów 
z ubezpieczycielami oraz prowadzili działalność edukacyjno-informacyjną. Instytucje te posiadają różny zakres uprawnień związanych 
z ochroną klientów zakładów ubezpieczeń i członków funduszy emerytalnych. Rzecznik Ubezpieczonych i rzecznicy konsumentów mogą 
jedynie występować w ich imieniu, natomiast UOKiK i UKNF posiadają uprawnienia władcze dla egzekwowania ochrony interesów konsu-
mentów. Dlatego istotne jest, aby podmioty te współpracowały ze sobą, wymieniały doświadczenia i reagowały na przekazywane informacje o 
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nieprawidłowościach. Dobra współpraca może wzmocnić skuteczność podejmowanych przedsięwzięć i w efekcie zapewnić konsu-
mentom lepszą ochronę. Takiej współpracy widocznie jednak zabrakło, ponieważ poszczególne działania nie złożyły się na spójny 
system zabezpieczający interesy konsumentów. 

4.1.  Instytucje finansowe 

� Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Interesy klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych nie były chronione wystarcza-
jąco skutecznie, mimo że każda z powołanych do realizowania takich zadań instytucji – Rzecznik Ubezpieczonych, 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz miejscy i powiatowi rzecz-
nicy konsumentów – w ocenie NIK rzetelnie wypełniała swoje zadania. System ochrony interesów klientów tych 
instytucji jednak szwankował. 

Na system ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i członków funduszy emerytalnych składa się weryfikacja ogólnych 
warunków ubezpieczeń, rozpatrywanie składanych skarg oraz działalność informacyjno-edukacyjna. Kontrolowane instytucje posia-
dają różny zakres uprawnień związanych z ochroną klientów zakładów ubezpieczeń i członków funduszy emerytalnych. Rzecznik 
Ubezpieczonych i rzecznicy konsumentów mogą jedynie występować w ich imieniu, natomiast UOKiK i UKNF posiadają uprawnienia 
władcze do egzekwowania ochrony interesów konsumentów. Dlatego istotne jest, zdaniem NIK, aby podmioty te współpracowały ze 
sobą, wymieniały doświadczenia i reagowały na przekazywane sobie nawzajem informacje o nieprawidłowościach. 

Główne ustalenia NIK:

–  Wyrywkowa weryfikacja ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU)
Podstawowym działaniem służącym zapewnieniu właściwej ochrony interesów ubezpieczonych jest weryfikacja ogólnych 

warunków ubezpieczenia i eliminowanie zapisów niezgodnych z prawem oraz naruszających interesy klientów, jako że nie 
mają oni wpływu na zawarte w OWU postanowienia. Takiej weryfikacji dokonywali Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale objęto nią tylko część zapisów oraz wybrane  rodzaje 
ubezpieczeń. Ponadto każda z instytucji prowadziła badania stosownie do swoich zadań i potrzeb – Rzecznik Ubezpieczonych 
i UOKiK pod względem wprowadzania klauzul zabronionych lub innych postanowień naruszających interesy konsumentów, 
UKNF koncentrował się natomiast na zgodności ogólnych warunków ubezpieczeń z przepisami prawa. 

–  Wzrost liczby nieprawidłowych i godzących w interesy konsumentów zapisów w OWU
W pierwszym półroczu 2010 r. spadła – w porównaniu z latami ubiegłymi – liczba dokonanych przez Rzecznika Ubez-

pieczonych analiz ogólnych warunków ubezpieczeń. Uzasadniając ograniczenie liczby badań, Rzecznik stwierdził, iż do ich 
prowadzenia nie zobowiązuje go żaden przepis. Zdaniem NIK analiza zapisów OWU jest jednym z podstawowych działań 
służących ochronie ubezpieczonych. Kolejnym argumentem przemawiającym za użytecznością tego narzędzia jest liczba 
nieprawidłowych, godzących w interesy konsumentów zapisów w OWU, które zostały stwierdzone w wyniku ich analiz.

–  Prawidłowe postępowanie skargowe
Kontrolowane podmioty rzetelnie informowały konsumentów o sposobach złożenia skarg, rodzajach problemów, jakie 

leżały w kompetencjach poszczególnych instytucji i zakresie udzielanej pomocy. W ramach posiadanych uprawnień instytucje 
te prawidłowo postępowały ze skargami na działalność zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Skargi były rzetelnie 
rejestrowane i rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

–  Symboliczna rola sądów polubownych
W rozpatrywaniu sporów między ubezpieczonymi i ubezpieczycielami, członkami otwartych funduszy emerytalnych i po-

wszechnymi towarzystwami emerytalnymi symboliczną rolę odgrywały powołane przy Rzeczniku Ubezpieczonych i Komisji 
Nadzoru Finansowego sądy polubowne. Zakłady ubezpieczeń sporadycznie wyrażały zgodę na poddanie się ich werdyktowi, 
w praktyce pozostawiając skarżącym znacznie trudniejszą i długotrwałą drogę dochodzenia roszczeń przed sądem powszech-
nym. Brak zgody na postępowanie przed sądami polubownymi stawia pod znakiem zapytania sens ich istnienia. W ocenie NIK 
celowe byłoby ustawowe wprowadzenie domniemanej zgody ubezpieczyciela na poddanie się postępowaniu przed sądem 
polubownym. Powinno się to przyczynić do zwiększenia efektywności tego sądownictwa, szybszego rozstrzygania sporów 
i wzmocnienia pozycji konsumenta.
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4.2. Przeciwdziałanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej praniu    
 pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości niosą ryzyko osłabienia prewencyjnej funkcji Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej i mogą prowadzić do nieszczelności systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu. 

Aby pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza informacji odbywała się bezpiecznie i z należytą szybkością, GIIF potrzebuje 
dobrego systemu informatycznego. Konieczne jest także wydanie rozporządzenia rejestrowego do znowelizowanej ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uzyskiwał, gromadził, przetwarzał i analizował informacje o transakcjach 
w trybie przewidzianym w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych (praniu 
pieniędzy), co NIK oceniła pozytywnie. Na podstawie pozyskanych informacji wszczęto prawie 3,5 tys. postępowań analitycz-
nych, w tym 31 dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a następnie przekazano do prokuratury 514 zawiado-
mień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wartość podejrzanych transakcji wskazanych w zawiadomieniach przekroczyła 
5 mld zł. W 66 przypadkach prokuratury skierowały do sądów akty oskarżenia. W następstwie przekazania organom podatko-
wym i organom kontroli skarbowej powiadomień zawierających informacje o transakcjach, organy te ujawniły nieprawidłowości 
w rozliczeniach podatkowych na łączną kwotę 4,4 mln zł. W ramach działań uniemożliwiających pranie brudnych pieniędzy 
GIIF zastosował blokadę rachunku. Procedura blokady rachunków, na których dokonano podejrzanych operacji finansowych 
na kwotę 80,9 mln zł, przebiegała zgodnie z przepisami ustawy.

Główne ustalenia NIK:

–  Błędne i niepełne informacje o podejrzanych transakcjach
NIK stwierdziła, że wśród informacji otrzymywanych przez GIIF o transakcjach ponadprogowych (większych niż 15 tys. 

euro) i pojedynczych transakcjach podejrzanych, były informacje niepełne lub zawierające błędy. Działania podejmowane 
w celu ich uzupełnienia i wyjaśnienia nie były w pełni skuteczne. Pozostawiono bez wyjaśnienia prawie 44 proc. wadliwych 
informacji. 

–  Międzynarodowy autorytet GIIF
GIIF prowadził działalność szkoleniowo-edukacyjną, a także udzielał wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów usta-

wy. Działał też na forum międzynarodowym, udzielając niektórym zagranicznym jednostkom analityki finansowej pomocy 
eksperckiej, co wzmocniło jego pozycję wśród partnerów zagranicznych. 

–  Brak pełnej wiedzy, czy instytucje obowiązane powiadamiać GIIF o podejrzanych transakcjach wywią-
zują się z ustawowych obowiązków

Były przeprowadzane kontrole wywiązywania się instytucji obowiązanych z ich ustawowych obowiązków w zakresie prze-
ciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Niemniej jednak liczbę planowych kontroli ograniczono o 1/3. Przez to, miedzy innymi, 
GIIF nie dysponował wiedzą, czy wszystkie rodzaje instytucji obowiązanych były prawidłowo przygotowane do przeciwdziała-
nia praniu pieniędzy i czy się ze swych ustawowych obowiązków wywiązywały. 

–  Brak rozporządzenia Ministra Finansów opóźnił obowiązek informowania GIIF o transakcjach ponad-
progowych przez nowe podmioty obowiązane 

Ważnym uchybieniem było niewydanie przez Ministra Finansów tzw. rozporządzenia rejestrowego do znowelizowanej 
ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych. W efekcie tego zaniechania część 
podmiotów, które po dniu 22 października 2009 stały się instytucjami obowiązanymi, do czasu wejścia w życie nowych prze-
pisów wykonawczych została zwolniona z obowiązku rejestracji transakcji ponadprogowych i przekazywania o nich informacji. 
Powyższa sytuacja powoduje, że Rzeczpospolita Polska nie zaimplementowała w całości dyrektywy 2005/60/WE, co powinna 
uczynić do 15 grudnia 2007 r.

Wnioski NIK:

– Konieczność wydania nowego rozporządzenia rejestrowego, w celu dostosowania procesu rejestrowania transakcji 
i przekazywania GIIF informacji o tych transakcjach do wymogów ustawy, która rozszerzyła zakres obowiązków informacyj-
nych obciążających instytucje obowiązane.
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– Potrzeba usprawnienia organizacyjnego Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, w tym moderni-
zacja systemu informatycznego.

– Potrzeba zapewnienia nakładów finansowych na działalność GIIF, umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4.3. Podatki – działalność urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej

� Prawidłowość postępowań kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe 
i organy kontroli skarbowej 

Poprawiła się trafność doboru podmiotów do kontroli, a badaniem obejmowano rozliczenia podatników do 
trzech lat wstecz. Nie osiągnięto jednak zamierzonych celów w postaci poprawy dyscypliny podatkowej. Ponadto 
znaczna część postępowań kontrolnych i podatkowych była obarczona wadami, co skutkowało uchylaniem decyzji 
w postępowaniach odwoławczych oraz sądowych. Pozytywne skutki przynosi natomiast uprawnienie do korygowa-
nia deklaracji podatkowych.

W porównaniu z wynikami kontroli NIK z 2004 r. nastąpiła pewna poprawa sprawności prowadzenia postępowań kontro-
lnych. Na korzyść organów podatkowych należy zapisać przede wszystkim poprawę trafności doboru podmiotów do kontroli 
podatkowych. NIK nie stwierdziła, żeby ten sam przedsiębiorca był kontrolowany wielokrotnie w krótkim czasie bez uzasad-
nionej przyczyny. Również Minister Finansów prawidłowo wskazywał obszary o podwyższonym ryzyku wystąpienia nadużyć 
podatkowych. 

Zwiększył się w ogólnej liczbie kontroli udział tzw. kontroli właściwych, obejmujących pełen okres rozliczeniowy oraz pełen 
zakres zagadnień. Urzędy skarbowe uwzględniają w zadaniach także problematykę handlu internetowego. Pozytywne skutki 
finansowe przyniosło uprawnienie do korygowania deklaracji podatkowych po kontroli przeprowadzonej przez organy podat-
kowe i organy kontroli skarbowej, 

Nieprawidłowości ustalone przez NIK:

–  Niedostateczne egzekwowanie podatków
Z decyzji pokontrolnych wydanych w latach 2008–2010 przez naczelników urzędów skarbowych, do końca poszczegól-

nych lat kalendarzowych nie wyegzekwowano kolejno ponad 57 proc., 69 proc. i niemal 74 proc. wymierzonych w danym roku 
podatków. Jeszcze trudniejszym zadaniem okazało się odzyskanie podatków wymierzonych decyzjami dyrektorów urzędów 
kontroli skarbowej – w tym przypadku do budżetu nie trafiło około 90 proc. przypisanych podatnikom kwot. 

–  Zła jakość rozstrzygnięć 
Nie poprawiła się jakość rozstrzygnięć wydawanych przez organy pierwszej, a nawet drugiej instancji. Wysoki odsetek de-

cyzji jest obarczony wadami, przez co są one  uchylane w postępowaniu odwoławczym lub przed sądem. Częstym powodem 
uchyleń było naruszenie przepisów prawa lub zasad rzetelnego postępowania, co oznaczało najczęściej niepełne lub nieprawi-
dłowe wyjaśnianie i dokumentowanie stanu faktycznego. Poprawiła się natomiast terminowość rozpatrywania odwołań przez 
dyrektorów izb skarbowych. 

–  Zbyt częste zmiany przepisów podatkowych
Wciąż aktualny pozostaje wniosek NIK z ubiegłych kontroli o stabilizację przepisów podatkowych. W tym celu – zdaniem 

NIK – liczba zmian w przypisach podatkowych powinna być ograniczona do koniecznego minimum. W dwuipółrocznym okre-
sie objętym kontrolą ustawę – Ordynacja podatkowa zmieniono 15 razy, ustawę o PIT 25 razy, o CIT – 13 razy, natomiast 
ustawę o VAT – 10 razy. 

Wnioski NIK:

Konieczność podjęcia prac analitycznych i legislacyjnych, prowadzących do powstania przejrzystego i wewnętrznie spój-
nego systemu podatkowego, chroniącego zarówno interesy Skarbu Państwa, jak i podatników. Liczne zmiany, brak stabilności 
i przejrzystości sprawiają, że przepisy stają się nieczytelne i zwiększają ryzyko popełniania błędów przez podatników.
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� Stosowanie zaleceń Komisji Europejskiej w procesie stanowienia prawa podatkowego

W związku z uznaniem naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań traktatowych w zakresie podatków 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Komisja Europejska wszczęła od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 
2011 r. 19 formalnych postępowań. W czterech sprawach po wniesieniu skarg przez Komisję Europejską zapadły 
wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z tego trzy niekorzystne dla Polski. 

Dochody z podatku od gier, wynoszące nieco ponad 1,6 mld zł, stanowiły około 0,7 proc. dochodów podatkowych pań-
stwa, jednak kwota ta w rzeczywistości powinna być znacznie wyższa, bowiem w wyniku nieprawidłowości na rynku gier 
budżet tracił znaczne, trudne do oszacowania kwoty.

Główne nieprawidłowości ustalone przez NIK:

–  Niedostosowanie do wymogów unijnych systemu opodatkowania energii elektrycznej
W dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym nie 

uwzględniała zapisów tzw. dyrektywy energetycznej (dyrektywa Rady WE nr 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji unijnych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej). W wyroku z 12 lutego 
2009 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w szczególności, że poprzez zaniechania dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. 
swojego systemu opodatkowania energii elektrycznej do wymogów przepisów unijnych, RP uchybiła zobowiązaniom ciążącym 
na niej na mocy tej dyrektywy. Przepisy prawa krajowego implementującego przepisy unijne w zakresie opodatkowania akcyzą 
energii elektrycznej weszły w życie 1 marca 2009 r., tj. po upływie trzech lat i dwóch miesięcy od terminów przewidzianych dla 
Polski w przepisach unijnych. Nieprzeprowadzenie do 1 stycznia 2006 r. procesu legislacji mającego na celu implementację 
dyrektywy energetycznej do ustawy o podatku akcyzowym umożliwiło producentom energii elektrycznej składanie wniosków 
z żądaniem zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 6.933,4 mln zł (stan na 30.06.2011 r.). Dopiero 22 czerwca 2011 r. Naczel-
ny Sąd Administracyjny w pełnym składzie Izby Gospodarczej uchwalił, że kwota podatku akcyzowego od energii elektrycznej 
nie jest nadpłatą w sytuacji, w której ten, kto ją uiścił, nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego. Powyższa uchwała 
oznacza, iż organy podatkowe nie będą zobowiązane do zwrotu podatku, w przypadku gdy udowodnią, że jego ciężar został 
przeniesiony w cenie wyrobu na nabywcę końcowego.

–  Zbyt późne implementowanie przepisów unijnych w zakresie VAT
NIK oceniła jako działanie nierzetelne opóźnienie w dostosowaniu przepisów ustawy o VAT do przepisów UE. Wpro-

wadzone przez Polskę ograniczenie odliczania VAT przy zakupie samochodów osobowych poniżej 3,5 tony, używanych 
w działalności gospodarczej, oraz zakaz odliczania VAT od paliwa do tych samochodów było niezgodne z prawem UE. W 
latach 2009–2010, w związku z nieprawidłową implementacją przepisów prawa unijnego w tej kwestii, wypłacono podatni-

kom 294, 4 mln zł, w tym 49,9 mln zł stanowiły odsetki.

Wnioski NIK:

Konieczność dostosowania przepisów prawa podatkowego do przepisów unijnych w sposób zapewniający uniknięcie 
zgłaszania uzasadnionych roszczeń ze strony podatników.

� Podatek od gier i zakładów wzajemnych

Do listopada 2009, czyli do czasu wprowadzenia zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych, wykony-
wanie zadań w zakresie nadzoru i kontroli rynku gier i zakładów wzajemnych nie było efektywne. Później sytuacja 
się poprawiła. W dalszym ciągu podstawowym zagrożeniem pozostaje jednak urządzanie gier hazardowych bez 
zezwolenia. W marcu 2010 r. ujawniono nowe zjawisko – wykorzystywanie terminali internetowych w miejscach 
publicznych do nielegalnego urządzania gier.

Dochody z podatku od gier, wynoszące nieco ponad 1,6 mld zł, stanowiły około 0,7 proc. dochodów podatkowych pań-
stwa, jednak kwota ta w rzeczywistości powinna być znacznie wyższa, bowiem w wyniku nieprawidłowości na rynku gier 
budżet tracił znaczne, trudne do oszacowania kwoty. Pobór podatku od gier wykonywany był do 30 października 2009 r. przez 
naczelników urzędów skarbowych, obecnie należy do zadań naczelników urzędów celnych.
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Główne ustalenia NIK:

–  Niedostateczny nadzór nad rynkiem gier
W ocenie NIK do listopada 2009 r. nadzór nad rynkiem gier był rozproszony i nieskuteczny. Zezwolenia na prowadzenie 

działalności, o której mowa, wydawały izby skarbowe, pobór podatku należał do obowiązków urzędów skarbowych, szcze-
gólny nadzór podatkowy sprawowały urzędy celne, które przeprowadzały również kontrole doraźne. Kontroli skarbowych 
zaś dokonywały urzędy kontroli skarbowej. Taki mało przejrzysty podział kompetencji, uprawnień i obowiązków nie sprzyjał 
właściwemu wykonywaniu zadań. 

Organy nadzorujące rynek gier na ogół koncentrowały się głównie na wydawaniu zezwoleń, formalnej kontroli deklaracji 
podatkowych i poborze podatku. W znikomym stopniu badały natomiast, czy spełnione zostały warunki wynikające z zezwo-
leń, a deklaracje odpowiadały stanom faktycznym. Kontrole urządzania gier przeprowadzane były sporadycznie. 

–  Poprawa po przejęciu nadzoru nad rynkiem gier przez Służbę Celną
Korzystne zmiany w kontrolowanej działalności nastąpiły wraz z przejęciem nadzoru nad rynkiem gier przez Służbę Celną. 

Otrzymała ona nowe uprawnienia pozwalające na obserwację i rejestrowanie zdarzeń w miejscach publicznych, m.in. uprawnienie 
do prowadzenia w drodze eksperymentu gry na automatach o niskich wygranych. Kolejne otrzymane przez celników uprawnienie 
– do obserwacji – nie doczekało się przepisów wykonawczych w 2010 r., przez co było bezużyteczne. Również zadania związane 
z wymiarem, poborem i kontrolą podatku od gier i dopłat od 31 października 2009 r. przeszły w gestię naczelników urzędów cel-
nych. Wszystkie te systemowe zmiany spowodowały wzrost efektywności kontroli i przyczyniły się do ograniczenia patologii. 

–  Ustawa przygotowywana w pośpiechu
Oceniając pozytywnie efekty przeprowadzonych zmian, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że prace legislacyjne 

nad przygotowaniem projektu ustawy o grach hazardowych prowadzono „w przyspieszonym tempie”. Postępowanie takie 
nie miało formalnego uzasadnienia, naruszano natomiast przy tym zasady wynikające z regulaminu prac Rady Ministrów. Od 
opracowania założeń projektu ustawy do jego rozpatrzenia i przyjęcia przez Radę Ministrów upłynęły zaledwie dwa tygodnie. 
Biorąc pod uwagę obszerność materiału, ustalenie krótkich, kilkudniowych terminów na zgłaszanie uwag do projektów w ra-
mach uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych utrudniało rzetelną analizę projektowanych rozwiązań. Zwracały 
na to uwagę także podmioty opiniujące. Zdaniem NIK mogło mieć to wpływ na jakość uchwalanego prawa, ponieważ skracanie 
czasu na opiniowanie stwarza możliwość powstania luk prawnych. Do projektów ustaw kierowanych do uzgodnień międzyre-
sortowych nie dołączono ponadto projektów podstawowych aktów wykonawczych. Dokumenty te przygotowano dopiero na 
dalszym etapie procesu legislacyjnego. 

Wnioski NIK:

Stworzenie minimum warunków do opiniowania trudnych projektów przepisów prawnych. Jest to konieczne nawet w przy-
padku prac legislacyjnych prowadzonych w przyspieszonym tempie.

4.4. Banki

� Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie środków finansowych z zaciągniętych kredytów, po-
życzek i emisji obligacji komunalnych oraz procedurę wyboru emitenta obligacji przez skontrolowane samorządy. 
Stwierdzono jednak, że nie zawsze przestrzegane były przepisy w przetargach nieograniczonych na wybór banku 
do obsługi budżetu oraz banku kredytującego.

Jednostki samorządu terytorialnego należą do bezpiecznych klientów bankowych, posiadających stały dopływ środków 
finansowych. Dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowane są za pośrednictwem rachunku 
bieżącego budżetu, który prowadzi tylko jeden bank. Dla banku najbardziej opłacalna jest obsługa kompleksowa, czyli pro-
wadzenie rachunku, kredytowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej, lokaty, gwarancje oraz organizowanie emisji obligacji 
komunalnych. Stałe kontakty pozwalają poznać potrzeby oraz możliwości jednostki samorządu terytorialnego i zaoferować 
właściwe usługi i produkty na konkurencyjnych warunkach. Współpraca z jednym bankiem powinna się opłacać również sa-
morządom, jednak każdorazowe zaciąganie kredytów inwestycyjnych, lokowanie wolnych środków na lokatach i emitowanie 
obligacji winno być poprzedzone analizą opłacalności ofert innych banków. 
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Główne ustalenia NIK:

–  Brak zainteresowania lokowaniem wolnych środków
NIK zauważyła, że nie analizowano w samorządach opłacalności lokowania wolnych środków własnych oraz środków 

finansowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach funduszy specjalnych w sześciu z 26 skontrolowanych jedno-
stek samorządu. Urzędnicy, nie korzystając z możliwości lokowania wolnych środków, nie zwiększali dochodów własnych 
jednostek oraz dochodów funduszy specjalnych.

–  Dodatkowe koszty
Zbadane przez NIK umowy z bankiem na obsługę budżetu gminy pomijały niejednokrotnie podległe jej jednostki organiza-

cyjne, co prowadziło do ponoszenia z tego powodu dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów. 
–  Niegospodarność
Brakowało gospodarności przy uzyskiwaniu dochodów z oprocentowania zakładanych lokat wolnych środków finanso-

wych. 
–  Niedostatki kontroli wewnętrznej
Nie funkcjonowały należycie służby kontroli wewnętrznej i audyt. Niektóre jednostki samorządu terytorialnego nie w pełni 

realizowały postanowienia zawartych z bankami umów, przede wszystkim zabrakło wewnętrznych procedur korzystania z kart 
płatniczych. 

–  Celowość wykorzystania środków
Natomiast zaciągnięte kredyty inwestycyjne i środki pozyskane z emisji obligacji wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem. 

Wnioski NIK:

Konieczność przeprowadzenia przez regionalne izby obrachunkowe szkoleń dla pracowników samorządowych w zakresie 
bankowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego. NIK uważała za niezbędne przekazanie wyników niniejszej kontroli 
i powstałej w jej efekcie informacji wszystkim regionalnym izbom obrachunkowym w kraju. 

4.5. Pomoc finansowa ze środków publicznych – ulgi, dotacje, kredyty i poręczenia

� Pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r.

NIK oceniła pozytywnie skuteczność udzielania pomocy poszkodowanym przez powodzie z 2010 r. Zwróciła 
jednak uwagę, że inicjując i prowadząc działania na rzecz tych osób, organy administracji samorządowej opierały 
się na niestanowiących źródła prawa wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, których wydanie 
było konieczne ze względu na brak stosownych przepisów powszechnie obowiązujących.

Niemniej jednak w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z usuwaniem skutków powodzi Najwyższa Izba Kontroli zrezygnowała z formułowania wniosków de lege ferenda. 

W ramach ogólnej pozytywnej oceny udzielania pomocy powodzianom z 2010 r. na uwagę zasługują działania podjęte 
przez administrację publiczną w celu zinwentaryzowania i oszacowania wielkości strat oraz ustalenia zakresu niezbędnej po-
mocy. Prace zostały przeprowadzone prawidłowo. 

Główne ustalenia NIK:

–  Nieprawidłowości przy szacowaniu szkód
Stwierdzone nieprawidłowości to m.in. nierzetelna weryfikacja wniosków o dotacje w dwóch gminach. Zastrzeżenia NIK 

budzi także sposób szacowania szkód, który nie był jednolity dla wszystkich gmin. Wynikało to z faktu, że wszystkie skontrolo-
wane gminy albo nie posiadały planów zarządzania kryzysowego, albo w posiadanych planach nie uregulowano zasad i trybu 
oceniania i dokumentowania szkód w mieniu mieszkańców. Posiadanie takich procedur wyeliminowałoby ryzyko ustalania 
zasad szacowania szkód pod presją czasu i w sposób odmienny w każdej gminie.

–  Wystarczająca wielkość udzielonej pomocy
Wielkość udzielonej pomocy i sposób wykorzystania przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego środków 

na nią zostały ocenione pozytywnie. Wielkość rezerw z budżetu państwa przeniesiona do budżetów województw na zadania 
dotyczące udzielania pomocy powodzianom była wystarczająca w stosunku do potrzeb wynikających z szacunków. 
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–  Opóźnienia w przyznawaniu zasiłków
Niestety, z przyczyn leżących po stronie administracji postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków poszkodowanym 

rodzinom wydłużały się.
–  Prawidłowy nadzór nad wykorzystaniem pieniędzy pomocowych
Nadzór organów administracji publicznej nad wykorzystaniem pieniędzy budżetowych i samorządowych przeznaczonych 

na pomoc dla powodzian oraz nad wykorzystaniem darowizn przekazywanych za pośrednictwem dotkniętych powodzią gmin 
przez różne firmy, instytucje lub osoby fizyczne był – poza niewielkimi nieprawidłowościami – prawidłowy.  

� Ulgi podatkowe udzielane przez gminy

Zasady udzielania ulg przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód były niejasne 
i uznaniowe. W skontrolowanym okresie 2008–2011 (I kwartał) stwierdzono przypadki nierównego traktowania 
podatników. Negatywne skutki tych nieprawidłowości to, oprócz naruszenia porządku prawnego, uszczuplenia 
w dochodach gmin z tytułu podatków i możliwa utrata zaufania obywateli do urzędu.

 – Ulgi jako niejasny system wspierania wybranych przedsiębiorców
Ulga powinna być udzielana w wyjątkowych sytuacjach, niezawinionych przez podatnika – tymczasem jako podstawę 

przyznawania ulg przyjmowano takie przesłanki jak np. dokonywane przez podatnika inwestycje lub jego zła sytuacja finanso-
wa. Gminne organy podatkowe, kierując się wymienionymi przesłankami, uczyniły z instytucji ulgi podatkowej system wspiera-
nia wybranych przedsiębiorców. Postępowania podatkowe prowadzono nierzetelnie, z naruszeniem ordynacji podatkowej. W 
wydawanych decyzjach uchybiano obowiązkowi uzasadniania ich. 

–  Nieprawidłowości w uchwałach dotyczących przyznawania ulg
NIK sformułowała natomiast pozytywną ocenę w zakresie udzielania zwolnień przez obniżanie stawek podatkowych 

w uchwałach rad gmin, choć i tu stwierdzono nieprawidłowości. Do najważniejszych można zaliczyć: występowanie w uchwa-
łach niedozwolonych zwolnień podmiotowych, stosowanie częściowych zwolnień oraz nieprawidłowe ustalanie stawek. Przy-
czyny takiego stanu rzeczy wskazują, że w dalszym ciągu nie zostały zrealizowane wnioski z poprzednich kontroli NIK. Osoby 
przygotowujące projekty uchwał nie miały wystarczającej znajomości przepisów i nie dokonywano w urzędach należytej wery-
fikacji tych projektów przez prawników.

–  Brak właściwego systemu kontroli gminnych ulg podatkowych 
NIK negatywnie oceniła także brak właściwego systemu kontroli w sferze gminnych ulg podatkowych. Nie było należytej kontroli 

wewnętrznej i praktycznie nie korzystano z instytucji kontroli podatkowej. Trzeba także zauważyć niezwykle istotną kwestię: organ 
wydający decyzję w gminie w kwestii ulg jest jednocześnie najwyższym hierarchicznie organem nadzorczym w danym urzędzie. 
Ryzyko wydania nielegalnej, pozytywnej decyzji o przyznaniu ulgi, udzielonej w wyniki nierzetelnego postępowania podatkowego, nie 
jest weryfikowane przez organy wyższego stopnia (np. sąd administracyjny) ze względu na brak odwołań od takich decyzji.

Wnioski NIK:

– Minister Finansów powinien opracować, zdaniem NIK, wytyczne dla gminnych organów podatkowych w zakresie stoso-
wania ulg indywidualnych. 

– Burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast muszą podjąć działania, by zwiększyć znajomość przepisów podatkowych 
przez pracowników zajmujących się kwestiami podatkowymi w podległych im urzędach. 

– Regionalne izby obrachunkowe powinny wypracować jednolite stanowisko odnośnie do podmiotowych i częściowych 
zwolnień podatkowych, aby wyeliminować uchwały niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

� Dotacje ze środków publicznych dla fundacji i stowarzyszeń w województwie 
zachodniopomorskim

Skontrolowane zachodniopomorskie fundacje i stowarzyszenia, które otrzymały dotacje ze środków publicz-
nych, wykorzystały w prawie wszystkich wypadkach pieniądze zgodnie z umową. Stwierdzone przez NIK – u prak-
tycznie wszystkich kontrolowanych – nieprawidłowości dotyczyły głównie prowadzonej przez nie księgowości i po-
lityki rachunkowości.

Wszystkie kontrolowane podmioty prowadziły działalność pożytku publicznego i spełniały ustawowe wymogi uprawniające 
do ubiegania się o realizację zadań publicznych. Z kolei zadania, które im zlecono i na które otrzymały środki, mieściły się 
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w zakresie ich statutowej działalności. Tylko w jednym przypadku kontrolerzy stwierdzili, że mimo realizacji zleconego zadania 
zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym określonym w umowie przekazane w dotacji pieniądze były de facto wsparciem 
prowadzonej działalności gospodarczej.

Fundacje i stowarzyszenia zbadane przez NIK w tej kontroli zrealizowały zlecone im zadania i osiągnęły zakładane cele 
i rezultaty oraz prawidłowo wywiązywały się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli ogniskowały się wokół polityki rachunkowości i ewidencjonowania środ-
ków. Polityka rachunkowości nie była dostosowana do wymogów prawa w związku z realizacją zadań zleconych finansowa-
nych ze środków publicznych, a księgi prowadzono z naruszeniem obowiązujących zasad. Zdarzały się przypadki ujmowania 
w rozliczeniach finansowych przyznanych dotacji wydatków poniesionych w okresie nieobjętym terminem realizacji zadania 
oraz wydatków niezwiązanych z jego zakresem rzeczowym.

4.6. System poręczeń i gwarancji kredytowych

Działania na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń i gwa-
rancji nie przyniosły oczekiwanych efektów. Opracowane koncepcje zostały przygotowane w reakcji na nieoczeki-
wane i niekorzystne zjawiska i nie były poprzedzone kompleksową analizą sytuacji ani konsultacjami społecznymi 
z beneficjentami.

W sytuacji kryzysu i spadku zaufania między instytucjami działającymi na rynkach finansowych zaplanowano szereg kro-
ków zaradczych, mających na celu zapewnienie stabilności systemu finansowego oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego. 
Miało to się stać m.in. poprzez zwiększenie dostępności kredytów dla przedsiębiorstw. Dzięki przyjętym rozwiązaniom, któ-
rego jednym z wielu elementów miał być system poręczeń, rząd zakładał, iż gospodarka otrzyma  impuls proinwestycyjny 
w łącznej wysokości ponad 90 mld zł, co jednak nie nastąpiło. Koncepcje zmian zostały zawarte w „Planie stabilności i rozwoju 
– wzmocnieniu gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego” oraz w powiązanych z nim programach: „Wspie-
ranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” i „Kierunki rozwoju fun-
duszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013”. Z czego przygotowanie 
i wdrożenie tylko ostatniego z nich NIK oceniła pozytywnie. 

Główne ustalenia NIK:

–  Długie przygotowywanie rozwiązań i procedur
Założono, że wzrost akcji kredytowej zostanie osiągnięty drogą zwiększenia skali działalności poręczeniowej i gwarancyj-

nej Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku działań antykryzysowych istotne jest ich szybkie wprowadzenie, tymcza-
sem przygotowanie stosownych rozwiązań i procedur trwało prawie 8 miesięcy. 

–  Niedobór pieniędzy w BGK
Kiedy oferta poręczeniowa była gotowa, BGK stanął w obliczu niedoborów kapitałowych. Minister Skarbu Państwa uznał 

bowiem, że kapitały banku, zamiast na jego bieżącą działalność, przeznaczyć należy na zakup 10,2 proc. akcji Powszechnej 
Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA. Stworzyło to barierę dla rozwoju akcji poręczeniowej i gwarancyjnej BGK. 

–  Mała liczba poręczeń i gwarancji
Bank, z powodu ostrożności, ograniczał skalę działalności, m.in. rygorystycznie oceniając wnioski o udzielenie poręczeń. 

W tych warunkach wartość poręczeń i gwarancji udzielonych przez BGK od czerwca 2009 r. do września 2010 r. była o blisko 
95 proc. niższa niż od stycznia 2008 r. do maja 2009 r. Nie miała tym samym istotnego wpływu na poziom dostępności kredy-
tów dla przedsiębiorców. 

– Zbyt wysoka opłata prowizyjna
Głównym, trudnym do zaakceptowania przez przedsiębiorców,  ograniczeniem w korzystaniu z poręczeń i gwarancji okazała 

się ich cena. A konkretnie jej podstawowy składnik – opłata prowizyjna,  która wzrosła kilkakrotnie w stosunku do opłat pobieranych 
uprzednio. Wzrost opłaty nastąpił w wyniku dostosowania działalności poręczeniowej do zasad unijnych, co z kolei było efektem 
założenia, że wdrażany program ma charakter rynkowy. Wysokość poręczeń mogłaby co prawda zostać obniżona, gdyby Polska no-
tyfikowała w Komisji Europejskiej program pomocowy. Ministerstwo Finansów odrzuciło jednak taką możliwość, ponieważ wiązałoby 
się to ze stałym uzupełnianiem kapitału przez Skarb Państwa, co wpływałoby na poziom deficytu budżetowego i zwiększenie potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa. W ocenie  NIK założenie takie nie jest jednak w każdym przypadku prawdziwe, gdyż wielkość wy-
maganego dokapitalizowania zależy nie tylko od wysokości prowizji, ale także od wyników realizacji programu.
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– Załamanie akcji poręczeniowej i brak skutecznych działań naprawczych
Ministerstwo Finansów prowadziło analizy przyczyn załamania akcji poręczeniowej, jednak przez ponad rok nie zostały 

przeprowadzone skuteczne działania naprawcze. Uznano, że kwestie te będą analizowane i rozstrzygane przez specjalny 
zespół roboczy, który zaproponował zmiany w systemie poręczeniowym. Polegałyby one na utworzeniu nowego podmiotu 
odpowiedzialnego za udzielanie poręczeń i gwarancji w formie spółki akcyjnej, tak aby wyeliminowane zostały ograniczenia 
wynikające z prowadzenia tej działalności przez bank, podlegający rygorom ustawy – Prawo bankowe. Do zakończenia kon-
troli rozwiązania te nie zostały jednak przyjęte. 

4.7. Służba Celna

� Import towarów zawierających alkohol etylowy przez kolejowe przejście graniczne w Przemyślu

Na imporcie przez przejście graniczne w Przemyślu towarów zawierających alkohol, a sklasyfikowanych jako 
płyny do spryskiwaczy samochodowych, Skarb Państwa stracił 2,72 mld zł w postaci niepobranej akcyzy i innych 
opłat. Było to wynikiem nieprawidłowych działań lub zaniechania obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych 
Urzędu Celnego w Przemyślu, Izby Celnej w Przemyślu oraz Ministerstwa Finansów. 

Od importowanych do Polski towarów o kodzie CN3820 00 00, potocznie nazywanych przez przedsiębiorców koncentratami 
płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych lub płynami przeciwoblodzeniowymi, powinien być pobierany podatek akcyzowy 
i inne należności, ponieważ zawierają one alkohol etylowy. Taki stan utrzymywał się do 24 listopada 2007 r., kiedy zmienione 
zostały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zmia-
na w przepisach jednoznacznie zwalnia z akcyzy płyny do spryskiwaczy zawierające skażony (w jasno określony w przepisach 
sposób) alkohol. Do momentu zmiany przepisów płyny do spryskiwaczy powinny być jednak obłożone akcyzą.

 Główne ustalenia NIK: 

– Niepobieranie podatku akcyzowego od płynu do spryskiwaczy w urzędach celnych w całej Polsce
Z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów wynika, że także w innych (poza Przemyślem) urzędach celnych 

w Polsce nie wymierzano i nie pobierano podatku od towarów zawierających alkohol etylowy. Było to działanie nielegalne, 
które bezpośrednio wpływało negatywnie na realizację budżetu państwa, w zakresie ustalonym dla organów celnych.

– Zła interpretacja przepisów dokonana przez Ministerstwo Finansów
Nieprawidłowe działania organów Służby Celnej w Przemyślu wynikały bezpośrednio z narzuconego i utrzymywanego 

przez Ministerstwo Finansów stanowiska, że od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.)  towary klasyfikowane 
do kodu CN 3820 00 00, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, objęte są zerową stawką podatku akcyzowego. Pod-
czas gdy nieobjęcie alkoholu etylowego podatkiem akcyzowym – w polskim systemie prawnym – mogło nastąpić wyłącznie 
w trybie zwolnienia. Żaden z importerów sprowadzających alkohol przez przejście kolejowe w Przemyślu w latach 2004–2007 
pod postacią płynu do spryskiwaczy, nie korzystał z tej opcji.

Pomimo licznych sygnałów, zarówno przedstawicieli Służby Celnej, jak i innych podmiotów działających na rynku spiry-
tusowym, o nieprawidłowościach w obrocie tymi towarami – Ministerstwo Finansów nie zmieniło stanowiska i konsekwentnie 
prezentowało je w swoich działaniach nadzorczych i kontrolnych. Dopiero 24 listopada 2007 r. zmieniono przepisy i prawidło-
wo (rozporządzeniem Ministra Finansów) zwolniono płyn do spryskiwaczy od akcyzy.       

4.8. Kontrola zarządcza

� Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie dotychczasowy postęp i efekty wdrażania kontroli zarządczej. Wpro-
wadzone w gminach rozwiązania organizacyjne w ograniczonym zakresie uwzględniały jej standardy, a przez to 
nie spełniały także wymogów jakościowych, określonych w przepisach prawa. Działalność audytu wewnętrznego, 
chociaż prowadzona na ogół zgodnie z przepisami prawa, w niewielkim stopniu przyczyniała się do systemowego 
wspierania kierowników skontrolowanych jednostek w realizacji celów i zadań.

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2010 r. kontrola zarządcza stanowi kontynuację dotychczas funkcjonującej kontroli 
finansowej, która pomimo zarządczego charakteru utożsamiana często była wyłącznie z czysto finansowym aspektem dzia-
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łalności jednostki. Dokonane zmiany miały na celu objęcie kontrolą, opartą na międzynarodowych standardach, wszystkich 
aspektów funkcjonowania jednostki.

            Pomimo już kilkuletnich doświadczeń gmin w sprawowaniu kontroli finansowej oraz prowadzeniu audytu wewnętrz-
nego, wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie nie służyło, jak dotąd, kierownikom jednostek samorządu terytorialnego 
do systemowego wzmacniania zdolności podległych im instytucji w sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych. 

Główne ustalenia NIK:

– Brak skutecznej kontroli zarządczej
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) pomimo podejmowanych działań nie wywiązali się z obowiązku zapewnienia ade-

kwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Nie było przy tym jednolitej metodyki wdrażania tego rodzaju kontroli. 
Słabości projektowanych systemów dotyczyły m.in. braku zarządzania ryzykiem, zasad etycznego postępowania, systemu 
monitoringu i oceny przyjętych rozwiązań. Nie powstał także wyczerpujący opis kontroli zarządczej w sposób wiarygodnie po-
świadczający, że kierownicy jednostek zapewniają zgodność z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz skutecz-
ność i efektywność wykonywanych zadań. Nałożyło się na to niewystarczające przygotowanie gmin do realizacji ustawowych 
obowiązków związanych z kontrolą zarządczą, przede wszystkim trudności kadrowe.

– Niedostateczna ochrona przed ryzykiem związanym z procesem zamówień publicznych
W 80 proc. badanych urzędów kontrola NIK wykazała, że ustanowione mechanizmy kontrolne nie chroniły w odpowiedni 

sposób przed ryzykiem związanym z procesem zamówień publicznych.
– Zbyt wąski zakres tematyczny audytu
Zadania audytowe miały wąski zakres tematyczny i było ich za mało w stosunku do potrzeb. Przez to nie stanowiły wystar-

czającego źródła informacji o adekwatności, skuteczności i efektywności całego systemu kontroli zarządczej. Tylko w połowie 
skontrolowanych jednostek audyt był wykonywany przez cały rok 2010. Także doradztwo, stanowiące jeden z ważniejszych 
aspektów audytu wewnętrznego, w niewielkim stopniu wspomagało wdrażanie i funkcjonowanie kontroli zarządczej. 

– Brak uprawnień Ministra Finansów do zlecania audytu w jednostkach samorządu
Nie zostały również wypracowane narzędzia koordynacji, uwzględniające ograniczone uprawnienia ustawowe Ministra 

Finansów w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności brak uprawnień Ministra do zlecania przepro-
wadzania audytu i dokonywania oceny audytu wewnętrznego. 

Wnioski NIK:

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę ponownego rozważenia koncepcji całego systemu kontroli zarządczej oraz audytu 
wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W aktualnym kształcie nie przynosi on bowiem oczekiwanych korzy-
ści i przy obecnym podejściu nie daje takich szans w przyszłości. 
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   Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
finansów publicznych i instytucji finansowych

1.  Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (KBF, P/10/026)
2.  Wykonywanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w latach 2008–2010 (LZG I/10/007)
3.  Prawidłowość postępowań kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skar-

bowej (KBF, P/10/024)
4.  Stosowanie zaleceń Komisji Europejskiej w procesie stanowienia prawa podatkowego (KBF, I/11/001) (dział finanse/

UE)
5.  Opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem od gier (KBF, P/10/023)
6.  Bankowa obsługa wybranych jednostek samorządu terytorialnego (LBY, P/10/129)
7.  Udzielanie pomocy poszkodowanym w powodzi 2010 r. (LWR, P/11/176)
8.  Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód w latach 2008–2010 (LRZ, 

P/11/163)
9.  Wykorzystanie przez fundacje i stowarzyszenia dotacji ze środków publicznych na realizację zadań zleconych w wo-

jewództwie zachodniopomorskim w latach 2009–2011 (LSZ, P/11/166)
10 . Działania na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji 

(KBF, P/10/025)
11 . Prawidłowość działań Służby Celnej i Ministra Finansów w zakresie wprowadzania na polski obszar celny, przez ko-

lejowe przejście graniczne w Przemyślu, towarów zawierających alkohol etylowy, w latach 2003–2007 (LRZ, I/08/008, 
I/09/003)

12.  Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu 
wewnętrznego (LGD, P/10/132)

•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 
także znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.  
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5. Gospodarka

5.1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

5.2. Spółki górnictwa węgla kamiennego – fundusze likwidacji kopalń i zakładów górniczych

5.3. Stocznie
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Gospodarka
Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej dział gospodarka obejmuje sprawy 
gospodarki, w tym jej konkurencyjności, współpracy gospodarczej z zagranicą, energety-
ki, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, dzia-
łalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz współpracy 
z organizacjami samorządu gospodarczego. Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole 
NIK miały na celu ustalenie, czy państwo wywiązuje się właściwie z obowiązków inspiratora 
i promotora badanych procesów. 

Izba stwierdziła, że tylko część działań podejmowanych w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przy-
niosła spodziewane efekty. Należały do nich przedsięwzięcia mające na celu ułatwienie podejmowania dużych inwestycji two-
rzących nowe miejsca pracy, zwłaszcza w specjalnych strefach ekonomicznych. Po okresie prosperity związanej z przystąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej nastąpił jednak wyraźny regres. Był to znak, iż dotychczasowe działania, takie jak wspieranie 
finansowe inwestorów ze środków budżetowych czy ich kompleksowa obsługa przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, nie stanowiły wystarczającej zachęty. Jednocześnie Polska zasłużenie zyskała sobie opinię miejsca mało 
przyjaznego dla biznesu, na co złożyły się brak jasnych i stabilnych norm prawnych, opieszałość organów administracji pub-
licznej i sądów, korupcja, zły stan infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, wreszcie ciągle niezrealizowane zapowiedzi 
uproszczenia przepisów ograniczających wolność gospodarczą i poskromienia biurokracji. W ocenie Izby nieprzejrzyste prze-
pisy i skomplikowane procedury, które krępowały działalność zagranicznych inwestorów, w jeszcze większym stopniu utrud-
niały życie krajowym przedsiębiorcom. Aktualny stan prawa gospodarczego, a także sposób jego stosowania, NIK uznała za 
jedną z głównych przeszkód hamujących rozwój przedsiębiorczości. 

Trudno również przesądzać, czy sprawdziły się w praktyce założenia przyświecające tworzeniu specjalnych stref ekono-
micznych, ustanowionych z myślą o przyciągnięciu do Polski zagranicznego kapitału i pobudzaniu tą drogą rozwoju gospodar-
czego mniej rozwiniętych regionów kraju. Okazało się bowiem, iż funkcjonowanie wyodrębnionych administracyjnie obszarów 
gospodarczych przez cały ponaddziesięcioletni okres ich istnienia nie było przedmiotem bardziej szczegółowych analiz. Nie 
wiadomo zatem, czy osiągnięte tą drogą korzyści gospodarcze i społeczne równoważyły poniesione koszty budowy infrastruk-
tury, udzielonych przedsiębiorcom dotacji, ulg podatkowych i inne wydatki. Wątpliwości były tym bardziej uzasadnione, że 
strefy zajęły z czasem obszary, których nie sposób uznać za słabo rozwinięte gospodarczo. Kłóciło się to z ideą przyznawania 
wydzielonym terenom specjalnych praw po to, by zwiększać ich rozwojowe szanse.

Dbałość państwa o bezpieczeństwo energetyczne oznacza m.in. zapewnienie krajowi stałych dostaw nośników energii po 
możliwych do zaakceptowania cenach oraz racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami. W polskich realiach gospo-
darczych bezpieczeństwo energetyczne uwarunkowane jest zagwarantowaniem ciągłych dostaw węgla, zwłaszcza ze złóż 
krajowych. NIK ustaliła, że nie ma powodów do obaw, by przed rokiem 2035 gospodarce mogło zabraknąć niezbędnych ilości 
wspomnianych kopalin. Wskazują na to zarówno wielkości nadających się do eksploatacji zasobów węgla, jak i prognozy jego 
wydobycia. Niepokój Najwyższej Izby Kontroli wzbudził natomiast sposób gospodarowania tymi zasobami i wyraźne dążenie 
przedsiębiorców górniczych do powiększania rentowności działalności wydobywczej wszystkimi możliwymi metodami bez 
refleksji długoplanowych. 

Innemu aspektowi bezpieczeństwa energetycznego państwa poświęcona była kontrola tworzenia i utrzymywania zapasów 
paliw przez elektrownie i elektrociepłownie. Aby można było uznać, że bezpieczeństwo to nie zostało zagrożone, niezbędne 
jest m.in. posiadanie przez przedsiębiorstwa energetyczne zapasów węgla kamiennego, węgla brunatnego lub oleju opałowe-
go, umożliwiających utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców. Badania NIK pozwoliły stwierdzić, 
że stan zapasów w większości skontrolowanych przedsiębiorstw był prawidłowy (wystarczający). Potencjalne zagrożenie mógł 
stanowić natomiast brak rzetelnej kontroli. Zastrzeżenia Izby wzbudził przyjęty przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
sposób kontrolowania wielkości zapasów. Za działanie nierzetelne NIK uznała również brak zdecydowanej reakcji na takie 
praktyki ze strony Ministra Gospodarki. 
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5.1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

� Tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie

Kontrola w wybranych przedsiębiorstwach energetycznych wykazała, że w badanym okresie prowadziły one właści-
wą politykę gromadzenia zapasów paliw. Zapasy paliw utrzymywane były na poziomie gwarantującym ciągłość dostaw 
energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców. Wzrasta tendencja wykorzystywania biomasy jako paliwa alternatywnego. 
Zapasy paliw składowane były z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska.

 Wysokość gromadzonych zapasów w większości skontrolowanych przedsiębiorstw przekraczała minimalne wielkości wy-
nikające z rozporządzenia w sprawie zapasów paliw.

Zabezpieczeniu ciągłości i stabilności produkcji energii elektrycznej i cieplnej sprzyjało właściwe kształtowanie struktury 
dostaw paliw, głównie pochodzenia krajowego. Przedsiębiorstwa energetyczne dochowywały należytej staranności przy za-
wieraniu umów na dostawy paliw. 

Główne ustalenia NIK:

– Zastrzeżenia do URE
Od stycznia 2009 do września 2010 r. Urząd Regulacji Energetyki nie przeprowadził ani jednej kontroli utrzymywania sta-

nu zapasów paliw bezpośrednio w przedsiębiorstwach energetycznych. Stosowany przez Urząd system sprawdzania zgodno-
ści wielkości zapasów paliw z normatywem polegał na analizowaniu informacji podanych w ankietach przez przedsiębiorców 
jedynie pod względem formalnym, nie obejmował natomiast kontroli na miejscu, do czego zobowiązywały przepisy ustawy 
– Prawo energetyczne. Najwyższa Izba Kontroli oceniła to negatywnie i nie podzieliła opinii zawartej w wyjaśnieniach Prezesa 
URE, iż przyjęty system był wystarczający, a brak kontroli na miejscu stanowił wynik obiektywnych trudności – ograniczeń 
budżetowych i związanego z tym niedostatku wykwalifikowanych pracowników.

W związku z takim systemem sprawdzania stanu zapasów wymierzanie kar za nieutrzymywanie należytych zapasów pa-
liw następowało tylko w stosunku do tych przedsiębiorstw, które same się przyznały do nieposiadania zapasów w wymaganej 
ilości, co NIK ocenia jako działania nierzetelne ze strony Prezesa URE. Wymierzanie kar bez przeprowadzenia kontroli groma-
dzonych zapasów rodziło spory sądowe na tym tle.

Nierzetelne było również umieszczanie przez URE w okresowych informacjach przedkładanych Ministrowi Gospodarki 
sformułowań sugerujących, że przeprowadzane były kontrole zapasów paliw w siedzibach przedsiębiorstw energetycznych.

– Zastrzeżenia do Ministra Gospodarki
Ze strony Ministra Gospodarki brak było reakcji na nierzetelne sugestie ze strony URE, iż przeprowadzane były kontrole 

zapasów paliw w siedzibach przedsiębiorstw.
NIK pozytywnie ocenia działania Ministra Gospodarki dotyczące zmian przepisów prawa w obszarze związanym z utrzy-

mywaniem zapasów paliw przez przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną i ciepło.

Wnioski NIK:

– Bezpieczeństwo energetyczne warunkuje rozwój gospodarczy kraju. Dlatego kontrolowanie i monitorowanie stanu bez-
pieczeństwa energetycznego powinno być prowadzone w oparciu o obiektywne kryteria. Stan stosunkowo wysokiego bezpie-
czeństwa zaopatrzenia w paliwa (głównie w węgiel) oraz możliwość organizacji dostaw w razie kryzysu nie zwalnia Prezesa 
URE z jego obowiązków ustawowych w omawianym zakresie.

– W ocenie NIK wskazane jest przede wszystkim wykorzystywanie kompetencji Prezesa URE w celu dokonywania w spo-
sób stały, na podstawie kryteriów obiektywnych, mierzalnych i porównywalnych oceny wykonywania przez przedsiębiorstwa 
energetyczne obowiązku utrzymywania stanu zapasów paliw w wielkościach zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej lub ciepła.

– Analiz wymaga problematyka związana z rosnącym udziałem biopaliw w  strukturze nośników energii. Wraz ze wzro-
stem udziału biomasy we współspalaniu z węglem, w kolejnych latach stopniowo obniżać się będzie minimalna wielkość obo-
wiązkowego zapasu węgla. Należałoby rozważyć ewentualną możliwość wprowadzenia w przyszłości ekwiwalentu zapasów 
biomasy w postaci zapasów węgla, tak aby w sytuacjach tego wymagających zabezpieczyć możliwości zastąpienia biomasy 
paliwami kopalnymi.
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� Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych)

Działalność Ministra Środowiska oraz spółek węglowych nie sprzyjała zapewnieniu wieloletnich dostaw węgla 
na poziomie zabezpieczającym potrzeby gospodarki. Wprawdzie do 2035 roku nie ma istotnych zagrożeń dla bez-
pieczeństwa zaopatrzenia gospodarki w węgiel kamienny ze złóż krajowych. Zagrożenia mogą jednak wyniknąć 
z nieracjonalnej, wręcz rabunkowej, bieżącej gospodarki złożami węgla kamiennego prowadzonej przez przedsię-
biorców górniczych.   

Stwierdzono, że w górnictwie węgla kamiennego upowszechnił się ścianowy system wydobycia, wymagający eksploa-
tacji odpowiednio dużych parcel, znacznie ograniczone zostało natomiast wydobycie z zasobów mniej opłacalnych, głównie 
z pokładów cienkich. Poważne niebezpieczeństwo dla długofalowego interesu ekonomicznego kraju stanowiło również nie-
dostateczne rozpoznanie złóż, a przede wszystkim osłabienie ich ochrony. Konsekwencją było niskie wykorzystanie zasobów 
przemysłowych, znaczne ilości kopalin pozostawionych w złożach, wreszcie odcięcie części tzw. zasobów nieprzemysłowych 
od dróg transportowo-wentylacyjnych, które może w przyszłości uniemożliwić ich eksploatację, nawet gdyby stała się uzasad-
niona w wyniku zmian technicznych lub ekonomicznych. 

 NIK uważa za niezbędne zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze 
złóż krajowych). Bez rozwiązania tych problemów zasoby sukcesywnie udostępniane dzięki inwestycjom początkowym będą 
wyczerpywać się nieefektywnie – w tempie uzależnionym od przyszłej energochłonności gospodarki i jej zapotrzebowania na 
węgiel.

 W takiej sytuacji zapewnienie długofalowej ochrony zasobów węgla i ich dostępności dla przyszłych pokoleń wy-
magałoby skoncentrowania wydobycia w tych złożach (ich częściach), których relatywnie mało skomplikowana budowa 
geologiczna i umiarkowany poziom zagrożeń naturalnych oraz korzystne położenie (niskie zurbanizowanie, zaleganie 
pokładów na głębokościach mniejszych niż 1000 m) umożliwią opłacalną, ale nierabunkową i względnie bezpieczną 
eksploatację. Mogłoby to jednak spowodować konieczność likwidacji lub okresowego wstrzymania (uśpienia) działalno-
ści części kopalń. 

Główne ustalenia NIK:

– Rabunkowa gospodarka węglem
Minister Środowiska, jako organ zobowiązany do nadzoru nad gospodarką zasobami naturalnymi, nierzetelnie dbał 

o ochronę zasobów węgla. Bardziej uwzględniał bieżące interesy przedsiębiorców górniczych niż długofalowe, makroekono-
miczne interesy Skarbu Państwa jako właściciela złóż.

Symptomy zjawiska rabunkowej gospodarki węglem to m.in. niewielkie wykorzystanie zasobów, wysokie straty złożowe 
oraz wybiórcze eksploatowanie bardziej opłacalnych zasobów. Towarzyszyło temu utrudnianie lub uniemożliwianie dostępu 
do zasobów uznanych za nienadające się obecnie do wyeksploatowania, głównie ze względów ekonomicznych, a nawet ich 
niszczenie z powodu stosowania tzw. niszczącej podbudowy. 

Stan ten był przede wszystkim konsekwencją polityki urynkowienia sektora górnictwa węgla kamiennego, prowadzonej 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W jej ramach zlikwidowano kilkadziesiąt kopalń, zmieniono kwalifikacje zaso-
bów, przez co znacznie zmniejszono ich wielkość.

– Niedostateczna weryfikacja dokumentacji geologicznych złóż węgla
W Ministerstwie Środowiska nierzetelnie i niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozpatrywano i przyjmowano bez zastrze-
żeń niektóre dokumentacje geologiczne złóż węgla kamiennego.

– Niedostateczna dbałość o długofalową ochronę zasobów węgla
Okręgowe urzędy górnicze nie przeciwdziałały skutecznie zaniżaniu stopnia wykorzystania zasobów.
Organy nadzoru górniczego niedostatecznie uwzględniały potrzebę długofalowej ochrony zasobów węgla – akceptowały bo-
wiem projektowanie i stosowanie niegospodarnych sposobów eksploatacji przez przedsiębiorców górniczych.

– Zwiększenie inwestycji udostępniających nowe zasoby węgla
Pozytywnie – pod względem celowości – NIK ocenia działania Ministra Gospodarki zmierzające do zwiększenia inwestycji 
udostępniających nowe zasoby węgla oraz do rozwoju tzw. czystych technologii węglowych. 

– Brak przepisów sprzyjających ochronie zasobów węgla
Negatywnie NIK oceniła natomiast niepodjęcie działań w celu wprowadzenia do projektu nowej ustawy – Prawo geologicz-

ne i górnicze przepisów sprzyjających ochronie zasobów węgla.
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Wnioski NIK:

– Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych) wymaga 
zdecydowanych dwukierunkowych działań. 

– Niezbędne jest zdecydowane zaostrzenie przez Ministra Środowiska warunków prowadzenia gospodarki złożami węgla 
kamiennego i zapewnienie realnej ochrony zasobów zarówno w ich dokumentacji, jak i podczas eksploatacji.

– Konieczne jest też zapewnienie prawidłowej gospodarki złożami, m.in. przez pozyskiwanie środków na niezbędne 
inwestycje; zastosowanie na szerszą skalę systemów opłacalnej eksploatacji cienkich zasobów; opracowanie i wdrożenie 
efektywnych sposobów wydobywania węgla, komplementarnych w stosunku do systemu ścianowego, oraz zaniechanie wy-
biórczej eksploatacji o charakterze rabunkowym, zwłaszcza powodującej tzw. niszczącą podbudowę oraz odcinanie dostępu 
do zasobów geologicznych. 

5.2. Spółki górnictwa węgla kamiennego – fundusze likwidacji kopalń i zakładów 
górniczych

Przez 10 lat funkcjonowania obecnych rozwiązań prawnych żadna z kontrolowanych spółek nie zgromadziła na 
funduszu danego zakładu górniczego kwoty wystarczającej na jego likwidację, zaś spółki, które zgromadziły najwię-
cej środków finansowych (np. Kompania Węglowa SA – 15 zakładów górniczych i Jastrzębska Spółka Węglowa SA 
– 6 zakładów górniczych), mogą wprawdzie zlikwidować po jednym z posiadanych zakładów górniczych, lecz muszą 
tę likwidację sfinansować z wpłat dokonywanych na bazie amortyzacji pozostałych zakładów górniczych.

 Utworzenie funduszu miało zabezpieczyć ustawowo środki finansowe na przyszłą likwidację zakładu górniczego, a tym 
samym odciążenie budżetu państwa od ponoszenia kosztów likwidacji. 

Kiedy wprowadzano ustawę o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej, wszystkie przedsiębiorstwa górnicze (z wyjątkiem LW Bogdanka SA) nie posiadały płynności finansowej. Wprowa-
dzenie nowego obciążenia w postaci Funduszu Likwidacji Kopalń tylko pogłębiało ten stan. Założenie, że od 1 stycznia 2006 r. 
likwidacja kopalń węgla kamiennego finansowana będzie wyłącznie ze środków własnych spółek węglowych, zgromadzonych 
na rachunkach FLK, okazało się zbyt optymistyczne.

Przepisy nakazujące tworzenie FLZG w oparciu o odpisy ustalane na bazie amortyzacji środków trwałych zakładu górni-
czego nie gwarantują realizacji celu utworzenia tego funduszu. Z uwagi na fakt, że nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy 
wielkością amortyzacji a przyszłymi kosztami likwidacji zakładu górniczego, a wraz z upływem czasu i coraz bliższym termi-
nem likwidacji dochodzi do całkowitego zamortyzowania części środków trwałych, co pomniejsza kwotę amortyzacji, a tym 
samym wielkość odpisu na fundusz likwidacji.

W latach 2003–2010 wszyscy przedsiębiorcy górniczy (oprócz Katowickiego Holdingu Węglowego SA – jego zaległości wyno-
siły 21,4 mln zł) zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzali na rachunek FLZG kwoty wynikające z naliczonych odpisów 
(403,7 mln zł) oraz uzupełnili wszystkie zaległości na rachunkach Funduszu Likwidacji Kopalń w łącznej wysokości 70,9 mln zł. 

W okresie objętym kontrolą trzy spółki (Kompania Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA, Jastrzębska Spółka 
Węglowa SA) wykorzystały 144 mln zł z funduszy likwidacji zgodnie z przeznaczeniem.

Główne ustalenia NIK:

– Uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa
Wszystkie skontrolowane spółki (za wyjątkiem Południowego Koncernu Węglowego SA) zawyżały wielkość odpisów na 

fundusz i zaniżały podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Uszczuplenia dochodów Skarbu 
Państwa z tego tytułu w okresie objętym kontrolą szacować można na około 2 miliony złotych. 

– Nieprawidłowości w naliczaniu odpisów na fundusz i lokowanie środków
Brak właściwych powiązań prawnych pomiędzy ustawami – Prawo geologiczne i górnicze, ustawą o rachunkowości 

i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych poważnie utrudniał prawidłowe naliczania odpisów na fundusz likwidacji 
zakładu górniczego.

NIK stwierdziła też przypadki lokowania środków funduszy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i nietermino-
wego odprowadzania środków na rachunki funduszy. 

– Niedostateczny nadzór Ministra Środowiska
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W latach 2002–2010 Minister Środowiska nie korzystał z uprawnień nadzorczych określonych w ustawie – Prawo geologiczne 
i górnicze. Okręgowe urzędy górnicze korzystały z nich sporadycznie, przy czym nie wiązało się to ze skierowaniem do przedsiębior-
ców górniczych jakichkolwiek uwag lub zaleceń dotyczących prawidłowości gromadzenia lub wydatkowania środków funduszy.

Wnioski NIK:

Potrzeba podjęcia przez Ministra Gospodarki działań zmierzających do zmian przepisów dotyczących zasad tworzenia 
i gromadzenia środków funduszu likwidacji zakładu górniczego, w oparciu o procentową stawkę obliczonej w danym roku 
obrotowym amortyzacji środków trwałych zakładu górniczego.

5.3. Stocznie

Wskutek decyzji Komisji Europejskiej, która uznała, iż pomoc państwa udzielona Stoczni Gdynia SA oraz Stocz-
ni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o była niezgodna z zasadami obowiązującymi w UE, Polska została zobowiązana do 
odzyskania od beneficjentów udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami oraz sprzedaży aktywów stoczni, 
a następnie do likwidacji zakładów bez udzielania nowej pomocy ich nabywcom. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli 
zarządca kompensacji prawidłowo wywiązywał się z obowiązku przygotowania mienia stoczni do sprzedaży, podej-
mował zdecydowane działania zmierzające do upłynnienia ich majątku, gospodarował nim racjonalnie i zapewniał 
mu skuteczną ochronę.

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA rzetelnie weryfikował należności zgłaszane przez wierzycieli oraz wynikające 
z postępowania kompensacyjnego. Wypełnione zostały również zobowiązania finansowe wobec stoczniowców. Łączne koszty 
ochrony praw pracowników wyniosły ponad 760 mln zł. Zdaniem NIK, mając na uwadze skalę zaangażowanych środków, na-
leży uznać, że wsparcie pracowników w poszukiwaniu nowego zatrudnienia nie przyniosło zadowalających rezultatów – pracę 
znalazło jednie niespełna 3 tys. spośród ponad 9 tys. zwolnionych pracowników stoczni. 

Minister Skarbu Państwa w krótkim czasie opracował projekt precedensowej ustawy kompensacyjnej i podejmował stara-
nia o pozyskanie inwestorów zainteresowanych stoczniowym majątkiem. Działania zmierzające do zainteresowania inwesto-
rów akcjami Stoczni Gdynia i udziałami Stoczni Szczecińskiej Nowa okazały się bezskuteczne. Nie udało się znaleźć  inwesto-
ra, który zagwarantowałby restrukturyzację stoczni bez udzielenia im dalszej pomocy publicznej (zakaz Komisji Europejskiej) 
i zapewnił ich rentowne funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku.

Od 3 czerwca 2008 r. w stałych raportach Ministerstwo Skarbu Państwa informowało Komisję Europejską o wszelkich 
działaniach podejmowanych we wznowionym procesie prywatyzacji stoczni. Warunkiem koniecznym wydania przez KE pozy-
tywnych dla Polski decyzji w sprawie pomocy publicznej udzielonej obu stoczniom było przedstawienie przez potencjalnych 
inwestorów planów restrukturyzacji, które uzyskałyby akceptację Komisji.

Komisja Europejska nie zaakceptowała jednak żadnego z przekazanych jej planów restrukturyzacji i zdecydo-
wała, że udzielona wcześniej stoczniom pomoc publiczna musi zostać zwrócona. 

Według NIK niecelowe było nieskorzystanie przez Ministra Skarbu Państwa z możliwości odwołania się od decyzji KE 
w sprawie stoczni. Zaniechanie to tłumaczono m.in. tym, że decyzje KE były korzystne, gdyż odraczały proces egzekwowania 
zwrotu pomocy.

Nie sfinalizowano transakcji z inwestorami katarskimi reprezentowanymi przez firmę Stichting Particulier Fonds GREEN-
RIGHTS (SPFG), którzy wylicytowali w pierwszej procedurze przetargowej większość mienia obu stoczni. Zatrzymane zostało 
wadium wpłacone w imieniu SPFG w kwocie 36,1 mln zł (26,5 mln zł w SG oraz 9,6 mln zł w SSN). 

Zarządca kompensacji wielokrotnie kierował do SPFG informacje o zamiarze dochodzenia odszkodowań za niedokończe-
nie transakcji. Były to jednak działania niekonsekwentne.

Minister Skarbu Państwa również nakłaniał katarskiego inwestora do sfinalizowania transakcji. Niektóre z tych działań 
były jednak nieprzejrzyste. Inwestorzy odstąpili od transakcji kupna wylicytowanego mienia, motywując to głównie wadami 
prawnymi sprzedawanego majątku stoczni. 

SPFG zarzucił także Ministrowi Skarbu Państwa bezpodstawne wycofanie się z gwarancji, że inwestor będzie mógł zrezy-
gnować z transakcji bez żadnych negatywnych konsekwencji. 

Minister zaprzeczył, aby kiedykolwiek takich gwarancji Katarczykom udzielał. Przygotowywanie listu z gwarancją potwier-
dził jednak ówczesny Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA. NIK nie ustaliła stanu faktycznego w tym zakresie, 
ze względu na sprzeczne wyjaśnienia oraz brak dostępu do niektórych dokumentów przywoływanych przez SPFG.
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NIK skontrolowała, jak przebiegał proces kompensacji. Pod tym pojęciem rozumieć należy sprzedaż składników majątku 
wymienionych spółek, zaspokojenie roszczeń wierzycieli stoczni i ochronę praw pracowników. Kontrolerzy uznali, że działania 
Ministra Skarbu Państwa, Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz w firmy Bud-Bank Leasing sp. z o.o. – zarządcy kompensacji 
przebiegały na ogół zgodnie z ustawą kompensacyjną wobec Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. 
Mieli jednak do nich pewne zastrzeżenia.

Główne ustalenia NIK:

– Zbyt wysokie wynagrodzenia dla tymczasowego nadzorcy i zarządcy kompensacji
Nierzetelny i niecelowy był sposób wyłonienia zarówno tymczasowego nadzorcy, jak i zarządcy kompensacji obu stoczni, 

niegospodarne  było również ustalenie im wysokiego wynagrodzenia bez należytego uzasadnienia.
Były to osoby wskazane arbitralnie przez ARP SA (tymczasowy nadzorca) lub podmioty kapitałowo od niej zależne (za-

rządca kompensacji) – w obydwu przypadkach bez doświadczenia w prowadzeniu likwidacji lub upadłości. 
Ustalono dla nich relatywnie wysokie wynagrodzenie (w wysokości maksymalnie dopuszczalnej przez przepisy, czyli 12-

krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), nie egzekwując przy tym zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Były to działania nierzetelne, niecelowe 
i niegospodarne.

– Błędy przy sporządzaniu planów sprzedaży mienia
Przy sporządzaniu planów sprzedaży mienia stoczniowego zarządca kompensacji popełnił błędy polegające m.in. na 

bezpodstawnym umieszczeniu w nich mienia przewłaszczonego przez Stocznię Gdynia na rzecz ARP SA oraz błędnym okre-
śleniu lokalizacji części infrastruktury kolejowej. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu nie skorygował tych planów.

– Zlecenie opracowania projektu ustawy kompensacyjnej prywatnej kancelarii prawnej
Projekt ustawy kompensacyjnej opracowany został na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa przez prywatną kancelarię 

prawną. Niewykorzystanie przy tych pracach merytorycznej wiedzy i doświadczenia pracowników departamentu nadzorujące-
go stocznie było błędem. W konsekwencji takiego trybu prac legislacyjnych, a także działania pod presją czasu (wskutek usta-
lonych przez Komisję Europejską terminów zbycia mienia stoczni), w ustawie kompensacyjnej niektóre przepisy nie spełniały 
wymogów decyzji KE, były nieprecyzyjne lub niespójne z innymi przepisami.

– Zawyżenie kosztów postępowania kompensacyjnego
Ten brak precyzji skutkował m.in. zawyżeniem oraz bezzasadnym refundowaniem ze środków publicznych (Fundusz 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców) części kosztów postępowania kompensacyjnego. 
– Zastrzeżenia do zarządcy kompensacji, Prezesa ARP i Ministra Skarbu Państwa
Przy sporządzaniu planów sprzedaży zarządca kompensacji popełniał błędy, których nie skorygował Prezes ARP, gdyż 

nierzetelnie weryfikował te plany. Ponadto nieprzejrzyste były niektóre działania Ministra Skarbu Państwa zmierzające do 
pozyskania inwestora katarskiego. 

– Postępowanie kompensacyjne trwa, choć powinno się zakończyć 31 marca 2011 roku
Postępowanie kompensacyjne nie zakończyło się w uzgodnionym z KE terminie 31 marca 2011 r. Jest ono kontynuowa-

ne, pomimo iż zgodnie z art. 132 ustawy kompensacyjnej powinno zostać umorzone, jeżeli w ww. terminie sprzedaż majątku 
postoczniowego nie została zakończona. Takie stanowisko wyraził również wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.



232

St
an

 p
ań

st
w

a 
w

 ś
w

ie
tl
e 

us
ta

le
ń 

ko
nt

ro
li 

NI
K

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
obszaru gospodarki

1.  Tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie (KGP, P/10/049)

2.  Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych) (KGP, P/09/044). 
3.  Tworzenie funduszy likwidacji kopalń i zakładów górniczych oraz gospodarowanie ich środkami przez spółki górnictwa 

węgla kamiennego (LKA, P/10/135)
4.  Zabezpieczenie interesu publicznego w związku z realizacją ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni Gdynia SA oraz 

Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. (KGP, P/10/046).
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 

także znaleźć w Syntezach kontroli planowych – załącznik nr 3. 
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6. Gospodarka 
wodna

6.1. Ochrona przeciwpowodziowa

6.2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych
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Gospodarka wodna

Z ustawy o działach administracji wynika, że dział gospodarka wodna obejmuje sprawy: 
kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, utrzymania 
śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infra-
strukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, 
budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, ochrony przeciwpowo-
dziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczają-
cych przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciw-
powodziowej państwa, funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej 
i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód 
podziemnych, współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań nale-
żących do działu.
Kontrole NIK wykazały, że działania związane z zapobieganiem powodziom, przebiegały 
często ze znacznymi opóźnieniami, niektóre z nich zostały niewłaściwie przygotowane, nie 
było regularnego dopływu środków finansowych na ich realizację, brakowało realnych pla-
nów finansowo-rzeczowych i harmonogramów, zawodziła koordynacja i kontrola. Skutek 
– powodzie nadal zagrażają.

Za przykład takiego ślimaczącego się przedsięwzięcia służyć może realizacja planu modernizacji Odrzańskiego Systemu 
Wodnego. Podobnie przebiegała kontrolowana przez NIK w 2010 r. budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece 
Skawie, mającego zaopatrywać w wodę Śląsk i zachodnią Małopolskę oraz chronić przed powodzią m.in. Wadowice i część 
Krakowa. W tym wypadku zaniedbania, opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań oraz niefrasobliwy sposób prowadzenia 
inwestycji uniemożliwiły dotrzymanie planowanego na rok 2010 terminu zakończenia inwestycji. Obawy budzić może stan 
skontrolowanych, istniejących już zbiorników wodnych oraz urządzeń i budowli piętrzących. W przypadku Jeziora Nyskie-
go grozi on zalaniem niżej położonych obszarów, uniemożliwia też należyte wykorzystanie jezior: Turawskiego, Nyskiego 
i Otmuchowskiego, do hodowli ryb oraz rozwoju turystyki i rekreacji.

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej dział gospodarka wodna obejmuje sprawy kształtowania, ochrony 
i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność 
Skarbu Państwa, budowy, modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, funkcjono-
wania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrologicznej oraz współpracy międzyna-
rodowej na wodach granicznych. Większość z tych zagadnień, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie racjonalnego 
gospodarowania zasobami wody, ochrony wód przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem oraz zapobiegania powodziom, była 
w ostatnich latach przedmiotem badań Najwyższej Izby Kontroli. 

Skuteczną walkę z powodziami utrudniał jednak brak całościowego podejścia do kwestii ochrony przeciwpowodziowej. 
Tymczasem do końca 2010 r. nie powstał projekt planu ochrony przeciwpowodziowej kraju, z uwzględnieniem podziału na ob-
szar dorzeczy. Brak dokumentu, za którego opracowanie odpowiada Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, utrudniał właściwe 
zarządzanie ochroną przeciwpowodziową na obszarach poszczególnych dorzeczy. 

Wypracowanie jednolitej strategii w tej mierze jest tym pilniejsze, że w ostatnim okresie notuje się nasilenie podobnych zja-
wisk hydrologicznych. Duże wezbrania wystąpiły w latach 2008 i 2009, głównie na południu kraju, zaś w 2010 r. miały miejsce aż 
dwie powodzie, w tym jedna zaliczana do największych w Polsce, w czasie której poziom wody na Wiśle był najwyższy od 160 lat. 
Tymczasem podejmowane środki okazały się nieadekwatne do skali i rodzaju zagrożeń. Spośród pięciu elementów zarządzania 
ryzykiem powodziowym – zapobieganie, ochrona, gotowość, postępowanie awaryjne, przywracanie normalnych warunków i wy-
ciąganie wniosków – koncentrowano się głównie na postępowaniu awaryjnym, nie przykładając należytej wagi do innych działań, 
mogących zapobiec kataklizmowi lub ograniczyć jego skalę. Wydaje się rzeczą oczywistą, że w skład systemu zabezpieczeń 
winno wejść również właściwe kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych i terenów zalewowych, wzmoc-
nienie konstrukcji stawianych tam budynków, zachowanie w maksymalnym stopniu naturalnego potencjału retencyjnego, ogra-
niczenie erozji gleby, podnoszenie lesistości, a także systematyczne informowanie mieszkańców o zagrożeniach, o lokalnych 
systemach ochrony przed powodzią i właściwych sposobach zachowania się w wypadku jej wystąpienia.  
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Dotychczasowe badania NIK, poświęcone zapobieganiu powodziom i usuwaniu ich skutków wskazują, że nie wszędzie 
opracowywane były też plany ochrony przeciwpowodziowej dla konkretnego rejonu wodnego, a te istniejące nie zawsze za-
wierały wszystkie niezbędne elementy. Nie były utrzymywane w należytym stanie wały przeciwpowodziowe, budowle i cieki 
wodne, nie przeprowadzano w terminie obowiązkowych kontroli ich stanu technicznego. Jednocześnie organy administracji 
rządowej i samorządowej podchodziły w sposób dość zróżnicowany do realizacji zadań wynikających z prawa wodnego. O 
ile Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako niewystarczająco skuteczny system ochrony przeciwpowodziowej w województwie 
małopolskim i świętokrzyskim, o czym świadczyła wzrastająca każdego roku wysokość szkód i strat z tego tytułu, o tyle prze-
prowadzona w 2010 r. kontrola na Lubelszczyźnie wykazała wyraźną poprawę w przygotowaniach do stawienia czoła kolejnej 
takiej klęsce żywiołowej.

NIK zwróciła też uwagę na brak koordynacji poszczególnych działań prowadzonych w obszarze będącym przedmiotem 
kontroli. Wskutek tego, z powodu braku dostatecznych środków finansowych organy administracji publicznej nie wykonywa-
ły zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, natomiast z budżetu państwa wydatkowane były corocznie być może 
znacznie wyższe kwoty na usuwanie skutków powodzi.

6.1. Ochrona przeciwpowodziowa

� Zagrożenie powodziowe w dorzeczu Odry

Po katastrofalnej powodzi w 1997 r. powstał plan modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego. Celem „Pro-
gramu dla Odry 2006” było zbudowanie w latach 2002–2016 systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza 
Odry, uwzględniającego m.in. wymogi zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochronę czystości wód i środowiska 
przyrodniczego, a także potrzeby transportowe i ogólnogospodarcze. Do chwili obecnej zamierzenia te w znacznej 
mierze pozostają w sferze projektów, zaistniałych bowiem w pierwszych latach opóźnień, spowodowanych m.in. 
roczną zwłoką w rozpoczęciu finansowania programu przez budżet państwa, nie udało się nadrobić, a część spo-
śród najistotniejszych dla funkcjonowania systemu inwestycji nie została nawet rozpoczęta.

NIK kontrolowała już realizację tego programu za lata 2001–2006. Gdy w 2010 r. weszła z kolejną kontrolą, okazało się, 
że nie nastąpił wyraźny postęp w jego realizacji. Przeciwnie, realizowany on jest z opóźnieniami. To, co dotychczas wykona-
no w ramach programu, mogło jedynie miejscowo przyczynić się do ograniczenia strat wyrządzanych przez powodzie. Nie 
wpłynęło to jednak na ogólną sytuację i nie zwiększyło bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w dużych 
miastach oraz na terenach, gdzie powodzie są częste i gwałtowne. 

Główne ustalenia NIK:    

– Opóźnienia w realizacji już zaczętych zadań w ramach „Programu dla Odry 2006”
Upłynęło już 60 proc. czasu przeznaczonego na realizację programu mającego trwać do 2016 r. Tymczasem do końca 

2010 r. zostało zakończonych 6 spośród 13 planowanych zadań. Natomiast z 17 zadań, które powinny być do tego czasu 
przynajmniej rozpoczęte, żadne nie jest realizowane planowo. 

Z opóźnieniami, nawet kilkuletnimi w stosunku do wstępnych założeń, rozpoczęto lub zrealizowano m.in. modernizację 
systemu suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru, modernizację wałów w do-
rzeczu Odry wraz z Wartą, ochronę bezpośrednią od powodzi Kłodzka i Słubic. Opóźnienia w realizacji programu wynikają 
m.in. z faktu, że ze środków zaplanowanych na jego realizację finansowano inne prace (np. remontowe i konserwacyjne). NIK 
zwraca jednak uwagę, że ze środków programu powinny być finansowane jedynie zadania inwestycyjne i modernizacyjne.

– Nawet niezaczęte budowy zbiorników Racibórz, Wielowieś Klasztorna, Kamieniec Ząbkowski
Nie zostały rozpoczęte kluczowe dla całego systemu inwestycje, takie jak: budowa zbiorników Racibórz, Wielowieś Klasz-

torna, Kamieniec Ząbkowski oraz modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
– Zły stan wałów przeciwpowodziowych
Podczas sprawdzania odpowiedzialnych za stan wałów przeciwpowodziowych  regionalnych zarządów gospodarki wod-

nej i wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, kontrolerzy stwierdzili, że administrowane przez nie umocnienia 
są w złym stanie. Po analizie dokumentów dotyczących 3.541,2 km wałów przeciwpowodziowych okazało się, że 1.047,1 
km (29,6 proc.) znajduje się w stanie mogącym zagrażać bezpieczeństwu, zaś 576,2 km (16,3 proc.) w stanie zagrażającym 
bezpieczeństwu. Cztery spośród dziesięciu administrujących wałami zarządców nie miało pełnych informacji na ten temat, bo 
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nie przeprowadzało wymaganych prawem okresowych kontroli. Jedną z przyczyn złego stanu tych obiektów były ograniczone 
środki, jakie zarządcy otrzymywali na działalność statutową, czyli m.in. na bieżące utrzymywanie obwałowań. Posiłkowali się 
więc pieniędzmi przeznaczonymi na realizację programu, przyczyniając się do pogłębienia istniejących opóźnień.

– Nieskuteczność zrealizowanych inwestycji w ochronie przed powodzią – przeciekające zbiorniki Kryn-
ka i Włodzienin

Kontrolerzy NIK znaleźli także przypadki, gdy już zrealizowane inwestycje nie przyniosły zamierzonych efektów i nie chro-
nią mieszkańców przez powodzią. Dotyczy to m.in. dwóch zbiorników wodnych, które nie są eksploatowane z powodu prze-
ciekania (zbiornik Krynka i Włodzienin). Koszt budowy tych obiektów to łącznie ponad 36 mln zł.

– Konieczność obsługiwania przez nasz kraj pożyczki i kredytu wziętych na realizację programu z Banku 
Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy niezależna od stopnia realizacji kluczowych zadań

Na realizację Programu Polska dostała pożyczkę  m.in. z Banku Światowego i kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy. Nie-
zrealizowanie jego kluczowych zadań nie zwalnia jednak naszego kraju z ponoszenia kosztów obsługi tej pożyczki i kredytu. 
Tylko w 2010 r. koszty te wyniosły ponad 2 miliony złotych (dokładnie 2.312,2 tys. zł). Łącznie w latach objętych kontrolą NIK, 
czyli 2007–2010, państwo musiało wydać na obsługę pożyczki i kredytu prawie 9 mln zł.

– Nienależycie utrzymywane urządzenia melioracji wodnych, w efekcie czego każdego roku pogarsza się 
stan techniczny tych obiektów, co skutkuje wzrostem zagrożenia powodziowego

Takie są ustalenia kolejnej kontroli, tym razem o zasięgu lokalnym, dotyczącej realizacji zadań melioracji wodnych w do-
rzeczu rzeki Odry na terenie województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodzio-
wego.

Zaniedbane urządzenia nie regulują stosunków wodnych i nie przyczyniają się do polepszenia gleby, nie chronią też 
użytków przed powodziami. 

NIK stwierdziła, że na realizację zadań związanych z melioracją były przekazywane niewystarczające środki. Zaspokajały 
one w poszczególnych objętych kontrolą latach 2008–2011 (I półrocze) od 10,8 do 24,5 proc. potrzeb zgłaszanych przez Mar-
szałka Województwa Opolskiego. W ten sposób objęto – znów w zależności od roku – zabiegami konserwacyjnymi jedynie od 
15,1 do 25,5 proc. długości cieków naturalnych i kanałów.

Mimo stosownych obowiązków Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu  nie prowadził rzetelnie ewi-
dencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Również stanowiące obligatoryjny element ewidencji 
wykazy obiektów wymagających odbudowy lub modernizacji były niekompletne. 

NIK ma zastrzeżenia także do nadzoru sprawowanego – według właściwości – zarówno przez Marszałka Województwa, 
jak i starostów skontrolowanych powiatów. 

� Zagrożenie powodziowe na Dolnym Śląsku

NIK przeprowadziła kontrolę poświęconą ochronie wód i zagospodarowaniu terenów przylegających do zbior-
ników retencyjnych w Turawie, Otmuchowie i Nysie w związku z sygnałami o złej jakości ich wód, a także o uszko-
dzeniu zapory zbiornika nyskiego oraz o nieskutecznych działaniach podejmowanych przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Opolu i organy samorządowe na rzecz poprawy czystości wód i zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego. Kontrola potwierdziła istnienie zagrożenia powodziowego.

Rozpoznanie zagrożeń powodziowych w województwie opolskim, jakiego dokonywali Marszałek Województwa Opolskie-
go i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, było rzetelne. Niemniej kontrola wykazała, że RZGW nie utrzymy-
wał budowli piętrzących wody skontrolowanych zbiorników retencyjnych i urządzeń towarzyszących w stanie zapewniającym 
pełne bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia powodziowego. W protokołach z przeprowadzonych przeglądów okresowych 
wielokrotnie powtarzały się ciągle niezrealizowane wnioski m.in. o naprawę przesiąkającego wału zbiornika, naprawę urzą-
dzeń zrzutowych, zlikwidowanie przecieków i reperację skorodowanej powłoki betonowej, odmulenie zbiornika wyrównawcze-
go itp. 

W szacunkach niezbędnych nakładów RZGW nie uwzględniał wszystkich potrzeb wynikających z  przeprowadzonych 
przeglądów okresowych i zadań określonych jako niezbędne do wykonania. Należy przy tym podkreślić, iż środki otrzymywane 
z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zaspokajały jedynie – w różnych latach – od 0,4 proc. do 9,4 proc. zgłaszanych 
potrzeb. W ramach tych ograniczonych środków RZGW zrealizował planowe zadania bieżące oraz inwestycyjne, obejmujące 
m.in. odmulanie rowów, wykaszanie skarp zapór oraz opracowanie projektu remontu bloku zrzutowego zbiornika nyskiego. 
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Jednak kontrola wykazała, że szacunki RZGW dotyczące niezbędnych nakładów były nierzetelne i nie uwzględniały wszyst-
kich koniecznych do wykonania zadań. 

Brak wystarczających środków na utrzymanie budowli piętrzących i urządzeń spowodował, że nie została prze-
prowadzona naprawa wału bocznego zbiornika turawskiego, którego przesiąkanie wielokrotnie zgłaszali pracownicy 
Wydziału Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących. Wskutek tego, w czasie zagrożenia powodzią w maju oraz czerwcu 
2010 r., spiętrzenia wody w turawskim zbiorniku retencyjnym były niższe od wielkości ustalonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym, a ilości odprowadzanej wody wykraczały poza wartości maksymalne określone w tym pozwoleniu. 
Spowodowało to m.in. podtopienia mieszkań i gospodarstw we wsi Turawa.

Wnioski NIK:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej winien uwzględnić przy podziale środków wysoki stopień zagrożeń powodziowych 
w rejonie środkowej Odry. Szczególnie, jeśli środki te idą na utrzymanie i naprawy sztucznych zbiorników wodnych w tym 
rejonie. 

� Zagrożenia powodziowe na Lubelszczyźnie 

Kontrola NIK przeprowadzona po ostatnich wielkich powodziach na Lubelszczyźnie wykazała, że nie aktualizo-
wano na czas planów ochrony przed powodzią, brakowało przeglądów wałów i urządzeń po przejściu każdej fali 
powodziowej. Tym niemniej w ocenie NIK – pomimo stwierdzonych nieprawidłowości – Lubelszczyzna jest coraz 
lepiej przygotowana do walki z powodzią. 

Według NIK samorządy z gmin zagrożonych powodziami na Wiśle opracowały procedury na wypadek zagrożenia powo-
dziowego, podejmowały niezwłoczne działania ratunkowe i zabezpieczające. Miały również wyposażone w odpowiedni sprzęt 
magazyny przeciwpowodziowe. Także wydatkowanie środków na ochronę i usuwanie skutków klęsk żywiołowych było zgodne 
z przeznaczeniem.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas powodzi w maju 2010 r. prowadził skuteczną koordynację 
działań, a w celu  likwidacji skutków powodzi rozpoczął prace inwestycyjne zabezpieczające zniszczony prawy brzeg na Wiśle 
w gminie Ryki.

Także realizacja przez WZMiUW w Lublinie zadań w zakresie ewidencjonowania urządzeń melioracji wodnych prowa-
dzona była rzetelnie, a wdrażanie zmian w planach oraz usuwanie skutków powodzi odbywało się niezwłocznie. Na uwagę 
zasługuje fakt, że przy odbudowie i rekonstrukcji wałów zastosowano nowe rozwiązania techniczne, poprawiające szczelność 
korpusu wału przeciwpowodziowego oraz jego podłoże.

Główne ustalenia NIK:

– Nieaktualizowane plany ochrony przed powodzią
W dwóch skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego (Annopol i Józefów) nie aktualizowano w pełnym za-

kresie planów operacyjnych ochrony przed powodzią (np. nie wyznaczono miejsc pobytu ewakuowanej ludności, poboru 
piasku do celów przeciwpowodziowych oraz nie zaznaczono nowych poziomów ostrzegawczych i alarmowych na Wiśle). Plan 
reagowania kryzysowego miasta i gminy Annopol nie był dostosowany do wymogów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdyż 
nie zawierał niektórych obowiązkowych elementów. W Józefowie z kolei niezbędnym będzie dokonanie aktualizacji planu za-
gospodarowania przestrzennego o nowe tereny zabudowane niechronione wałami, ponieważ dotychczasowe granice zalewu 
zostały przekroczone podczas powodzi w 2010 r.

Nieprawidłowości dotyczące planowania ochrony przed powodzią stwierdzono także w Regionalnym Zarządzie Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. RZGW opracował co prawda Studium dla  potrzeb planowania ochrony przeciwpowodziowej, ale 
nie określił w nim kierunków ochrony przed powodzią, a w szczególności nie dokonał podziału obszarów na trzy kategorie: 
wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, służące prze-
puszczeniu wód powodziowych (tzw. obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią) oraz obszary potencjalnego zagrożenia 
powodzią. Istotną nieprawidłowością było nieopracowanie przez dyrektora RZGW projektów planów ochrony przeciwpowo-
dziowej dla regionu wodnego.

– Niewystarczające przeglądy stanu urządzeń technicznych i wałów
Niewystarczająco w 2010 r. – zdaniem NIK – sprawdzany był również przez RZGW stan techniczny urządzeń służących 
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ochronie przeciwpowodziowej. Przeprowadzono w tym czasie, na rzekach przepływających przez województwo lubelskie, 
tylko dwie kontrole: jazu betonowego Turzyniec  i węzła wodnego w Tarnogórze na Wieprzu. Urządzenia na Wiśle, mimo 
wystąpienia powodzi, nie były kontrolowane. Przeglądów wałów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej za każdym razem po 
przejściu fali powodziowej nie przeprowadzał także Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.

6.2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych

� Zanieczyszczenia wód

Jakość wód w zbiornikach w Turawie, Otmuchowie i Nysie oraz w głównych rzekach je zasilających Małej Panwi 
i Nysie Kłodzkiej, według wyników prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocła-
wiu monitoringu, nie spełniała określonych w przepisach wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe 
będące środowiskiem życia ryb, oraz wymagań, które musi spełniać woda w kąpieliskach.

Zanieczyszczenie tych wód potwierdziła też kontrola NIK poświęcona ochronie wód i zagospodarowaniu terenów przyle-
gających do zbiorników retencyjnych w Turawie, Otmuchowie i Nysie  – ta sama, która – jak pisaliśmy w poprzednim rozdziale 
– stwierdziła zagrożenie powodziowe i potwierdziła uszkodzenie zapory zbiornika nyskiego.

NIK ustaliła, że bezpośredni wpływ na pogarszanie się jakości wody w nyskim zbiorniku retencyjnym miał niski stopień ska-
nalizowania gminy Otmuchów, wynikający z braku możliwości dokończenia wymaganych inwestycji. Skanalizowanie objętych 
kontrolą gmin było zróżnicowane. Wysokie wskaźniki skanalizowania gmin Turawa i Nysa, w związku z ich położeniem poniżej 
zbiorników retencyjnych, nie miały wpływu na jakość wód w tych zbiornikach. 

Gminy objęte kontrolą prawidłowo podejmowały działania zmierzające do gospodarczego wykorzystania zbiorników re-
tencyjnych i przyległych do nich terenów. Istotnymi ograniczeniami w tym zakresie była zła jakość wody w zbiornikach oraz 
– w odniesieniu do gminy Otmuchów – brak tytułu prawnego do dysponowania terenami położonymi w bezpośredniej bliskości 
zbiornika, które posiadał RZGW.

Wnioski NIK:

Konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych, zapewniających koordynację działań mających na celu ogranicze-
nie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska. 

� Dostęp do jezior

Aby zagwarantować swobodny dostęp ludzi do zbiorników wodnych, prawo zabrania grodzenia plaż i brzegów 
– wszelkie ogrodzenia muszą kończyć się 1,5 m od wody. Jedynymi urzędami, które mogą kontrolować przestrze-
ganie swobodnego dostępu do wód publicznych, są zarządy gospodarki wodnej. Według NIK Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej i regionalne zarządy gospodarki wodnej w Gdańsku i Warszawie nie wywiązują się jednak 
z obowiązku zapewnienia dostępu do jezior będących wodami publicznymi. Nie posiadają również aktualnej wiedzy 
o faktycznym przebiegu linii brzegowej. 

Główne ustalenia NIK:

– Zarządy gospodarki wodnej zbyt rzadko i nierzetelnie kontrolowały dostęp do jezior na Warmii i Mazu-
rach

KZGW i RZGW przeprowadziły w odniesieniu do jezior mazurskich tylko 10 kontroli przestrzegania zakazu grodzenia 
posesji bliżej niż 1,5 m od linii brzegowej, a także uniemożliwiania przejścia przez ten obszar. Przy czym aż osiem z nich 
przeprowadzono nierzetelnie i w rezultacie nie przyczyniły się one do wyeliminowania nieprawidłowości. 

– Brak reakcji na bezprawne użytkowanie przylegających do jezior gruntów Skarbu Państwa
Dyrektorzy RZGW nie reagowali na przypadki bezprawnego użytkowania przylegających do jezior gruntów Skarbu Pań-

stwa przez właścicieli sąsiednich nieruchomości. Wybudowali oni na tych samowolnie użytkowanych gruntach łącznie 339 
obiektów budowlanych i urządzeń wodnych. 

– Niezgodność faktycznych linii brzegowych jezior z zaznaczonymi na mapach
Linia brzegowa wszystkich 18 jezior objętych oględzinami przebiegała inaczej, niż zaznaczono na mapach ewidencyjnych. Z 

powodu wieloletnich zaniedbań urzędnicy nawet nie wiedzieli o istnieniu atrakcyjnych działek Skarbu Państwa nad tymi jeziorami. 
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– Nieprawidłowości w rozpatrywaniu skarg i wniosków
Oba zarządy gospodarki wodnej nieprawidłowo rozpatrywały skargi i wnioski. Oprócz zaniedbań w odpowiednich ewiden-

cjach NIK stwierdziła, że skargi są rozpatrywane z opóźnieniami. Kontrolerzy znaleźli także przypadki, gdy nie rozpatrzono 
ich w ogóle.

– Brak zastrzeżeń do działań administracji samorządowej 
Powiatowa administracja samorządowa natomiast prawidłowo prowadziła postępowania w zakresie wydawania decyzji 

o ustaleniu linii brzegu jezior.

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
gospodarki wodnej

1.  Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem „Programu dla Odry 2006” (LWR, 
P/10/108)

2.  Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa opolskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego (LOP, P/11/154) (kontrola planowa, ale o zasięgu lokalnym 
– informacja nie była kierowana do Sejmu tylko do wojewody). 

3.  Zapobieganie powodziom i usuwanie skutków ich wystąpienia w przeciwpowodziowej infrastrukturze technicznej 
w województwie lubelskim w 2010 r. (LLU, KAP, D/10/506)

4.  Ochrona wód i zagospodarowanie terenów przylegających do sztucznych zbiorników wodnych w Turawie, Otmucho-
wie i Nysie (LOP, P/10/158)

5.  Zapewnienie przez organy administracji rządowej i samorządowej w województwie warmińsko-mazurskim dostępu do 
jezior stanowiących wody publiczne (LOL, P/10/154)

• Z  działem gospodarka wodna wiąże się także omówiona w rozdziale rolnictwo kontrola „Gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013)”, (KRR/KSR P/11/106)

•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 
także znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.  



2
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Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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7. Członkostwo 
Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii 
Europejskiej i rozwój 

regionalny

7.1. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 

7.2. Regionalne Programy Operacyjne

7.3. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)

7.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

7.5. Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

7.6. Rozwój regionalny 
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Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 
i rozwój regionalny
Kontrole NIK w obszarze członkostwa RP w Unii Europejskiej wykazały, że nie ze wszystkich 
swoich powinności wobec UE, w tym również z zobowiązań przyjętych w traktacie akcesyj-
nym, Polska wywiązywała się równie skrupulatnie. Duże zaległości istnieją w sferze ekologii, 
szczególnie, jeśli chodzi o utylizację odpadów i oczyszczanie ścieków komunalnych. Wpraw-
dzie w niektórych wypadkach osiągnięcie unijnych standardów zostało rozłożone w czasie, 
a przewidziane okresy dostosowawcze jeszcze trwają, niepokoi jednak powolne tempo zwią-
zanych z tym prac i niedostateczne zaawansowanie przedsięwzięć warunkujących dotrzy-
manie ustalonych terminów. Dalsze zwlekanie z wypełnianiem zobowiązań może spowodo-
wać nałożenie na Polskę dotkliwych kar pieniężnych, a niekiedy także konieczność zwrotu 
środków UE przyznanych na współfinansowanie niezrealizowanych projektów. 

Łącznie z działem członkostwo RP w UE omawiamy wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach działu rozwój regionalny. 
Do tego działu należy m.in. zarządzanie środkami z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, pochodzącymi z budżetu 
Unii Europejskiej, z wyjątkiem programów realizowanych przez ministra właściwego ds. rozwoju wsi.

Zagadnienia związane z Unią Europejską z roku na rok coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Wynika ono zarówno z wyso-
kości płynących z tego źródła środków finansowych, jak i z konieczności wypełniania warunków związanych z ich pozyskaniem. 
Nie pozostaje to bez wpływu na sposób funkcjonowania zaangażowanych w ten proces instytucji krajowych i beneficjentów 
unijnej pomocy. Prowadzone w tej sferze kontrole skupiały się przede wszystkim na kwestiach ekologicznych, społecznych, 
ekonomicznych i rozwojowych, z których najważniejsze to pozyskiwanie oraz wykorzystywanie funduszy europejskich4 do 
niwelowania różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym w stosunku do innych państw UE. 

Na ogół starannie wypełniane są warunki, którymi obwarowany został dostęp do unijnych środków finansowych, przeka-
zywanych Polsce w ramach funduszy unijnych, Funduszu Spójności oraz płatności związanych ze Wspólną Polityką Rolną. 
W poprzedniej perspektywie finansowej 2004–2006 problem niekiedy stanowił zbytni formalizm instytucji krajowych, które 
stawiały beneficjentom nadmierne wymogi, wykraczające poza przepisy prawa UE. Liczne kontrole przeprowadzone w latach 
2004-2008, poświęcone zarządzaniu programami operacyjnymi i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unij-
nych, wykazały jednak znaczny postęp w obydwu dziedzinach. Administracja nabrała doświadczenia, zaś beneficjenci przy-
jęli do wiadomości fakt, iż zgłoszony projekt musi być prawidłowo przygotowany. W efekcie nastąpiła poprawa w absorpcji 
środków unijnych. Mimo początkowych opóźnień i niskiego na początku wykorzystania funduszy strukturalnych, na co NIK 
zwracała uwagę wielokrotnie, dzięki podjętym krokom zaradczym Polska spożytkowała ponad 93 proc. dostępnych środków 
przewidzianych na lata 2004–2006. Stanowiło to 11. wynik na 25 państw Unii Europejskiej, tylko o 2 proc. gorszy od krajów 
przewodzących w tym rankingu.

Niestety, nie wszystkie zebrane wówczas doświadczenia zostały wykorzystane w przypadku funduszy z nowej alokacji na 
lata 2007–2013. Ponownie wystąpiły opóźnienia w wydawaniu aktów prawnych, ustanawianiu procedur niezbędnych do za-
rządzania programami i opracowywaniu mechanizmów kontrolnych. Przedłużały się prace związane z przygotowaniem wnio-
sków, zatwierdzaniem projektów oraz podpisywaniem umów. W rezultacie wykorzystanie funduszy strukturalnych z alokacji 
2007–2013 w ciągu dwóch pierwszych lat było niskie. 5. Potem nastąpiła poprawa i wykorzystanie tych funduszy na koniec 
2011 r. wyniosło ok. 32 proc.6.

 Opóźnienia w wykorzystaniu funduszy unijnych wynikały w znacznym stopniu z konieczności zachowania wszelkich obo-
wiązujących procedur i wykonania wielu czasochłonnych czynności, co odsuwało w czasie moment przystąpienia do realizacji 
projektu, nie wspominając już o końcowej czynności w postaci weryfikacji wniosku o płatność. Nie zwalnia to jednak wszyst-
kich uczestników procesu pozyskiwania i zarządzania środkami Unii Europejskiej, a także beneficjentów, z obowiązku wła-
ściwego przygotowania i sprawnego prowadzenia wszelkich związanych z tym działań. Tymczasem instytucje zarządzające 

4 Zgodnie z prawem UE, w okresie finansowania na lata 2007-2013 do funduszy strukturalnych zaliczamy Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. Oprócz tego jest jeszcze, Fundusz Spójności, który nie jest funduszem strukturalnym.

5 Stan na koniec 2008 r.

6 Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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nie potrafiły zapobiec przeciąganiu się prac nad przygotowaniem projektów indywidualnych, udzielana przez nich pomoc była 
niedostateczna, zaś większość beneficjentów nie przestrzegała ustalonych terminów, a składane przez nich wnioski o dofinan-
sowanie i dokumentacja zawierały liczne błędy.  

Dobre efekty przyniosła decentralizacja zarządzania środkami z budżetu UE dla Polski. Samorządy województw uzyskały bo-
wiem samodzielność w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w skali regionu, w tym w zakresie zarządzania i wydatkowania środków 
unijnych. W perspektywie finansowej 2007-2013 administracja rządowa jest odpowiedzialna za realizację tzw. krajowych programów 
operacyjnych, a za realizację własnych Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiadają samorządy województw. 

W ocenie NIK, zarządy województw w większości poprawnie wywiązywały się z nowych dla siebie obowiązków. Izba nie 
zgłosiła również zastrzeżeń do ogólnego poziomu wykorzystania alokacji według stanu na połowę 2010 r. W poszczególnych 
województwach i w różnych osiach priorytetowych był on jednak mocno zróżnicowany. Należy jednocześnie podkreślić, że in-
stytucje zarządzające starały się przyspieszyć realizację programów, a powstałe opóźnienia nastąpiły z przyczyn od nich nie-
zależnych. Z tego względu NIK w pokontrolnych wnioskach głównie zalecała kontynuowanie przez marszałków województw 
dotychczasowych działań. 

Drugim novum w sposobie funkcjonowania Regionalnych Programów Operacyjnych, wprowadzonym w perspektywie fi-
nansowej 2007–2013, były tzw. indywidualne projekty kluczowe – przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla osiągnięcia 
zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Wcześniejsze doświadczenia, a szczególnie problemy 
ze złożeniem w terminie prawidłowo przygotowanych projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE, wskazy-
wały na potrzebę jak najwcześniejszego określenia przedsięwzięć najistotniejszych dla danego programu operacyjnego i stwo-
rzenia im warunków do sprawnej realizacji. Ze względu na ich wyjątkową rolę, w budżecie każdego regionalnego programu 
operacyjnego zarezerwowane zostały na ten cel odpowiednie środki, do projektów indywidualnych nie stosowało się procedury 
konkursowej, były one na bieżąco monitorowane, a beneficjenci mogli liczyć na pomoc ekspertów. Kontrola NIK prowadzona 
w 2010 r. obejmowała okres od 1 czerwca 2006 r. do 30 czerwca 2010 r. W jej toku stwierdzono, że w początkowej (wstępnej) 
fazie realizacji projektów indywidualnych wystąpiły nieprawidłowości, zaś stan zaawansowania prac nad nimi budził poważne 
obawy o pełne wykorzystanie alokacji przewidzianej na projekty indywidualne. 

7.1. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Administracja rządowa, pomimo braku wcześniejszych doświadczeń, należycie zaprojektowała i realizowała 
proces przygotowań do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Proces przygotowań był właściwie koordy-
nowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez 
Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Tematem szczególnym, choć wynikającym logicznie z faktu, że Polska jako pełnoprawny członek UE korzysta z wszelkich 
przysługujących jej prerogatyw, były przygotowania do sprawowania przez nasz kraj po raz pierwszy przewodnictwa w Radzie 
Unii Europejskiej. Wyniki kontroli obejmującej kwestie programowania działań UE, logistyczne aspekty prezydencji, a także 
przysposobienie kadr niezbędnych do jej sprawowania, wskazywały na poprawne zaplanowanie procesu przygotowań i kon-
sekwentną jego realizację. Zdaniem NIK, przebieg prowadzonych czynności i ich stan w momencie zakończenia kontroli po-
zwalały oczekiwać, iż nasz kraj poprawnie wywiąże się z zadań organizatora i koordynatora pracy Rady UE oraz jej organów. 
Praktyczna realizacja zadań, o których mowa, potwierdziła tę ocenę.  

Główne ustalenia NIK:

– Rotacja kadr w Korpusie Prezydencji
Specjalny urzędniczy Korpus Prezydencji liczył ok. 1200 osób. NIK zwróciła jednak uwagę na problem rotacji kadr w Kor-

pusie. Tylko w ciągu roku (od sierpnia 2009 do sierpnia 2010) wymieniło się tam prawie 30 proc. pracowników (325 osób). W 
tym kontekście za ważne uznano opracowanie systemu motywacyjnego, w tym dodatków dla członków Korpusu uczestniczą-
cych w procesie przygotowań.

– Opóźnienia we wdrażaniu „systemu fiszek”
W czasie kontroli NIK stwierdziła opóźnienia w rozpoczęciu wdrażania tzw. systemu fiszek, tj. systemu komputerowego 

zawierającego stanowiska (także negocjacyjne) Polski we wszystkich istotnych w naszej prezydencji sprawach. System miał 
umożliwić polskim urzędnikom szybkie i sprawne dotarcie do informacji na każdy konkretny temat, będący przedmiotem obrad 
różnych gremiów Unii Europejskiej.
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– Opóźnienia w negocjacjach i podpisywaniu umów
Z opóźnieniem rozpoczęto proces negocjowania i podpisywania umów najmu obiektów konferencyjnych, wynegocjowania 

i podpisania umów partnerskich, a także wyboru firmy zarządzającej flotą transportową oraz firmy do kompleksowej obsługi 
spotkań i konferencji w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

– Opóźnienia w przekazywaniu sprawozdań
Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Pol-

ską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej nie przekazywał też terminowo Radzie Ministrów kwartalnych sprawozdań 
z działalności.

Uchybienia w pozostałych kontrolowanych jednostkach (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo 
Finansów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) polegały również m.in. na nieterminowym wywiązywaniu się z obowiązku 
składania sprawozdania z działalności Pełnomocnikowi Rządu.

Wnioski NIK:

–  Konieczność pełnego wdrożenia komputerowego systemu fiszek.
– Zapewnienie terminowej realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Pełnomocnika Rządu.
– Potrzeba doprecyzowania roli premiera w trakcie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, gdyż 

zmieniła się ona po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

7.2. Regionalne Programy Operacyjne

� Realizacja przez zarządy województw wybranych zadań instytucji zarządzających Regionalnymi 
Programami Operacyjnymi

Poziom wykorzystania wysokości dofinansowania na lata 2007–2013 dla RPO na 30 czerwca 2010 r. był zado-
walający.  Jednak poziom kontraktacji, jak również wydatkowania środków był znacznie zróżnicowany pomiędzy 
poszczególnymi województwami. Ustalono, że w pięciu województwach w niektórych osiach priorytetowych nie 
dokonano żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w tym w trzech województwach nie podpisano w ramach tych 
osi żadnej umowy o dofinansowanie.

Główne ustalenia NIK:

– Opóźnienia w wydawaniu przepisów
Występujące opóźnienia we wdrażaniu niektórych osi priorytetowych w poszczególnych RPO wynikały przede wszystkim 

z przyczyn niezależnych od instytucji zarządzających (jak np. późne wydawanie przepisów wykonawczych do ustaw, w tym 
przepisów o pomocy publicznej, oraz zmian wytycznych horyzontalnych Ministra Rozwoju Regionalnego). 

Wszystkie kontrolowane instytucje zarządzające na bieżąco monitorowały stan realizacji RPO i w miarę możliwości podej-
mowały działania mające na celu przyspieszenie ich wdrażania.

Realizacja objętych kontrolą projektów pomocy technicznej w kontrolowanych urzędach marszałkowskich 
i w MJWPU przebiegała prawidłowo. Projekty były realizowane terminowo, wydatki ponoszone na ich realizację były 
faktycznie związane z danym projektem, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, były właściwie dokumento-
wane i należycie rejestrowane w księgach rachunkowych jednostek. Poza sporadycznymi przypadkami, zostały w pełni 
osiągnięte zakładane efekty. Jednak w czterech urzędach marszałkowskich stwierdzono nieprawidłowości przy rea-
lizacji zamówień publicznych związanych z tymi projektami, w tym w jednym urzędzie marszałkowskim naruszenie 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych skutkowało możliwością uznania za niekwalifikowalne wydatków 
w wysokości 403,7 tys. zł.

– Stwierdzone nieprawidłowości
– Stwierdzone główne nieprawidłowości polegały m.in. na: dokonywaniu zmian na listach projektów do zatwierdzenia 

do dofinansowania (tzw. listach rankingowych) niezgodnie z procedurami lub z zastosowaniem niejasnych kryteriów (przez 
zarządy czterech województw).

– W czterech urzędach marszałkowskich dokonywano zakupów i usług, w ramach realizacji projektów pomocy technicz-
nej, z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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– W trakcie kontroli stwierdzono również uchybienia polegające m.in. na niedochowaniu określonych w procedurach ter-
minów na ocenę wniosków i zawieranie umów o dofinansowanie.

– Zróżnicowane poziomy kontraktacji
Na 30 czerwca 2010 r. najwyższy poziom kontraktacji, tj. powyżej 60 proc.  alokacji (wysokości dofinansowania) dostępnej 

na lata 2007-2013 odnotowano w przypadku RPO województw: kujawsko-pomorskiego (69 proc.), łódzkiego (62,8 proc.), 
wielkopolskiego (60,6 proc.) i pomorskiego (60,4 proc.). 

Najwyższy poziom refundacji ze środków UE na rzecz beneficjentów wystąpił w RPO województw: opolskiego (24 proc.), 
małopolskiego (19,9 proc.), wielkopolskiego (18,5 proc.). 

Najniższy poziom zarówno kontraktacji, jak i wykorzystania środków w stosunku do dostępnej alokacji odnotowano w RPO 
Województwa Mazowieckiego (odpowiednio 26,9 proc. i 7,2 proc.).

– Niejasne kryteria dokonywania zmian na listach rankingowych
Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w niektórych województwach, polegające głównie na nieprecyzyjnym określeniu 

kryteriów, na podstawie których zarządy województw mogą zmieniać kolejność projektów do dofinansowania w stosunku do 
wcześniejszych list rankingowych lub stosować kryteria niewynikające z przyjętych procedur. 

– Niezapewnienie możliwości wniesienia protestu przez wnioskodawców, których projekty znalazły się 
na listach rezerwowych

Ponadto NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadku 
negatywnej oceny projektu wnioskodawca może wnieść protest w trybie przewidzianym w systemie realizacji programu ope-
racyjnego. Ustalono, że zarządy sześciu województw nie zapewniły wnioskodawcom możliwości składania protestów w przy-
padku umieszczenia ich projektów na listach rezerwowych uznając, że umieszczenie projektu na takiej liście nie oznacza jego 
negatywnej oceny gdyż umożliwia jego ewentualne dofinansowanie w przypadku uwolnienia środków.

Wnioski NIK:

Istotne jest zapewnienie równego traktowania beneficjentów przez wszystkie instytucje zarządzające. Istnieje potrzeba 
doprecyzowania przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

NIK sformułowała w informacji o wynikach kontroli wniosek do Ministra Rozwoju Regionalnego o rozważenie możliwości 
wprowadzenia w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmian polegających na doprecyzowaniu przepisów tak, 
aby umożliwić składanie protestów również w przypadku umieszczenia projektu na liście rezerwowej.

NIK wnioskowała do marszałków województw m.in. o określenie przejrzystych zasad wyboru projektów do dofinansowania 
przez zarządy województw i ich przestrzeganie. Konieczne jest też zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość stosowania 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku z realizacją projektów pomocy technicznej przez urzędy mar-
szałkowskie.

� Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Po pierwszych trzech latach perspektywy finansowej 2007-2013 poziom wykorzystania środków unijnych współ-
finansujących projekty realizowane w ramach

PO RPW był stosunkowo niski. Rezygnacja beneficjentów z realizacji projektów i opóźnienia w ich przygotowa-
niu stwarzają zagrożenie niepełnego wykorzystania środków  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2009 roku realizacja projektów w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej nabrała dynamiki. Choć nadal, na koniec 
2009 r. stopień wykorzystania środków z EFRR w ramach PO RPW był, w ocenie NIK, zbyt mały.

Główne ustalenia NIK:

– Niewysoki poziom wykorzystania środków
Od początku realizacji Programu do końca 2009 r zatwierdzono wnioski o płatność na 550,71 mln zł wydatków kwalifiko-

walnych (w tym 488,63 mln zł z EFRR), a poświadczenia i deklaracje wydatków sporządzono na łącznie 534,06 mln zł wydat-
ków kwalifikowalnych (w tym 477,21 mln zł z EFRR), co stanowiło niespełna 5,1 proc. alokacji środków z EFRR. Według stanu 
na 30 czerwca 2010 r. wykorzystanie środków z EFRR wzrosło do 810,86 mln zł, co stanowiło 8,6 proc. środków dostępnej 
wysokości dofinansowania (alokacji).
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– Obszerna i pracochłonna dokumentacja oraz długotrwałe procedury opóźniające dofinansowywane 
inwestycje

Jedną z przyczyn takiego stanu było ujęcie projektów będących w fazie koncepcyjnej, wymagających przygotowania ob-
szernej i pracochłonnej dokumentacji, czasem wykupu gruntów, przeprowadzenia szeregu postępowań przetargowych oraz 
uzyskania niezbędnych pozwoleń. Mimo działań zaradczych podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
przygotowanie i realizacja prawie 25 proc. (24 z 99) projektów indywidualnych była na koniec 2009 r. opóźniona w stosunku 
do założeń preumów i umów o dofinansowanie.

Główną przyczyną opóźnień w realizacji części projektów były problemy z uzyskaniem ocen oddziaływania na środowisko, 
zbyt późne uruchamianie przez beneficjentów przetargów i niedotrzymywanie terminów przez wykonawców.

– Zastrzeżenia do PARP
Instytucja Pośrednicząca (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) na ogół należycie realizowała zadania. Stwierdzo-

no jednak, że naruszyła obowiązujące procedury w zakresie powiadamiania Instytucji Zarządzającej o zamiarze zawarcia 18 
(wszystkich analizowanych przez NIK) umów o dofinansowanie oraz procedury dotyczące kontroli u trzech (z 22 badanych) 
beneficjentów.

Analiza 20 spraw wykazała, że przy wyborze 13 projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości naruszyła przepisy 
i procedury określone w Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej.

W ocenie NIK, proces kontrolowania przez Instytucję Pośredniczącą (PARP) zamówień publicznych beneficjentów nie był 
prowadzony prawidłowo i został również przez audyt wewnętrzny PARP uznany za „mało rzetelny i nieefektywny”.

– Potencjalne zagrożenie koniecznością zwrotu środków unijnych
Nie zapewniono więc skutecznego nadzoru nad legalnym wydatkowaniem środków z PO RPW. Stanowi to potencjalne 

zagrożenie zwrotu środków unijnych wydatkowanych niezgodnie z przepisami prawa.

Wnioski NIK:

– Z uwagi na zagrożenie zwrotu UE środków, Instytucja Pośrednicząca w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą (MRR) 
powinny ustalić zakres kontrolowania  prawidłowości stosowania przez beneficjentów ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych.

– Potrzeba podjęcia przez Ministra Rozwoju Regionalnego działań zmierzających m.in. do usprawnienia stosowanych 
dotychczas instrumentów oddziaływania na beneficjentów Programu, w celu zwiększenia ich skuteczności i zapewnienia peł-
nego zakontraktowania środków przewidzianych na realizację PO RPW. 

� Indywidualne projekty kluczowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 

Przewlekłość działań instytucji zarządzających oraz beneficjentów na etapie przygotowania indywidualnych 
projektów do realizacji, słaby proces monitorowania stanu przygotowania projektów oraz liczne błędy ze strony 
beneficjentów w przygotowaniu tych projektów – takie nieprawidłowości ustaliła NIK, badając w początkowej fazie 
realizację projektów indywidualnych. 

Projekty indywidualne to jeden z wielu typów projektów realizowanych w ramach projektów krajowych i regionalnych. Tyl-
ko nieliczni beneficjenci skorzystali ze wsparcia doradczego na etapie przygotowania projektu, mimo że większość Instytucji 
Zarządzających RPO informowała o takiej możliwości. Do 30 października 2010 r., w kontrolowanych województwach, sza-
cunkowy koszt całkowity projektów ujętych w IWIPK (Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych – informacje 
w nim zawarte mają charakter orientacyjny i są odzwierciedleniem stanu wiedzy o projekcie w momencie tworzenia wykazu) 
wynosił 21.449,6 mln zł. Szacunkowa kwota dofinansowania z UE tych projektów wynosiła 13.679,4 mln zł (tj. 63,8 proc. kosz-
tów). Jak ustalono, żadna z instytucji zarządzających RPO objętych kontrolą nie określiła maksymalnego pułapu środków na 
realizację projektów indywidualnych. Według NIK za długotrwałość procesu przygotowania projektów indywidualnych ponoszą 
odpowiedzialność wszystkie podmioty w nim uczestniczące. 

Główne ustalenia NIK:

– Niedoświadczone kadry w jednostkach samorządu
Nieprawidłowości, których skutkiem było wydłużenie procesu przygotowania projektów indywidualnych, wynikały przede 

wszystkim z braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry w jednostkach samorządu terytorialnego, które były beneficjentami 
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tych projektów oraz braku doświadczenia zarządów województw w pełnieniu funkcji instytucji zarządzającej. 
– Zmiany przepisów, powodujące konieczność ponownego opracowania dokumentacji
Przewlekłość procesu przygotowania projektów indywidualnych spowodowana była również czynnikami niezależnymi od 

beneficjentów i Instytucji Zarządzających RPO. Chodzi tu przede wszystkim o zmiany przepisów, np. dotyczących ochrony 
środowiska. Konsekwencją tego była konieczność ponownego opracowania części dokumentacji.

– Beneficjenci nie byli w stanie dotrzymać terminów, które sami określali w harmonogramach
Beneficjenci traktowali ujęcie ich projektów w IWIPK jako gwarancję uzyskania dofinansowania z UE. Pomimo, że sami 

określali harmonogramy przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, to w zdecy-
dowanej większości nie dotrzymywali tych terminów. 

– Błędy we wnioskach
Ponadto wnioski o dofinansowanie i dokumentacja, przygotowane przez beneficjentów, zawierały istotne błędy i uchy-

bienia, wymagały wielokrotnych poprawek i uzupełnień co powodowało również wydłużenie okresu przygotowania i oceny 
projektów. 

Wnioski NIK:

Najwyższa Izba Kontroli widzi potrzebę podjęcia przez Instytucje Zarządzające skutecznych działań dyscyplinujących 
beneficjentów, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego przygotowania projektów indywidualnych. 

Konieczne jest również rzetelne monitorowanie ich przygotowania, a w przypadku stwierdzenia zagrożeń podejmowanie 
działań zaradczych.

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do Ministra Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o podjęcie przez Instytucję Koordynu-
jącą RPO działań służących wyeliminowaniu nieprawidłowości w raportach o stanie przygotowania projektów indywidualnych 
i zapewnieniu wiarygodnych danych, bez których trudno koordynować realizację RPO.

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – wsparcie inwestycyjne dla 
przedsiębiorców

Dotychczasowy przebieg i stan zaawansowania realizacji działania III.2 RPO, nie wykazuje istotnego ryzyka nie-
zrealizowania przyjętych założeń RPO na lata 2007–2013. Wyniki kontroli świadczą o prawidłowym funkcjonowaniu 
rozwiązań prawnych i organizacyjnych. 

W wyniku rzetelnie zorganizowanych ośmiu naborów, do 31 grudnia 2010 r. wpłynęło 1035 wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej w łącznej wysokości 995.682 tys. zł. Pozytywną weryfikację uzyskało 391 projektów. Wnioskowane dofinansowa-
nie to 384.208 tys. zł – wszystkie przyjęto do realizacji.

Główne ustalenia NIK:

– Oceny formalne zgodne z regulaminem
Oceny formalnej projektów dokonywano zgodnie z regulaminem danego konkursu, a ocenę merytoryczną przeprowadza-

ła Komisja Konkursowa. W skład Komisji powoływane były osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe. 

– Odbieganie od harmonogramu zgodne z procedurami
Realizacja projektów najczęściej odbiegała od pierwotnie ustalonego w umowach harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

co powodowało przesuwanie (w niektórych przypadkach kilkakrotne) terminu ich zakończenia oraz zmniejszenie zaangażo-
wania środków finansowych. 

Każda z zawartych umów umożliwiała beneficjentom wnioskowanie o dokonanie zmian, w tym również terminu zakoń-
czenia projektu – pod warunkiem, że stosowny wniosek został złożony na 30 dni przed terminem określonym w umowie. 
Beneficjenci stosowali się do tego warunku. 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy podejmowało działania, które miały zdyscyplinować beneficjentów (na przykład przesy-
łając pisma obligujące do realizowania projektów zgodnie z terminami określonymi w umowach lub przeprowadzając kontrole 
doraźne u beneficjentów), lecz nie przyniosły one oczekiwanych efektów.

– Nieprawidłowości
Niemniej jednak, może zwracać uwagę nierzetelne postępowanie przy ocenie formalnej dwóch wniosków o dofinansowa-
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nie, co spowodowało wystąpienie do Zarządu Województwa Łódzkiego o przeanalizowanie tych nieprawidłowości i rozważenie 
możliwości skorygowania uchwały dotyczącej przyznania dofinansowania, a także o przeanalizowanie tych nieprawidłowości 
pod kątem zgłoszenia ich do Komisji Europejskiej. 

– Protesty beneficjentów
Z ogólnej liczby 644 projektów zweryfikowanych negatywnie, 212 wnioskodawców złożyło protesty. 74 z nich dotyczyły 

oceny formalnej, zaś 138 merytorycznej. Spośród zgłoszonych protestów, 75 projektów zostało przekazanych do ponowne-
go rozpatrzenia, a 18 z nich oceniono pozytywnie. Analiza dokumentacji dotyczącej 28 protestów (13% spośród złożonych 
przez wnioskodawców) wykazała, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy rzetelnie każdorazowo informowało wnioskodawców 
o przysługującym im prawie odwołań od oceny wniosków – stosownie do regulaminów konkursów oraz „Zasad procedury 
odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2007–2013”. Wszystkie rozstrzygnięcia protestów były uzasadnione merytorycznie.

� Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013 

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pozytywnie 
oceniła przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym konkursu 
nr LRPO 2.2/1/2009 dla działania 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwesty-
cje”. Zastrzeżenia wzbudziło jednak niezapewnienie mechanizmów dających rękojmię rzetelnej oceny merytorycznej 
wniosków  przez asesorów. 

Główne ustalenia NIK:

– Ocena wniosków w trzy dni
Krytyczne uwagi NIK dotyczyły organizacji i przebiegu etapu oceny merytorycznej wniosków. Ustalono, że w ciągu trzech 

dni, w łącznym czasie 22 godzin, 51 asesorów dokonało 304 ocen projektów. W skrajnych przypadkach pojedynczy asesorzy 
w ciągu jednego dnia dokonali oceny 13 i 12 projektów, co oznaczało, że na ocenę jednego projektu mieli średnio ok. 40 mi-
nut. Umożliwienie przez Urząd oceniania ilościowo nieograniczonej liczby projektów dziennie zwiększyło ryzyko dokonywania 
przez asesorów tylko pobieżnej analizy dokumentacji, a co za tym idzie nierzetelnej oceny projektów.

– Duża liczba odwołań
Konsekwencją opisanego sposobu organizacji etapu oceny merytorycznej wniosków była duża liczba odwołań od ocen 

oraz wysoki wskaźnik odwołań pozytywnie rozpatrzonych. Na 152 oceniane wnioski do 90 ocen zgłoszono protesty, z których 
pozytywnie rozpatrzono aż 68 (75,5 proc.). Za powtórne rozpoznanie wniosków Instytucja Zarządzająca wypłaciła asesorom 
tytułem należnego im wynagrodzenia 40.800 zł.

Wyniki procedury odwoławczej miały istotne znaczenie z punktu widzenia indywidualnego beneficjenta, bowiem w grupie 
kolejnych 33 projektów wskazanych przez Zarząd  do dofinansowania, aż 13 (39,4 proc.) nie znalazłoby się na miejscach 
gwarantujących dofinansowanie, gdyby protestów nie wniesiono, a dofinansowanie w kwocie ok. 12,5 mln zł uzyskałoby 11 
innych beneficjentów. 

Uwagi NIK dotyczyły także weryfikacji pracy asesorów, w szczególności przyjętych kryteriów oceny i ich stosowania.

Ważniejsze wnioski NIK:

Potrzeba zapewnienia mechanizmów dających rękojmię rzetelnej oceny wniosków przez asesorów w toku weryfikacji 
merytorycznej projektów.

7.3. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)

� Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
na lata 2007–2013

Po trzech latach trwania programu, wykorzystanie środków Europejskiego Forum Rozwoju Regionalnego na 
dofinansowanie realizowanych projektów było niewielkie i wynosiło zaledwie 3 proc. wartości środków przewidzia-
nych w Programie.

Tak małe zaangażowanie finansowe realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Zagranicznej Rzeczpospolita Polska 
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– Republika Słowacka w pierwszych latach jego trwania, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, pozostawało w ścisłym związku 
z późnym zatwierdzeniem Programu przez Komisję Europejską (grudzień 2007 r.). To z kolei spowodowało, że w 2008 r. 
najwięcej czasu poświęcono na przygotowanie struktur organizacyjnych zamiast na realizację projektów. Dopiero w I połowie 
2009 r. możliwe było zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie, na podstawie których środki z EFRR można byłoby 
przekazać podmiotom realizującym projekty. 

Główne ustalenia NIK:

 –  Wypłacono beneficjentom tylko 3 proc. przewidzianych w programie środków
Do 31 marca 2010 r. Komitet Monitorujący podjął decyzje o dofinansowaniu 57 projektów na łączną kwotę 80.758 tys. 

euro, co stanowiło 51,3 proc. wartości środków EFRR, zaplanowanych w programie, a Instytucja Zarządzająca zawarła w tej 
sprawie 55 umów z beneficjentami na kwotę 79.238,9 tys. euro, tj. 50,3 proc. środków EFRR, przewidzianych w programie. W 
tym samym okresie, ze środków EFRR, przeznaczonych przez Komisję Europejską na dofinansowanie programu w wysokości 
157,4 mln euro, dokonano płatności na rzecz beneficjentów zaledwie w kwocie 4.805,1 tys. euro, co stanowiło 3,05 proc. 
wartości środków EFRR w Programie. 

– Groźba utraty środków z dopłat
Terminy zakończenia realizacji projektów przez objętych kontrolą 9 beneficjentów przypadały na lata 2011-2013. Part-

nerzy Wiodący ze strony polskiej prawidłowo realizowali swoje zadania, wynikające z postanowień programu oraz umów 
o dofinansowanie.

Do końca 2011 r. kwota wniosków o płatność do Komisji Europejskiej powinna wynosić nie mniej niż 10.781,7 tys. euro; 
a następnie – licząc narastająco – do końca 2012 r. – nie mniej niż 35.998,4 tys. euro; do końca 2013 r. – nie mniej niż 88.377 
tys. euro i do końca 2014 r. – nie mniej niż 115.499,7 tys. euro. Jest to o tyle realne, że do końca I kwartału 2010 r. Instytucja 
Zarządzająca zawarła z beneficjentami 55 umów o dofinansowanie projektów, na łączną kwotę 79.238,9 tys. euro, tj. 50,3 
proc. środków EFRR, przewidzianych w programie. 

Jeżeli wartość wniosków, liczona narastająco, składanych do Komisji Europejskiej na koniec poszczególnych lat trwania 
Programu, opiewać będzie na wartości niższe niż wskazane, spowoduje to utratę takiej kwoty, której będzie brakować do 
poziomu, określonego w tych wartościach brzegowych.

Wnioski NIK:

Konieczność stałego monitorowania przez Ministra Rozwoju Regionalnego stopnia wykorzystania środków z EFRR w ra-
mach programu, w celu zapewnienia ich pełnego wykorzystania (objęcia wnioskami o płatność). 

Minister Finansów i Minister Rozwoju Regionalnego powinni zapewnić przestrzeganie art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku 
polskim przy sporządzaniu dokumentów, dotyczących realizacji programu.

7.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

NIK przeprowadziła kontrolę u 32 przedsiębiorców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1  
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Realizacja tych projektów nie wzbu-
dziła większych zastrzeżeń Izby. Kontrola wykazała jednak, że przedsiębiorcy mają problemy z poprawnym wypełnia-
niem wniosków o płatność, a sprawozdawczość finansowa jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

Beneficjenci, którym przyznano wsparcie, spełniali warunki otrzymania pomocy publicznej w rozumieniu przepisów unijnych 
i krajowych, wywiązali się z obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, realizowali projekty zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz utworzyli strony internetowe, poprzez które świadczyli e-usługi dla klientów. 

Główne ustalenia NIK:

– Skomplikowana sprawozdawczość finansowa
Poważnym utrudnieniem w urzeczywistnianiu ich planów był skomplikowany i czasochłonny proces sprawozdawczości 

finansowej, w szczególności długotrwałe akceptowanie wydatków do refundacji. 
– Trudności w wypełnianiu wniosków o płatność
Wielu problemów przysparzało przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie wniosków o płatność. Okazało się, że 92 ze 124 
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tych dokumentów sporządzono niezgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Składana dokumentacja zawierała 
liczne błędy merytoryczne i formalne, co prowadziło do konieczności wielokrotnego składania wyjaśnień, usuwania uchybień 
oraz uzupełniania braków. W rezultacie proces weryfikacji dokumentów wydłużał się. Co czwarta firma złożyła z opóźnieniem 
wnioski o płatność do weryfikacji i zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą.

– Trudności w osiągnięciu tzw. wskaźników rezultatu projektu
Część przedsiębiorców nie osiągnęła tzw. wskaźników rezultatu projektu na poziomie założonym we wniosku o jego 

dofinansowanie, w szczególności dotyczących zaplanowanych przychodów ze sprzedaży wytworzonych e-usług i liczby ich 
odbiorców.  

– Zakup towarów i usług niezgodny z postanowieniami umowy o dofinansowanie
Kontrolujący ujawnili, że sześciu przedsiębiorców zakupiło usługi i produkty o ogólnej wartości 1.050,5 tys. zł niezgodnie 

z postanowieniami umowy o dofinansowanie, np. dokonując wyboru wykonawcy przy mniejszej liczbie ofert niż wymagane 
trzy, lub z pominięciem w swoich ogłoszeniach istotnych informacji o właściwościach sprzętu, który chcieli zakupić. NIK zwra-
ca uwagę, że zgodnie z prawem unijnym zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, która zobowiązuje 
do rzetelnej oceny ofert, to jedna z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, służąca m.in. zapobieganiu ko-
rupcji.

– Nieprawidłowości w ewidencji księgowej
W myśl umowy o dofinansowanie przedsiębiorcy byli zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej kosz-

tów, wydatków i przychodów związanych z projektem, która umożliwiała pełną identyfikację poszczególnych operacji księ-
gowych i bankowych. Trzech z nich nie wywiązało się z tego obowiązku. Ponadto beneficjentów obowiązywał także wymóg 
przechowywania wszelkich danych dotyczących projektu, zwłaszcza dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, 
technicznym i procedurami zawierania umów z wykonawcami. Trzy firmy nie zastosowały się do konieczności archiwizowania 
dokumentów. 

– Jeden portal się nie utrzymał
Spośród 30 zakończonych projektów jeden przedsiębiorca nie utrzymał trwałości projektu przez trzy lata od dnia zakoń-

czenia jego realizacji. Pozostali wykonali portale, które były dostępne w sieci internetowej w dniu zakończenia kontroli NIK.

7.5. Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Inwestycje objęte kontrolą zostały zrealizowane zgodnie z założeniami projektowymi i rozliczone przez insty-
tucje finansujące i były wykorzystywane przez gminy zachowując swoje właściwości użytkowe. W wyniku kontroli 
stwierdzono mechanizmy korupcjogenne – dowolność postępowania przy zlecaniu wykonywania prac projekto-
wych, nieuzasadnionym wydłużaniu terminów wykonania tych prac, niedochodzeniu kar umownych oraz zlecaniu 
wykonania opracowań w trybie z wolnej ręki (pomimo braku przesłanek).

36 kontrolowanych gmin w latach 2004–2007 zrealizowało 206 przedsięwzięć inwestycyjnych o łącznej wartości 
415.198,6 tys. zł, dofinansowanych z budżetu UE kwotą 240.503,2 tys. zł (58 proc.). 

Kontrolą objęto 80 (39 proc.) przedsięwzięć o wartości 218.735,4 tys. zł (53 proc.), które uzyskały wsparcie finansowe 
z budżetu UE w łącznej kwocie 127.857,5 tys. zł (58 proc.). Kontrolowane przedsięwzięcia dotyczyły: rewitalizacji centrów wsi 
i obiektów, budowy i remontów obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, budowy sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, budowy i remontów dróg.

Główne ustalenia NIK:

– Mechanizmy korupcjogenne
W zakresie finansowania zadań stwierdzono występowanie korupcjogennego mechanizmu słabości kontroli wewnętrznej 

polegającego na: dopuszczeniu do dokonywania płatności na rzecz wykonawców po terminach umownych, nierzetelnym ewi-
dencjonowaniu wydatków na realizację zadań oraz wskazujące na brak zachowania „zasady wielu oczu”. Chodzi o przypadki 
braku kontrasygnaty skarbnika na umowach i wymaganych dekretacji na fakturach.

– Nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych
Przy wyborze wykonawców zadań w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – w pięciu gminach niepra-

widłowości dotyczyły m.in. wszczęcia postępowań pomimo braku aktualnych kosztorysów inwestorskich, nieodrzucenia ofert 
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pomimo zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia i udzielenia dodatkowego zamówienia wykonawcy wyłonionemu w trybie 
z wolnej ręki (pomimo braku przesłanek). Te nieprawidłowości stanowiły rażące przykłady dowolności postępowania.

– Wydłużanie terminów i nieegzekwowanie należności
Przy realizacji zadań stwierdzono m.in. wydłużanie terminów umownych ich zakończenia i terminów usterek oraz niedo-

chodzenie należności z tytułu kar umownych lub dochodzenie jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego oblicze-
nia.

Ponadto nie były egzekwowane należności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót, pomimo wydatkowania 
środków własnych na usunięcie wad i usterek w okresie objętym gwarancją.

– Przykłady:
•  Jedno z miast na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie posiadało ostatecznej koncepcji wykonania „Euro-

campingu Błędów” oraz kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
Nieprawidłowości na etapie przygotowania tej inwestycji spowodowały wydatkowanie środków na zakup zbędnego wy-

posażenia oraz wykonanie robót, które nie były objęte umową o dofinansowanie, jak również doprowadziły do wydłużenia 
terminu zakończenia budowy oraz znacznego wzrostu kosztów realizacji (w przypadku „Eurocampingu” aż ośmiokrotnie). 
Nieprawidłowości dotyczące planowania zadań doprowadziły do braku spójności pomiędzy budżetem gminy a wieloletnim 
programem inwestycyjnym. Skutkami braku odpowiedniego przygotowania inwestycji była ich nieprawidłowa realizacja. Nato-
miast niewłaściwe przygotowanie zadań grozi brakiem uzyskania dofinansowania, a w konsekwencji brakiem realizacji inwe-
stycji istotnych dla społeczności lokalnych.

•  Burmistrz innego miasta zlecił wykonanie projektu sali wiejskiej bez zawarcia wymaganej umowy. 
•  W innym mieście dokonano nierzetelnego odbioru dokumentacji remontu ratusza.
•  Burmistrzowie kilku miast zmienili terminy opracowania dokumentacji z naruszeniem przepisu art. 76 ustawy o zamó-

wieniach publicznych. 

Wnioski NIK:

NIK wnioskowała o wzmożenie nadzoru nad przygotowaniem realizacji zadań inwestycyjnych w szczególności w przed-
miocie określania ich zakresu rzeczowego, kosztów i terminów wykonania oraz podjęcie skutecznych działań mających na 
celu egzekwowanie od wykonawców terminowego wykonywania zleconych zadań oraz kar umownych w przypadku opóźnień 
w ich realizacji. 

7.6. Parki technologiczne i ośrodki innowacji na Podlasiu

Nie spełniły pokładanych w nich nadziei parki technologiczne i ośrodki innowacji w województwie podlaskim. 
Ich podstawowym zadaniem było tworzenie bazy materialnej, infrastrukturalnej i ekonomicznej do zakładania ma-
łych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych oraz przemysłowego wykorzystania wiedzy naukowej. Założenia te 
w dużej mierze pozostały jednak w sferze intencji.

Park technologiczny to najbardziej organizacyjnie i koncepcyjnie rozwinięty typ ośrodków innowacji i przedsiębiorczo-
ści, łączący często w jednej strukturze funkcje wszystkich pozostałych ośrodków wspierania innowacji i przedsiębiorczości. 
W szczególności: inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, spółki 
spin-off i spin-out, a także liczne sieci i ośrodki szkoleniowe. 

W założeniu takie ośrodki innowacyjności mają wspierać regionalną przedsiębiorczość. Powstają one w całym kraju, ale 
ich skuteczność i faktyczny wpływ na rozwój lokalnych przedsięwzięć gospodarczych bywaja bardzo różne.

NIK skontrolowała, jak zadanie wspierania przedsiębiorczości i innowacji realizowały urzędy miast w Białymstoku i Czar-
nej Białostockiej, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach oraz Politechnika Białostocka. Okazało się, że 
mimo podejmowanych prób ich działania nie przyniosły pożądanych rezultatów. Podobne wnioski wypływają z przeprowadzo-
nych w II półroczu 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości badań poświęconych ocenie potencjału 
innowacyjnego w Polsce. 

Ustalenia NIK:

– Miasta przygotowały strategię, zaproponowały ulgi i prowadziły akcję promocyjną
Opracowano strategiczne dokumenty dotyczące udzielania pomocy przedsiębiorcom i pozyskiwania inwestorów, zaś 
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przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje zwalniano z podatku od nieruchomości. Prowadzono także 
akcje promujące ofertę inwestycyjną gmin. Obydwa miasta zawarły z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę 
na realizację – w ramach programu operacyjnego – współfinansowanych ze środków UE projektów dotyczących budowy 
nowych parków przemysłowych i technologicznych, a także podjęły skuteczne działania zmierzające do wykonania infrastruktury 
tworzonych parków.

– Zabrakło chętnych inwestorów
Do czasu zakończenia kontroli NIK w obu kontrolowanych urzędach miast i w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-

Wschód w Suwałkach nie znaleziono jednak inwestorów do tworzonych parków. W ocenie NIK, w sytuacji braku zaintereso-
wania przez przedsiębiorców uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi oraz planami rozwoju bazy laboratoryjnej przez największe 
podlaskie wyższe uczelnie, istnieje znaczne ryzyko, że środki publiczne, które zostaną wydatkowane na inwestycje, nie przy-
niosą zakładanych efektów.

Samorząd Czarnej Białostockiej nie podjął żadnych konkretnych działań w celu przyciągnięcie przedsiębiorców, ograni-
czając się głównie do udzielania telefonicznych informacji. Miasto Białystok zaplanowało, że na terenie parku w roku 2013 
funkcjonować będzie 7 innowacyjnych podmiotów gospodarczych, docelowo zaś 32, dotychczas nie wypracowało jednak 
strategii służącej realizacji tego projektu. Mimo organizowanych od kilku lat spotkań z przedstawicielami przedsiębiorców 
i wyższych uczelni nie określono, jak powinna przebiegać współpraca w celu komercyjnego wykorzystania badań naukowych 
i wdrażania nowych technologii, nie ustalono, w czym będą się specjalizować laboratoria utworzone w ramach projektu, ani kto 
będzie je prowadził, nie wypracowano nawet stanowiska co do sposobu funkcjonowania parku.

– W Suwałkach nie powstało środowisko innowacyjne
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, który działa od 2004 r., realizował projekty szkoleniowe 

i promujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Zajmował się także realizacją projektów związanych z tworzeniem 
i organizacją skupisk przemysłowych. Prowadzona dotąd działalność nie pozwoliła jednak na osiągnięcie w pełni podstawowe-
go celu i zadania Parku, jakim było tworzenie środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez 
tworzenie sprzyjającej bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej i socjalnej. Baza owa miała służyć do zakładania, 
rozwoju i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych, oraz do przemysłowego wykorzystania wiedzy nauko-
wej i nowoczesnych technologii.

Nie przyniosła trwałych korzyści również współpraca ze szkołami wyższymi, nawet z uczelniami będącymi udziałowcami 
PNT PW w Suwałkach. Udział naukowców w pracach Parku sprowadzał się do uczestnictwa we władzach spółki, radach 
programowych projektów finansowanych ze środków UE oraz w sympozjach i konferencjach. Uczelnie i instytuty naukowo-ba-
dawcze nie wskazały ani jednej nowej technologii, która mogłaby być transferowana do przemysłu za pośrednictwem PNT PW. 
Z kolei Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej, utworzone w celu sprzedaży lub nieodpłatnego 
przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki, nie realizowało tego zadania. W latach 2007–2010 nie 
sprzedało żadnego wynalazku, nie pośredniczyło też we wdrożeniu ani jednego projektu badawczego.

Wnioski NIK:

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w województwie powinny nawiązać wzajemną współpracę, by bardziej efektywnie 
wdrażać nowe technologie. Powinny też zintensyfikować współpracę z przedsiębiorcami i środowiskami naukowymi oraz efek-
tywnie szukać inwestorów. 

Ze względu na niezadowalającą pozycję Polski wśród krajów Unii Europejskiej w zakresie wdrażania innowacji, konieczne 
jest stworzenie mechanizmów promocji tej dziedziny. 
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  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
obszaru członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

1.  Realizacja zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Pol-
ską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (KAP, I/10/002)

2.  Realizacja przez zarządy województw wybranych zadań instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Opera-
cyjnymi (KAP, P/10/001)

3.  Realizacja wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (LBI, P/09/124)
4.  Wybór i realizacja indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (KAP, 

P/10/002)
5.  Realizacja działania III.2 RPO Województwa Łódzkiego – wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorców (LLO, 

P/11/147)
6.  Realizacja zadań Zarządu Województwa Lubuskiego, jako Instytucji Zarządzającej w ramach konkursu nr LRPO 

2.2/1/2009 dla działania 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Prio-
rytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (LZG, S/10/008)

7.  Realizacja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na 
lata 2007–2013 (LRZ, P/09/172)

8.   Realizacja przez beneficjentów spoza sektora finansów publicznych projektów współfinansowanych ze środków fun-
duszy europejskich na przykładzie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (KAP, P/11/003)

9.  Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem projektów współfinansowanych z budżetu Unii Eu-
ropejskiej (LOP, P/10/157)

10.  Funkcjonowanie parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim (LBI, P/10/123)

•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 
znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5. 



2
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Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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8. Kultura 
i ochrona dziedzictwa 

narodowego

8.1. Promocja kultury polskiej na świecie

8.2. Polskie Radio SA i Telewizja Polska SA

8.3. Ośrodki kultury

8.4. Muzea
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad ma-
terialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, 
w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością. Przeprowadzone w ostatnim czasie 
kontrole podejmowały m.in. takie kwestie, jak gospodarowanie i nadzór nad zabytkami 
nieruchomymi, ochrona i udostępnianie zasobów muzealnych, przebieg prac nad poprawą 
wizerunku miasta Oświęcim i Muzeum Auschwitz-Birkenau jako godnego miejsca pamięci 
i refleksji, ale także promocja kultury polskiej w świecie oraz wykonywanie zadań nadawcy 
publicznego przez Polskie Radio SA i Telewizję Polską SA. 

Kontrole poświęcone postępowaniu z zabytkami przyniosły zróżnicowane wyniki. Do udostępniania muzealiów i działal-
ności wystawienniczej Najwyższa Izba Kontroli nie wniosła krytycznych uwag, miała je natomiast do sposobu gromadzenia, 
ewidencjonowania, opracowywania oraz ochrony zbiorów. Część ujawnionych uchybień spowodowana była przyczynami 
obiektywnymi – nałożeniem na muzea obowiązków przekraczających ich możliwości organizacyjne i finansowe – wiele jednak 
powstało w wyniku ewidentnych zaniedbań. Zdecydowanej krytyce NIK poddała natomiast sposób gospodarowania i nadzoru 
nad zabytkami nieruchomymi. Kontrola obejmująca 62 obiekty w 8 województwach ujawniła bardzo zły stan zabytkowych 
nieruchomości stanowiących własność publiczną. W dobrej kondycji były jedynie nieliczne, mające pierwszorzędne znaczenie 
dla polskiej historii i kultury, a także obiekty użytkowane przez szkoły i domy pomocy. Pozostałe – pałace, dwory, zespoły pa-
łacowo-parkowe – nie były dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem ulegając postępującej dekapitalizacji i dewastacji, 
co w wielu wypadkach kończyło się popadnięciem w ostateczną ruinę. 

Kontrole przeprowadzone w Telewizji Polskiej SA, Polskim Radiu SA oraz regionalnych spółkach radiofonii publicznej, 
obejmujące gospodarowanie mieniem oraz realizację zadań nadawcy publicznego, dostarczyły licznych dowodów lekceważe-
nia przez kontrolowane podmioty zasad regulujących funkcjonowanie mediów publicznych. W przypadku Telewizji Polskiej SA 
dotyczyło to całego zakresu nałożonych na spółkę obowiązków. Nie wywiązywała się ona z powinności nadawcy mającego do 
wypełnienia określoną misję, zastępując sukcesywnie programy opiniotwórcze skomercjalizowaną ofertą z wysokim udziałem 
pozycji rozrywkowych i reklam. W ostatnich latach systematycznie malały wpływy z abonamentu, spadło tempo przychodów 
ze sprzedaży, powiększyły się koszty działalności. Mimo pogarszania się sytuacji finansowej kierownictwo TVP SA nie wypra-
cowało strategii pozwalającej na realizację celów misyjnych, nie podjęło długofalowych działań w kwestiach programowych ani 
prób dostosowania struktury organizacyjnej spółki do realiów ekonomicznych. Tym mocniej kontrastowało z nimi niefrasobliwe 
gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi, wydatkowanymi m.in. na usługi prawnicze, doradcze i konsultingowe 
zlecane bez potrzeby firmom zewnętrznym, utrzymywanie 20 doradców zarządu o bliżej niesprecyzowanych obowiązkach, 
rozdęte wynagrodzenia oraz sowite odprawy dla osób zajmujących w spółce kierownicze stanowiska. Ustalenia te, dokonane 
w 2009 r., w wielu wypadkach są nadal aktualne. Potwierdziła to najnowsza kontrola przeprowadzona w 2011 r. Wynika z niej, 
że spółka ciągle nie wypracowała strategicznych kierunków rozwoju, nie określiła wieloletniej polityki programowej, finansowej, 
inwestycyjnej ani kadrowej, ograniczając się do działań doraźnych. Nie podjęła również skutecznych działań w celu poprawy 
sytuacji ekonomicznej. 

Inne niegospodarne praktyki, polegające tym razem na powoływaniu na krótki okres zarządów, których członkom po 
odwołaniu przysługiwały wysokie świadczenia pieniężne, miała miejsce w regionalnych spółkach radiofonii publicznej. One 
jednak, w przeciwieństwie do TVP SA, misję przynależną mediom publicznym pełniły zgodnie z ustalonymi zasadami. W ich 
przypadku polega ona na tworzeniu i rozpowszechnianiu ogólnokrajowych programów radiowych, programów dla odbiorców 
za granicą oraz programów regionalnych, które winny m.in. uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym. Wszystkie rozgłośnie nadawały program całodobowy o charakterze uni-
wersalnym, oferta programowa była zróżnicowana i skierowana do szerokiego grona odbiorców. Główne pozycje stanowiła 
muzyka, informacja, publicystyka oraz edukacja i poradnictwo. Rozgłośnie regionalne gromadziły średnio 8,7% słuchaczy, co 
dawało im czwarte lub piąte miejsce pośród stacji w danym regionie, po dwóch ogólnopolskich stacjach komercyjnych i dwóch 
publicznych rozgłośniach ogólnopolskich – Programie 1 i Programie 3 Polskiego Radia SA. 

Kontrola przeprowadzona w Polskim Radiu SA również skłania do wystawienia dwóch różnych ocen w dwóch zasadni-
czych sferach działalności tej spółki. Jej zadaniem jest tworzenie i rozpowszechnianie przeznaczonych dla odbiorców kra-
jowych i zagranicznych zróżnicowanych programów radiowych cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem 
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i niezależnością. W ocenie NIK, spółka na ogół właściwie wykonywała misyjną część przypisanych jej zadań, o czym świad-
czyły m.in. działania podejmowane w celu podniesienia poziomu nadawanych programów radiowych, poprawy ich zasięgu 
oraz tworzenia i rozpowszechniania programów dla słuchaczy za granicą. Krytycznie oceniona została natomiast gospodarka 
finansowa i gospodarowanie mieniem. Stwierdzono, iż założenia „Strategii rozwoju Polskiego Radia SA w latach 2008-2012” 
nie uwzględniały koniunktury na rynku mediów, a spodziewane zwiększenie przychodów okazało się nierealne, wskutek czego 
w 2008 r. cztery spośród pięciu programów Polskiego Radia osiągnęły ujemny wynik finansowy. Mimo to zarząd spółki nie 
podjął w porę skutecznych środków zaradczych. 

Chaotyczne okazały się poczynania w sferze promocji Polski w świecie, prowadzone bez ustalonego planu, przez różne 
niewspółpracujące ze sobą resorty i instytucje.

8.1. Promocja kultury polskiej na świecie   

Pomimo różnorodnych działań, mających na celu promocję polskiej kultury w świecie, Polska nie jest postrze-
gana jako silna marka. W światowym rankingu krajów ocenianych pod względem atrakcyjności w 2009 r. Polska 
znalazła się dopiero na 85. miejscu, zaś rok później na 82. pozycji. Pod pojęciem „marka” rozumie się całość wize-
runku, reputacji oraz autorytetu kraju, państwa i narodu. Według NIK działania na rzecz promocji naszego kraju za 
granicą są niewystarczające i nieskoordynowane.

Chodzi tu zarówno o działania ciągłe, głównie w dziedzinie kultury, jak i wizerunkowe wykorzystanie wielkiego wydarzenia 
sportowego – Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Badania wykazały, że nie została m.in. przygotowana 
z wystarczającym wyprzedzeniem strategia działań promujących Polskę jako jednego z organizatorów tej imprezy. Skutecznej 
strategii i przemyślanego programu zabrakło również w realizacji zadań na polu kultury. Spodziewano się, iż oddziaływanie na 
obcokrajowców, polegające na przekazywaniu im informacji o polskiej sztuce, nauce, technice i języku, przyczyni się znacząco 
do upowszechnienia wiedzy o naszym kraju, stworzenia pozytywnego wizerunku Polski i zapewnienia jej odpowiedniej pozycji 
w świecie. Informowanie o kulturze polskiej, jej dorobku, miało m.in. zainteresować i przyciągnąć do Polski turystów, jednak 
nie tylko dla zwiększenia przychodów z turystyki, ale również po to, aby przyjeżdżający stali się ambasadorami i rzecznikami 
Polski i Polaków. Działania promocyjne mające na celu awans Polski do grupy krajów najwyżej ocenianych pod względem 
atrakcyjności nie odniosły jednak widocznego rezultatu, jeśli zważyć, iż w tej kategorii Polska w najnowszych rankingach pla-
sowała się w ósmej dziesiątce na 110 ocenianych krajów.

Kontrola przeprowadzona w 19 jednostkach, m.in. w ministerstwach Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sportu i Turystyki oraz 8 instytutach polskich za granicą wykazała, że brakuje koor-
dynacji działań instytucji zajmujących się promocją Polski, a także podmiotu wiodącego, mającego odpowiednie uprawnienia 
i instrumenty. Te elementy a także sposób monitorowania i ewaluacji efektywności realizowanych zadań jest główną przyczy-
ną niskiej skuteczności działań promocyjnych.

Główne ustalenia NIK:

– Brak strategii promocji Polski
Minister Spraw Zagranicznych nie opracował strategii promocji Polski, obejmującej m.in. promocję kultury polskiej na 

świecie. Dokument ten powinien określać podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki działań, uwzględniając koordynacyjną 
rolę ministra właściwego do spraw zagranicznych. Do dnia zakończenia kontroli nie zostały ukończone prace nad wieloletnim 
programem działań formułującym cele i sposoby ich realizacji oraz zadania resortu i placówek zagranicznych. W konsekwencji 
instytuty polskie nie podjęły prac nad przygotowaniem wieloletnich programów działalności. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przygotował strategii działania w dziedzinie promocji języka polskiego za gra-
nicą, a Minister Sportu i Turystyki nie wyegzekwował od spółki PL.2012 opracowania w określonym terminie strategii działań 
promujących Polskę jako organizatora EURO 2012. Wspomniane ministerstwo sporządziło natomiast dokument strategiczny 
pn. „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r.”, który został przyjęty przez Radę Ministrów. 

– Promocyjne działania doraźne
Coroczne działania wpływające na kształtowanie wizerunku Polski za granicą prowadzone w różnych formach, zasługują na-

tomiast na pozytywną ocenę. Zaliczyć do nich należy organizowanie wystaw, prezentacji, koncertów obejmujących najważniejsze 
dziedziny polskiej kultury, w tym malarstwo, rzeźbę, fotografię, film, teatr, muzykę, język polski, historię i literaturę polską. 

Ważnym instrumentem promocyjnym był serwis internetowy redagowany w ośmiu wersjach językowych, uwzględniający 
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m.in. kalendarium wydarzeń bieżących oraz informacje o Polsce, jej historii, kulturze i turystyce. Na uwagę zasługuje organizo-
wanie wizyt studyjnych w Polsce dla przedstawicieli zagranicznych środowisk opiniotwórczych oraz finansowanie stypendiów 
dla studiujących w Polsce obcokrajowców. 

– Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
Ważnym przedsięwzięciem było wspieranie Polonii i Polaków za granicą, jako elementu budującego pozytywny wizerunek 

Polski. Celem tak określonego zadania była aktywizacja środowisk polonijnych, dążenie do podniesienia rangi i znaczenia 
Polonii i mniejszości polskich za granicą w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, naukowym i kulturalnym państw 
zamieszkania, a także pozyskiwanie Polonii do wspierania polskich interesów państwowych i narodowych.  

8.2. Polskie Radio SA i Telewizja Polska SA

� Gospodarowanie mieniem oraz wykonywanie zadań nadawcy publicznego przez Polskie 
Radio SA  

Strategia rozwoju Polskiego Radia SA jest niedostosowana do sytuacji na rynku medialnym. Spadek dochodów 
oraz zmniejszenie rentowności sprzedaży i wpływów z abonamentu doprowadziły do pogorszenia sytuacji finan-
sowo-ekonomicznej spółki. Ze względu na zakres i skalę stwier dzonych nieprawidłowości NIK oceniła negatywnie 
gospodarowanie mieniem przez Polskie Radio SA.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości finansowe w łącznej kwocie 13.580,72 tys. zł.

Główne ustalenia NIK:

– Nieprawidłowości finansowe
         Nieruchomości będące we władaniu Polskiego Radia SA były przekazywane innym podmiotom bez zgody Ministra Skarbu. 
Część środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości przeznaczano na zakup wyposażenia, zamiast na inwestycje. 

NIK stwierdziła przypadki naruszania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz nieprawidłowości przy realiza-
cji inwestycji. Za niegospodarne można uznać działania związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników. 

– Spadek dochodów z abonamentu
Istotny wpływ na wyniki finansowe spółki miał spadek przychodów z abonamentu radiowo-telewizyjnego. W 2008 r. 

zmniejszenie przychodów z abonamentu nie zostało zrównoważone wzrostem przychodów z innych źródeł lub zmniejszeniem 
kosz tów. W 2009 r. strata była mniejsza niż w 2008 r., głównie w wyniku zmniejszenia kosztów.

– Nieprzestrzeganie reguł oszczędności i efektywności
Realizując misję, do której zostało powołane, z uwagi na szczególny status i odpowiedzialność z tym związaną Polskie 

Radio SA powinno prowadzić racjonalną gospodarkę finansową, a w zarządzaniu mieniem przestrzegać reguł oszczędności 
i efektywności. Obowiązujące w tej mierze zasady w wielu istotnych punktach nie były jednak honorowane. W sytuacji zna-
czącego zmniejszenia się w ostatnich latach środków z opłat abonamentowych, których podziału dokonuje Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, miało to istotny, negatywny wpływ na kondycję ekonomiczną spółki.

– Pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej
W latach 2007-2009 nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. W 2007 r. spółka uzyskała zysk netto 

w wysokości 15.849,7 tys. zł, w 2008 r. poniosła stratę w wysokości 14.067,6 tys. zł, a w 2009 r. stratę w wysokości 1.486,7 
tys. zł.

– Pozytywna ocena realizacji zadań nadawcy publicznego
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację przez spółkę zadań nadawcy publicznego. W szczególności zasłu-

gują na podkreślenie działania na rzecz poprawy zasięgu nadawanych programów, efekty funkcjonowania Komisji Kwalifika-
cyjnych Kart Mikrofonowych, mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu programów i sposobu ich prezentowania oraz 
tworzenie i rozpowszechnianie programów dla odbiorców za granicą.

– Niedookreślone zasady realizacji misji
Ocenę wywiązywania się Polskiego Radia SA z obowiązku misji publicznej utrudniał jednak fakt, że nie zostały określone 

zasady realizacji tej misji, a cząstkowe uregulowania, zawarte w załączniku do uchwały zarządu – w sprawie przestrzegania 
etyki zawodowej oraz w sprawie powołania komisji etyki – nie stanowiły wystarczającego punktu odniesienia. 

– Opóźnienia w tworzeniu baz programów i nagrań
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Stwierdzono również opóźnienia w tworzeniu kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o posiadanej przez 
spółkę dokumentacji programowej, nie osiągnięto też celu digitalizacji archiwalnych nagrań dźwiękowych.

– Małe wykorzystanie studiów nagrań i studiów koncertowych
Maleje wykorzystanie na potrzeby Polskiego Radia studiów nagrań i studiów koncertowych.

Wnioski NIK:

Najwyższa Izba Kontroli wniosła o podjęcie działań w celu poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej, w szczególności 
zwiększenie rentowności sprzedaży m.in. reklam.

� Telewizja Polska SA

NIK kontrolowała Telewizję Polską SA wielokrotnie, sprawdzając, jak gospodaruje majątkiem oraz realizuje 
zadania nadawcy publicznego. Kontrole kończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości i formułowaniem wielu wnio-
sków pokontrolnych. Kontrola przeprowadzona w 2011 roku wykazała, że zarząd spółki nie zrealizował siedmiu 
z dziewięciu wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym NIK w 2009 r.

Także najnowsza kontrola wykazała nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem spółki.

Główne ustalenia NIK:

– Nieprawidłowości finansowe
NIK stwierdziła, że w księgach rachunkowych nie ujmowano wartości zdarzeń gospodarczych mających wpływ na rzetel-

ność rocznych sprawozdań finansowych.
– Brak strategicznych planów spółki
Zarząd TVP SA nie przyjął strategicznych planów wieloletnich spółki, uwzględniających m.in. realizację misji publicznej, 

źródła przychodów i kierunki wydatków, politykę inwestycyjną oraz strukturę i wielkość zatrudnienia, o co m.in. wnioskowała 
NIK w wystąpieniu pokontrolnym z 2009 r. W odpowiedzi na to wystąpienie p.o. prezes zarządu spółki poinformował NIK, że 
opracowano założenia strategiczne na lata 2010–2012, które przedstawiono w październiku 2009 r. zarządowi spółki. Doku-
ment ten miał stanowić podstawę do opracowania całościowej strategii spółki przez nowo wybrany zarząd.

Ponadto w TVP SA opracowywano dokumenty związane z określeniem strategicznych kierunków rozwoju spółki oraz 
wieloletniej polityki w podstawowych obszarach jej działalności, tj. „Kluczowe założenia w zakresie strategii spółki na 2010 
r.”, opracowane w 2009 r., „Strategię rozwoju Telewizji Polskiej SA do roku 2013”, opracowaną w sierpniu 2010 r., „Strategię 
rozwoju TVP SA na lata 2011-2013”, opracowaną w styczniu 2011 r. Żaden z tych dokumentów nie został przyjęty przez 
Zarząd TVP SA.

Brak wieloletnich planów strategicznych TVP SA był jedną z przesłanek nieudzielania absolutorium przez nadzwyczajne 
walne zgromadzenie spółki dwóm członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

– Mniej inwestycji i zakupów licencyjnych, redukcje zatrudnienia i ograniczenie działalności kanałów 
tematycznych

W wystąpieniu z 2009 r. NIK wnioskowała również o podjęcie skutecznych działań zapewniających poprawę efektywności 
ekonomicznej i finansowej spółki (m.in. poprzez dostosowanie kosztów działalności bieżącej i inwestycyjnej do możliwości 
finansowych spółki oraz kształtowanie poziomu kosztów wynagrodzeń pracowników spółki według obowiązujących zasad). W 
odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, p.o. prezes zarządu spółki poinformował NIK, że celem poprawy efektywności ekono-
micznej i finansowej podjęto działania polegające na zmniejszeniu inwestycji i zakupów licencyjnych, przyjęciu restrykcyjnego 
planu zatrudnienia oraz zmniejszeniu działalności kanałów tematycznych. A także –  w celu poprawy płynności finansowej 
– rozpoczęto starania o kredyt w wysokości 100.000 tys. zł.

W trakcie kontroli ustalono, że działania spółki na rzecz zachowania płynności finansowej oraz zapewnienia rentowności 
polegały przede wszystkim na: maksymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów, zmianie struktury kosztów stałych, po-
zbyciu się zbędnego majątku oraz redukcji zatrudnienia. Działania te nie przyniosły oczekiwanych zmian w zakresie wniosko-
wanym przez NIK w 2009 r.
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Wnioski NIK:

– Potrzeba przyjęcia strategicznych planów wieloletnich spółki, uwzględniających m.in. realizację misji publicznej, źródła 
przychodów i kierunki wydatków, politykę inwestycyjną oraz strukturę i wielkość zatrudnienia oraz docelową politykę w zakre-
sie funkcjonowania oddziałów terenowych TVP SA.

– Konieczność podjęcia skutecznych działań w celu poprawy sytuacji finansowej i ekonomicznej spółki.
– Konieczność przestrzegania obowiązujących w spółce uregulowań dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowni-

ków.
– Potrzeba zintensyfikowania prac nad stworzeniem Biblioteki Praw, zawierającej pełne dane o prawach do audycji zaku-

pionych lub wyprodukowanych przez TVP SA. 

8.3. Ośrodki kultury

� Organizowanie przez Białostocki Ośrodek Kultury koncertów miejskich, w tym koncertów 
finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

NIK pozytywnie oceniła działania Białostockiego Ośrodka Kultury w zakresie organizacji koncertów miejskich. 
Kontrola wykazała jednak, że przy wyborze firm obsługujących koncerty od strony technicznej nie przestrzegano 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

NIK ustaliła, że nie zastosowano przepisów dotyczących zamówień publicznych w przypadku dwóch z czterech analizo-
wanych koncertów miejskich. Wystąpiły braki w dokumentacji przetargu ograniczonego na zabezpieczenie sylwestra miej-
skiego 2010/2011, a ogłoszenie o udzieleniu tego zamówienia nie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Brakowało też protokołów postępowania z udzielenia zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki. 

Wnioski NIK:

Konieczność udzielania zamówień dotyczących zabezpieczenia technicznego organizowanych imprez o wartości wyższej 
niż równowartość 14 tys. euro z zastosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych.

Potrzeba ustanowienia i wdrożenia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w obszarze 
zamówień publicznych.

8.4. Muzea

� Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy miał pomóc w rozwiązywaniu problemów na styku Muzeum Aus-
chwitz-Birkenau i miasto Oświęcim. Program funkcjonuje od 1996 r. Jego głównym celem jest zapewnienie należytej 
czci miejscom masowej zagłady Żydów, męczeństwa Polaków i innych narodów, utrzymanie zabytkowych obiektów 
w odpowiednim stanie, stworzenie ośrodka edukacji i refleksji nad problematyką martyrologii i ludobójstwa, wresz-
cie poprawę estetyki terenów obozowych i pozostałych miejsc pamięci. Kontrola ujawniła niedostateczne zaawan-
sowanie zadań zmierzających do realizacji celów programu, niewłaściwe zaplanowanie i przygotowanie zadań oraz 
nieodpowiednią organizację całego procesu. Było to przyczyną licznych opóźnień.

Za szczególnie niezadowalający NIK uznała stan realizacji trzeciego etapu programu. Od początku przebiegał on niezgodnie 
z kolejno ustalanymi harmonogramami. Zadania zaplanowane w ramach dwóch poprzednich etapów, obejmujących lata 1997–
2001 i 2002–2006, nie zostały wykonane. Na przeszkodzie stanęła konieczność wprowadzenia zmian do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, co było procesem wyjątkowo złożonym ze względu na specyfikę miejsca, nie zostały także 
zapewnione wystarczające środki finansowe. OSPR etap trzeci, planowany na lata 2007–2011, przewidywał realizację 28 zadań 
w ramach czterech priorytetów. Stanowiły je: uporządkowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawa komunikacji 
w mieście, powołanie szkoły wyższej specjalizującej się w problematyce pokoju, praw człowieka i stosunkach międzynarodowych, 
podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta. Badania ujawniły niewystarczające zaawansowanie poszczególnych działań, 
wskutek czego dotrzymanie ustalonych terminów w momencie zakończania kontroli nie wydawało się możliwe. Wpłynęło na to 
przede wszystkim niewłaściwe zaplanowanie i przygotowanie zadań oraz nieodpowiednia organizacja całego procesu.
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Główne ustalenia NIK:

– Brak ustalonych zasad realizacji programu
Kontrole przeprowadzone u beneficjentów wykazały, że jedną z przyczyn powstałych opóźnień był brak ustalonych zasad 

realizacji programu.       
Zadania nie były planowane i przygotowywane prawidłowo i rzetelnie. Na skontrolowane 24 zadania inwestycyjne, aż 20 

z nich (83 proc.) nie posiadało w momencie zgłaszania ich do programu projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich 
– przełożyło się to na niemożność ubiegania się o dodatkowe dotacje z funduszy europejskich.

18 inwestycji drogowych (75 proc.) dotyczyło remontów dróg. Nie można było jednoznacznie ocenić jak zwiększyłoby 
to dostępność Oświęcimia dla turystów, gdyż władze samorządowe miasta, gminy i powiatu oświęcimskiego, jako zarządcy 
dróg, nie opracowały projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, przebudowy i remontów dróg 
a przede wszystkim nie dokonywały, pomimo ustawowego obowiązku, okresowych pomiarów ruchu drogowego. 

– Opóźnienia
Opóźnienia wystąpiły na każdym z etapów OSPR. Sprawne i terminowe zakończenie realizacji trzeciego etapu utrudniał 

fakt, że wykonywanie poszczególnych zadań było rozłożone na poszczególne etapy uchwalonym programie wieloletnim. Brze-
mienne w skutkach były też kontrowersje co do wykonawców. Problemy te wskazują, że nie wzięto w pełni pod uwagę całej 
złożoności planowanych przedsięwzięć i nie doceniono wynikających stąd zagrożeń. 

– Zmiana realizatorów trzech zadań III etapu programu
Rada Ministrów, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmieniła realizatorów trzech zadań i wprowadziła 

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako dodatkowego beneficjenta. Z tego powodu miasto Oświęcim nie podpisało porozumienia 
dotyczącego realizacji III etapu programu. Ten konflikt i dodatkowo brak możliwości realizacji zadań przez Muzeum wymusiły 
powrót do pierwotnych założeń realizacji III etapu OSPR. W efekcie doprowadziło to do opóźnień i konieczności wprowadzania 
zmian do III etapu.

Kontrola wykazała, że poszczególne zadania niejednokrotnie rozmijały się z celami leżącymi u założeń programu, lub 
trudno je było z nimi powiązać. 

– Zaniedbane obiekty poobozowe znajdujące się poza strefą ochronną
Nie przeprowadzano także analizy kosztów i korzyści z realizacji planowanych zadań. Zaniedbane pozostawały obiekty 

poobozowe znajdujące się poza strefą ochronną pomnika zagłady i inne miejsca martyrologii.
– Niedokończone zadania z pierwszych dwóch etapów
Zadania zaplanowane w ramach dwóch poprzednich etapów, obejmujących lata 1997–2001 i 2002–2006, również nie 

zostały w pełni wykonane.
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.    Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

1.  Promocja kultury polskiej na świecie (KNO, P/10/070) 
2.  Gospodarowanie mieniem oraz wykonywanie zadań nadawcy publicznego przez Polskie Radio SA (KNO, S/09/008) 

(dział kultura/Skarb Państwa)
3.   Realizacja zadań nadawcy publicznego oraz gospodarowanie mieniem przez Telewizję Polską SA”, (KNO, 

R/11/008)
4.  Organizowanie przez Białostocki Ośrodek Kultury koncertów miejskich, w tym koncertów finałowych Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy (LBI, S/11/001)
5.  Stan realizacji programu wieloletniego „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap III zamknięty” (LKR, 

P/10/142)
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 

znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.  
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9. Kultura fizyczna 
i sport

9.1. Przygotowania do EURO 2012 

9.2. Rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012”

9.3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
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Kultura fizyczna i sport
W ciągu ostatnich dwóch lat jednym z głównych przedmiotów zainteresowania Najwyższej 
Izby Kontroli w obszarze kultury fizycznej i sportu były przygotowania do organizacji finało-
wego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ponieważ projekt ten jest 
wspólnym zamierzeniem Polski i Ukrainy, każdego roku prowadzone były przez NIK i Izbę 
Obrachunkową Ukrainy kontrole równoległe. 

Przyznanie Polsce wspólnie z Ukrainą organizacji turnieju wiązało się z przyjęciem przez nasz kraj określonych obowiąz-
ków. Lista gwarancji polskich organów państwowych i samorządowych, stanowiąca załącznik do podpisanej w 2007 r. umowy 
pomiędzy UEFA a organizatorami mistrzostw, obejmowała 24 grupy zobowiązań. Dotyczyły one m.in. wsparcia ze strony 
administracji publicznej, finansowania budowy lub modernizacji stadionów, zapewnienia bezpieczeństwa oraz opieki medycz-
nej, zorganizowania transportu, przygotowania centrów pobytowych dla drużyn piłkarskich, a także rozbudowy infrastruktury 
komunikacyjnej lotniczej, drogowej, kolejowej i hotelowej.

Celem badań, prowadzonych corocznie w całym okresie przygotowań do organizacji EURO 2012, była ocena aktual-
nego stanu przygotowań do tego szczególnego wydarzenia, angażującego znaczne środki finansowe z budżetu państwa, 
funduszy europejskich oraz środki samorządowe. Kolejne kontrole, obejmujące działania organów administracji państwowej, 
urzędy miast-gospodarzy i innych jednostek nie wskazywały na istnienie większych zagrożeń dla realizacji zasadniczej części 
planowanych przedsięwzięć, takich jak budowa lub modernizacja stadionów. Jednocześnie NIK stwierdzała istnienie niepra-
widłowości mogących w znacznym stopniu zakłócić tok przygotowań. Brakowało m.in. całościowego programu obejmujące-
go wszystkie obszary działalności, określającego koszty i źródła ich pokrycia, przepisów prawnych regulujących precyzyjnie 
zasady nadzoru nad przygotowaniami, utrzymywały się opóźnienia w realizacji niektórych prac przygotowawczych mogące 
spowodować niedotrzymanie terminów wykonania części zadań, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury drogowej i kolejowej.

Najnowsze badania, kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2011 roku, a zakończonej już w roku 2012, wskazywały na 
istotny postęp w realizacji zadań związanych z przygotowaniami, o których mowa. W dalszym ciągu dawały jednak znać o so-
bie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla pełnego wykonania zaplanowanych przedsięwzięć. 

NIK stwierdziła m.in. nieprawidłowości w realizacji zadań infrastrukturalnych i organizacyjnych, które mogą stanowić za-
grożenie dla właściwego przeprowadzenia mistrzostw7. Spośród skontrolowanych 65 zadań inwestycyjnych (kluczowych lub 
ważnych dla EURO 2012), do czasu zakończenia kontroli, oddano do użytkowania 13 zadań (20 proc.), a w okresie od 1 grud-
nia 2011 r. do 8 czerwca 2012 r. oddano lub zakłada się oddać do użytkowania 34 zadania (łącznie 47 zadań, tj. 72 proc.).

W zakresie przedsięwzięć komunikacyjnych w miastach-gospodarzach EURO 2012, do czasu zakończenia kontroli, odda-
no do użytkowania tylko cztery spośród skontrolowanych 26 zadań (15%). Odpowiadając na pismo NIK w sprawie wykonania 
inwestycji w związku z przygotowaniami do mistrzostw8 prezydenci miast-gospodarzy EURO poinformowali, że do czasu ich 
rozpoczęcia wykonanych zostało (lub zostanie) 17 pozostałych zadań (65 proc.),

W 2011 r. szacowana wartość planowanych nakładów na realizację skontrolowanych 65 zadań inwestycyjnych (kluczo-
wych lub ważnych dla EURO 2012) wyniosła około 84 mld zł, w tym: z budżetu państwa około 11 mld zł (12 proc.), z budżetów 
miast-gospodarzy EURO 2012 około 4 mld zł (5 proc.)9. W przypadku wszystkich stadionów wzrosły koszty budowy w sto-
sunku do pierwotnych założeń (łącznie o 47 proc., od 25 proc. w przypadku stadionu w Poznaniu, do 73 proc. w przypadku 
stadionu we Wrocławiu). 

Do najważniejszych stwierdzonych nieprawidłowości, które mogą stwarzać zagrożenia dla właściwego przygotowania 
i przeprowadzenia mistrzostw, Najwyższa Izba Kontroli zaliczyła m.in. nieuzupełnienie „Programu wieloletniego przygoto-
wania Polski do EURO 2012” (programem objęto tylko budowy stadionów i finansowania spółek celowych Skarbu Państwa) 
oraz niezakończenie części prac wykończeniowych na stadionach i wokół stadionów, wymaganych dla osiągnięcia pełnej 
gotowości do przeprowadzenia meczów w trakcie mistrzostw.

7 W 22 wystąpieniach pokontrolnych skierowanych przez NIK do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek 11 podmiotów oceniono pozytywnie, a pozostałe 

uzyskały pomimo stwierdzenia nieprawidłowości również uzyskały ogólną ocenę pozytywna.

8 Pismo Najwyższej Izby Kontroli, Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego z 16 maja 2012 r., nr KNO P/11/074

9 Pozostałe środki pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego (autostrady i drogi ekspresowe), funduszy Unii Europejskiej (Fundusz Spójności), kredytów bankowych, 

emisji obligacji oraz środków własnych inwestorów.
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2011 r. NIK sformułowała w wystąpieniach pokontrolnych 35 wniosków 
pokontrolnych.

Już podczas wcześniejszych kontroli, NIK wskazywała nieprawidłowości w przygotowaniach do mistrzostw. Należy do 
nich zaliczyć m.in. niedostateczny nadzór Ministra Sportu i Turystyki nad Narodowym Centrum Sportu, zmniejszenia planowa-
nego w 2010 r. zakresu rzeczowego pięciu zadań kluczowych i ważnych dla EURO 2012, zwiększenie ustalonych nakładów 
na 20 zadań, dopuszczenie do opóźnień i przesunięć w terminach realizacji 37 z 66 skontrolowanych zadań inwestycyjnych 
kluczowych i ważnych dla EURO 2012, dotyczących budowy stadionów, rozbudowy portów lotniczych, krajowego transportu 
drogowego, kolejowego i miejskiego. 

Kontrola poświęcona promocji kultury polskiej na świecie wykazała z kolei, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego zwlekało z zakończeniem prac nad przygotowaniem programu pn. „Europejski stadion kultury”, obejmującego plan 
działań promocyjnych i organizacyjnych związanych z organizacją EURO 2012. Do czasu zakończenia kontroli program taki, 
opracowany przez Narodowe Centrum Kultury, pozostawał w fazie projektu. Minister Sportu i Turystyki nie wyegzekwował zaś 
od spółki PL.2012 opracowania w określonym terminie strategii działań promujących Polskę jako organizatora EURO 2012. 

Jeśli chodzi o rozbieżność między zamierzeniami i ich realizacją, nasuwa się jeszcze jedna refleksja. Mistrzostwa Eu-
ropy w Piłce Nożnej miały stać się impulsem do zmian w krajowym systemie transportowym, a szczególnie do nadrobienia 
wieloletnich zaległości w drogownictwie i stworzenia w krótkim stosunkowo czasie podstawowej sieci szos wysokiej klasy 
– autostrad i dróg ekspresowych. Ale wydarzenie to, jak dotąd, nie wywołało przełomu na oczekiwaną skalę. W miarę upływu 
czasu pierwotne plany były redukowane, a ustalone terminy przesuwane na dalsze okresy. Wkrótce jasne stało się, że przed 
rozpoczęciem imprezy nie zostanie uruchomiona m.in. druga linia metra w Warszawie, połączenie kolejowe z portu lotniczego 
Katowice-Pyrzowice z miastami aglomeracji śląskiej, ani 36 spośród 127 planowanych zadań inwestycyjnych. Obecnie wiado-
mo również, że do tego czasu nie zostanie oddanych do użytku kilkanaście odcinków autostrad i dróg ekspresowych, w tym 
łączących miasta-gospodarzy imprezy. Opóźnienia nastąpiły również w realizacji inwestycji kolejowych oraz przedsięwzięć 
komunikacyjnych w miastach będących areną mistrzostw. 

Drugim szeroko zakrojonym przedsięwzięciem, badanym przez NIK, był rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012”. Za-
kładał on wybudowanie z finansową pomocą państwa w gminach wiejskich i miejskich 2012 ogrodzonych i oświetlonych boisk 
sportowo-rekreacyjnych – piłkarskiego i wielofunkcyjnego – wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym. Ministerstwo Sportu 
i Turystyki udostępniło uczestnikom programu typowy projekt architektoniczny, a w budżecie państwa w latach 2008-2009 
zarezerwowana została na jego realizację kwota 450 mln zł. Gmina mogła otrzymać z tego źródła pomoc w wysokości trzeciej 
części kosztów oraz podobne dofinansowanie od samorządu województwa. Wybudowane obiekty musiały być ogólnodostęp-
ne, udostępniane bezpłatnie, a do tego przyjazne dla osób niepełnosprawnych. W efekcie, w ciągu dwóch lat w ponad 40% 
gmin w kraju powstały nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne o wysokim standardzie. Nie negując tego faktu, Najwyższa 
Izba Kontroli nie mogła jednak w pełni zaakceptować sposobu przygotowania i prowadzenia znacznej części inwestycji. Istotne 
nieprawidłowości stwierdzono w większości spośród 31 kontrolowanych gmin. W trakcie przygotowywania budowy „Orlików” 
oraz wykonywania inwestycji dochodziło do naruszeń przepisów prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, miał 
miejsce nieuzasadniony wzrost kosztów, w budżetach niektórych gmin nie zapewniono środków na finansowanie bieżącego 
funkcjonowania wybudowanych obiektów, a w części gmin przystąpiono do ich użytkowania bez uzyskania stosownego po-
zwolenia. 

Pozytywną ocenę otrzymało wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) przez jednostki samo-
rządu terytorialnego, badane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaspo-
kajanie potrzeb UE należy do zadań własnych gminy. W realizacji tego zadania mogą one liczyć na pomoc organizacyjną 
i finansową ze strony FRKF – państwowego funduszu celowego, przeznaczonego na przebudowę, remonty i dofinansowanie 
obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Inwestycje zrealizowane 
z udziałem środków FRKF umożliwiły osiągnięcie zaplanowanych i wyszczególnionych we wnioskach efektów użytkowych. 
Procesy inwestycyjne przebiegały na ogół właściwie, jeśli nie liczyć typowych uchybień i nieprawidłowości związanych z nie-
dostatecznym nadzorem nad ich uczestnikami, nieprzestrzeganiem form i trybów udzielania zamówień publicznych, czy nie-
dotrzymywaniem terminów zakończenia inwestycji. Wszystkie wybudowane obiekty zostały zagospodarowane, choć nie każdy 
z nich był od początku w pełni wykorzystywany. W podobny sposób – generalnie poprawnie, choć nie zawsze w pełnej zgodzie 
z obowiązującymi przepisami – przebiegała badana dwa lata wcześniej realizacja inwestycji sportowych w województwie wiel-
kopolskim, również objętych dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioski NIK w obydwu przypadkach 
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sprowadzały się do poprawienia nadzoru nad wykorzystaniem środków FRKF, zwiększenia efektywności związanych z tym 
działań oraz właściwego zabezpieczenia interesu gmin przy realizacji inwestycji. 

9.1. Przygotowania do EURO 2012

Najwyższa Izba Kontroli w kolejnych kontrolach stwierdzała znaczący postęp w realizacji zadań związanych 
z przygotowaniem Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 
Zwracała jednak uwagę na nieprawidłowości i opóźnienia w realizacji zadań infrastrukturalnych i organizacyjnych, 
które mogły stanowić zagrożenie pełnego przygotowania do organizacji turnieju.

W związku ze wspólnym projektem EURO 2012 Polski i Ukrainy, przez cały okres przygotowań do organizacji EURO 
2012, corocznie były prowadzone równolegle kontrole – w Polsce przez NIK i na Ukrainie przez Izbę Obrachunkową Ukrainy.

W wyniku kontroli, przeprowadzonej od września 2008 r. do stycznia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli oraz Izba Obra-
chunkowa Ukrainy pozytywnie oceniły realizację zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EURO 2012. Stwierdziły 
jednak istotne nieprawidłowości, mogące zakłócić tok przygotowań.

Wnioski NIK:

W 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 57 wniosków pokontrolnych:
–   Do Ministra Sportu i Turystyki wnioskowała o przygotowanie zaktualizowanego wykazu przedsięwzięć EURO 2012 oraz 

uzupełnienie programu wieloletniego przygotowania Polski do EURO 2012 i przedstawienie Radzie Ministrów do zatwierdze-
nia, a także nadzorowanie jego realizacji, dokonanie analizy aktów prawnych, związanych z przygotowaniem do organizacji 
EURO 2012, pod kątem potrzeby zmian lub uzupełnień w związku z EURO 2012, egzekwowanie od spółek celowych Skarbu 
Państwa realizacji powierzonych zadań.

–  Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji NIK wnioskowała o przyjęcie programu działań w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie trwania EURO 2012 oraz zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań 
państwa wynikających z programu.

–  Do Ministra Infrastruktury wnioskowano o zweryfikowanie programów rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej 
z punktu widzenia wymogów związanych z organizacją EURO 2012 oraz zapewnienie skutecznego nadzoru nad podległymi 
jednostkami w zakresie realizacji tych programów.

–  Do prezydentów miast-gospodarzy EURO 2012 wnioskowano o podjęcie skutecznych działań mających na celu termi-
nową budowę lub modernizację stadionów oraz wykonanie inwestycji komunikacyjnych i uzgodnienie planów wykorzystania 
nowych stadionów po zakończeniu EURO 2012.

Nieprawidłowości ustalone przez Izbę Obrachunkową Ukrainy to m.in.:

–  Opóźnienie w wykonaniu niektórych prac przygotowawczych związanych z budową i modernizacją infrastruktury dro-
gowej, kolejowej, lotniczej i hotelowej. 

–  Niewystarczająca promocja turystycznego potencjału Ukrainy i miast-gospodarzy EURO 2012 r.

Wnioski Izby Obrachunkowej Ukrainy:

– Do Gabinetu Ministrów o podjęcie działań w kierunku doskonalenia mechanizmu przyciągania inwestycji krajowych i za-
granicznych oraz podejmowanie działań popularyzujących potencjał turystyczny Ukrainy na rynku europejskim.

– Do Ministerstwa Finansów o wprowadzenie odrębnego sprawozdania finansowego dla przedsięwzięć ujętych w Pań-
stwowym Programie Celowym EURO 2012.

– Do Ministerstwa ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu o zachowanie terminu modernizacji Narodowego Stadionu „Olimpijski” 
w Kijowie.

– Do Państwowej Służby Dróg Publicznych Ukrainy o przeprowadzenie kompleksowego monitoringu dróg znajdujących 
się w Państwowym Programie Celowym EURO 2012, w celu wyszczególnienia przedsięwzięć niezbędnych do poprawy jako-
ści i oznakowania dróg oraz zabezpieczenia miejsc postojowych uczestników ruchu drogowego.

– Do Ministerstwa ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu, Ministerstwa Kultury i Turystyki, Ministerstwa Oświaty i Nauki, Mini-
sterstwa Ochrony Zdrowia oraz Państwowej Służby Dróg Publicznych Ukrainy o podjęcie wszelkich działań niezbędnych do 
wykonania Państwowego Programu Celowego EURO 2012. 
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W Polsce i na Ukrainie podjęto realizację zadań we wszystkich obszarach strategicznych, tj.: budowa lub modernizacja 
stadionów, przygotowanie lotnisk, transport drogowy, hotele i zakwaterowanie, bezpieczeństwo, opieka medyczna, promocja, 
własność intelektualna oraz telekomunikacja i technologia informatyczna. 

Kontrola przeprowadzona w 2011 r. przez NIK wskazywała jednak na poważne niedociągnięcia i opóźnienia w realizacji 
założonych zadań. W miastach-gospodarzach EURO 2012 kolejno zakładane terminy zakończenia budowy i oddania stadio-
nów do użytku nie zostały dotrzymane, a także znacząco zwiększyły się koszty budowy stadionów. Wynikało to z braku do-
świadczenia strony polskiej w budowie inwestycji o takiej skali. NIK jednak zwracała uwagę, że osoby zatrudnione w spółkach 
celowych Narodowe Centrum Sportu Spółka z o.o. oraz Wrocław 2012 Spółka z o.o., ze względu na swoje doświadczenie 
i kwalifikacje, nie powinny dopuścić do opóźnień, jakie nastąpiły w przypadku tych dwóch stadionów. NIK sygnalizowała też 
ryzyko niepełnego przygotowania Stadionu Narodowego w Warszawie, w tym niepełnego zagospodarowania terenu otaczają-
cego stadion przed 8 czerwca 2012 r., wynikające z wyznaczenia późnych terminów zagospodarowania terenu oraz wykona-
nia płyty boiska wraz z murawą (odpowiednio 3 i 10 lutego 2012 r.).

Właściwe organy administracji rządowej prowadziły działania organizacyjne i koordynujące, w szczególności:
Minister Sportu i Turystyki na wniosek spółki PL.2012, występował do organów i instytucji w celu likwidowania barier zwią-

zanych z realizacją zagrożonych inwestycji oraz wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną i PL.2012 organizował działania 
koordynacyjne związane z promocją Polski, jako kraju współgospodarza EURO 2012. 

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjął działania mające na celu przygotowanie transportu ko-
lejowego do obsługi podróżnych w związku z organizacją EURO 2012 oraz sfinansowanie rewitalizacji siedmiu odcinków na 
liniach kolejowych – połączeniach Wrocławia, Poznania i Trójmiasta.

Minister Spraw Wewnętrznych przygotował projekty aktów normatywnych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
organizowanych imprez sportowych, a także terminowo zakończono prace modernizacyjne związane z przygotowaniem poli-
cyjnych obiektów dla Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji podczas EURO 2012.

Ponadto Spółka PL.2012 prowadziła działania monitorujące i kontrolne, wdrożyła zunifikowane rozwiązanie dotyczące 
zakwaterowania, transportu i ubezpieczenia osób odwiedzających Polskę w związku z EURO 2012, utworzyła krajowy system 
pn. Platforma Informacji dla Kibiców oraz realizowała dwa projekty związane z organizacją mistrzostw: Akademia Euro oraz 
Wolontariat – włącz się!

Miasta-gospodarze EURO 2012 prawidłowo realizowały zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczenia me-
dycznego, transportu publicznego, promocji i ochrony praw własności intelektualnej, wynikające z umowy dla miasta-gospo-
darza w sprawie Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2010/2012, zawartej z UEFA w 2007 r. 
W ramach realizacji transportowych przedsięwzięć infrastrukturalnych kluczowych i ważnych dla EURO 2012 we Wrocławiu 
zakończono realizację siedmiu zadań i jednego w Poznaniu. Opracowane zostały plany obsługi transportowej, w tym w szcze-
gólności plany zarządzania ruchem w miastach podczas turnieju.

W wyniku realizacji przez spółki celowe miast-gospodarzy powierzonych zadań w zakresie realizacji inwestycji związa-
nych z przygotowaniem do EURO 2012 uzyskano pozwolenia na użytkowanie: Stadionu PGE Arena Gdańsk (decyzja z dnia 
18 lipca 2011 r.), stadionu we Wrocławiu – z wyłączeniami (decyzja z dnia 8 września 2011 r. zmieniona decyzją z dnia 
10 listopada 2011 r.), Stadionu Narodowego w Warszawie – na częściowe użytkowanie (15 grudnia 2011 r.), a także zakoń-
czono i oddano do użytku kluczowe i ważne zadania infrastrukturalne związane ze stadionami: w Poznaniu – infrastrukturę 
uzupełniającą w otoczeniu Stadionu Miejskiego, we Wrocławiu – zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem 
stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki – etap I, w Gdańsku – odwodnienie terenu pod Stadion PGE Arena w Gdańsku 
w dzielnicy Gdańsk-Letnica.

Porty lotnicze w miastach-gospodarzach EURO 2012 planowo realizowały projekty organizacyjne, a w przypadku Portu 
Lotniczego Gdańsk także zadania inwestycyjne związane z EURO 2012. W przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” 
w Warszawie zakończono w 2011 realizację wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w związku z turniejem.

Do 30 listopada 2011 r. zostało oddanych do użytkowania 10 odcinków autostrad o długości 251,9 km, w tym GDDKiA zre-
alizowała trzy odcinki o długości 35,5 km w ramach zadania „Budowa obwodnicy Wrocławia A8” oraz jeden odcinek/zadanie 
„Budowa drogi S8 Konotopa – ul. Powązkowska w Warszawie” o długości – 10,4 km, a dwa odcinki/zadania zostały realizo-
wane w trybie koncesyjnym:  „Budowa autostrady A2 Nowy Tomyśl – Świecko” o długości 105,9 km i „Budowa autostrady A1 
Nowe Marzy – Toruń” o długości 62,4 km. 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA) do 30 listopada 2011 r. wykonała 28 spośród 38 zadań cząstkowych (74 
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proc.) planowanych do realizacji w związku z EURO 2012 (10 kluczowych i 18 ważnych). Z łącznej długości 763,5 km linii 
kolejowych kluczowych i ważnych dla EURO 2012, prace budowlano – modernizacyjne wykonano w 78,2%. W porównaniu ze 
stanem z grudnia 2010 r. w skontrolowanym okresie 11 miesięcy 2011 r. poziom zaawansowania wzrósł o 11,5 proc. PKP SA 
terminowo realizowała prace modernizacyjne na dworcach we Wrocławiu i Warszawie Wschodniej. 

Główne ustalenia NIK:

– Niedostateczne sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez Ministra Sportu i Turystyki nad Narodo-
wym Centrum Sportu sp. z o.o. w Warszawie (NCS sp. z o.o.)

Chodzi m.in. o niezawarcie umowy o powierzenie zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie oraz niewyegze-
kwowanie od NCS sp. z o.o. zaktualizowanego zestawienia wydatków i sprawozdań interwencyjnych dotyczących budowy 
Stadionu Narodowego.

– Zmiana koncepcji położenia murawy
Podjęcie przez NCS sp. z o.o. dopiero w kwietniu 2011 r. decyzji o zmianie koncepcji położenia murawy stadionu oraz 

o zmianie koncepcji wyposażenia kiosków gastronomicznych, skutkowało niewykonaniem murawy boiska i kiosków gastrono-
micznych do końca 2011 r. a także wzrostem kosztów położenia murawy wraz z podłożem o około 34,8 mln zł.

– Niezabezpieczenie pełnego finansowania
Zmniejszono planowany w 2010 r. zakres rzeczowy pięciu zadań kluczowych i ważnych dla EURO 2012 (o 8 proc.), zwięk-

szono planowane nakłady 20 zadań (o 30 proc.) nie zabezpieczono pełnego finansowania 7 zadań (o 12 proc.).
– Opóźnienia
Skontrolowane jednostki dopuściły do opóźnień i przesunięć w terminach realizacji 37 z 66 (56 proc.) skontrolowanych 

zadań inwestycyjnych kluczowych i ważnych dla EURO 2012 dotyczących budowy stadionów, rozbudowy portów lotniczych, 
transportu miejskiego oraz krajowego drogowego i kolejowego.

Opóźnienia i przesunięcia terminów w przypadku 28 zadań skutkowały wydłużeniem terminu zakończenia inwestycji lub 
oddania do użytkowania, w tym dla sześciu z nich – ustaleniem terminu oddania inwestycji do użytku po EURO 2012 (trzy 
przedsięwzięcia w miastach-gospodarzach, cztery zadania w zakresie autostrad i dróg ekspresowych.

W miastach-gospodarzach EURO 2012 opóźnienia i przesunięcia w terminach dotyczących 13 spośród 29 skontrolowa-
nych zadań (w Poznaniu – 6 na 10, w Warszawie – 3 na 3, we Wrocławiu – 4 na 10), które skutkowały wydłużeniem terminów 
zakończenia realizacji i oddania do użytku 11 zadań (w Poznaniu – 4, w Warszawie – 3, we Wrocławiu – 4), w tym trzech na 
okres po EURO 2012 (w Poznaniu – 2, w Warszawie - 1).

 W transporcie drogowym krajowym stwierdzono wydłużenie terminów zakończenia realizacji i oddania do użytku 5 spo-
śród 18 skontrolowanych zadań, w tym czterech na okres po EURO 2012 (zadania budowy autostrad A1, A2, A4 i zachodniej 
obwodnicy Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11).

– Niezakończenie budowy stadionów w planowanych terminach
 Nie zakończono wszystkich prac wymaganych do pełnego użytkowania stadionu w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, 

wydłużono planowane terminy zakończenia budowy stadionów w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu oraz zwiększono zaplano-
wane całościowe nakłady na rozbudowę stadionu w Poznaniu i Wrocławiu.

Właściciele stadionów, tj. Miasto Gdańsk, Miasto Poznań, Miasto Wrocław oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez 
Ministra Sportu i Turystyki, nie wywiązali się z zawartego pierwotnie w punkcie 4.1 umowy stadionowej na Turniej Finałowy 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2010/2012 zobowiązania, że stadiony będą gotowe i w pełni funkcjonalne nie później 
niż dwa lata przed pierwszym meczem EURO 2012, który ma się odbyć na stadionach. W przypadku stadionów w Gdańsku, 
Warszawie i Wrocławiu ich właściciele nie wywiązali się także ze zmienionego zobowiązania, że stadiony będą gotowe i w peł-
ni funkcjonalne nie później niż rok przed pierwszym meczem EURO 2012.

– Nieprawidłowości w wykonaniu niektórych zadań przez spółki celowe
Nieprawidłowe wykonywanie części powierzonych zadań określonych w umowach z miastami-gospodarzami EURO 2012 

przez spółki celowe, tj. w szczególności: 
– przekroczenie określonego w umowie o powierzenie terminu zakończenia budowy Stadionu PGE Arena w Gdańsku, 

niedokonanie aktualizacji harmonogramu ramowego, nienaliczenie wykonawcy kary umownej z tytułu 79-dniowej zwłoki 
w zakończeniu robót budowlanych (20.611 tys. zł), podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą III etapu budowy stadionu 17 
listopada 2011 r., tj. 140 dni po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy, nienaliczenie sponsorowi tytularnemu kary 
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umownej w kwocie 75 tys. zł za pięciodniową zwłokę w terminie zapłaty wynagrodzenia za 2011 r. nieegzekwowaniu od dzier-
żawcy stadionu terminowej zapłaty czynszu dzierżawnego (Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012 Spółka z o.o.);

– przekroczenie określonego w umowie o powierzenie terminu zakończenia budowy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, 
niedokonanie zmiany umowy z wykonawcą budowy Stadionu w zakresie zakończenia prac budowlanych, wypłacenie wyko-
nawcy kwoty 24.680,6 tys. zł brutto z tytułu zmian, których wykonanie jest niezbędne dla dotrzymania lub skrócenia terminu, 
mimo niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy przez wykonawcę niewyegzekwowanie od wykonawcy kar 
umownych z tytułu przedłużenia terminu realizacji budowy (Wrocław 2012 Spółka z o.o.);

– wybór dzierżawcy Stadionu Miejskiego w Poznaniu z pominięciem przetargu przewidzianego w ustawie o gospodarce nieruchomoś-
ciami, nienaliczenie kar w wysokości 46.037,78 zł dla wykonawcy za 19-dniowe opóźnienie w realizacji boiska treningowego nr 3, nienali-
czenie kar w wysokości 26.987,50 zł za 85-dniowe opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ogródków 
działkowych, niesporządzanie protokołów odbiorów robót wymaganych zapisami zawartych umów, dopuszczenie do wliczenia wyposażenia 
w zakres kosztów robót dodatkowych wydzierżawiającego w kwocie 1.485.743,20 zł brutto, (Euro Poznań 2012 Spółka z o.o.).

– niezrealizowanie przez PKP PLK SA przed EURO 2012 jednego z planowanych zadań cząstkowych na linii E20 (Stacja 
Poznań Główny – część zachodnia), niewielkie zaawansowanie zadania na linii E59: Wrocław – Skokowa i Żmigród – gr. woj. 
dolnośląskiego, dla którego zakończenie planowane jest w maju 2012 r., dopuszczenie do przesunięć planowanego terminu 
zakończenia na późniejszy zadania cząstkowego w projekcie pn. Elementy Warszawskiego Węzła Kolejowego, (przystanek 
osobowy Warszawa-Stadion) oraz pn. Linia Warszawa – MPL Okęcie, (budowa łącznicy kolejowej od przystanku osobowego 
Warszawa-Służewiec do stacji MPL Warszawa-Okęcie), zmniejszenie zakresu rzeczowego jednego zadania w projekcie pn. 
Elementy Warszawskiego Węzła Kolejowego (stacja Warszawa Wschodnia).

– Rola portów lotniczych i terminalu we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku
W związku z istotną rolą portów lotniczych w transporcie kibiców w trakcie EURO 2012, szczególnie istotne jest pra-

widłowe realizowanie zadań w zakresie obsługi pasażerów i operacji lotniczych określonych w planach operacyjnych portów 
lotniczych, a także pełne i zgodne z przyjętymi terminami oddanie do użytku terminali we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, pla-
nowane odpowiednio na styczeń, marzec i kwiecień 2012 r., rozbudowanej płaszczyzny postoju samolotów i równoległej drogi 
kołowania w Poznaniu (planowane na kwiecień 2012 r.) oraz rozbudowanej infrastruktury części lotniczej Portu Lotniczego we 
Wrocławiu (planowane na koniec kwietnia 2012 r., na koniec kontroli na etapie przygotowawczym). 

– Brak pełnej koordynacji działań
Działania organów administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucji zaangażowanych w przygotowanie do EURO 

2012, mimo działań koordynacyjnych prowadzonych przez spółkę PL.2012 i Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 nie były w pełni skoordynowane. Potwierdzają to ustalenia kontroli, dotyczące stwierdzonych 
niespójności i rozbieżności między przyjętymi harmonogramami dotyczącymi działań związanych z EURO 2012: miast-gospoda-
rzy, spółki PL.2012, Mapy Drogowej Programu Bezpieczeństwa. Celem zminimalizowania najistotniejszych zagrożeń dla orga-
nizacji EURO 2012 niezbędne jest zakończenie rozbudowy portów lotniczych i stadionów, a także związanych z nimi inwestycji 
infrastrukturalnych, w terminach zakładanych na zakończenie kontroli przeprowadzonej w 2011 r.

Wnioski NIK:

 Konieczność takiej modyfikacji przyjętych priorytetów w dziedzinie transportu lądowego, by uwzględnione zostało istotne 
znaczenie połączeń między Warszawą i Wrocławiem oraz Gdańskiem i Poznaniem. Mimo zawarcia w 2010 r. przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 20 umów z wykonawcami inwestycji, do czasu rozpoczęcia EURO 2012 nie zostanie 
bowiem oddanych do użytku 14 zbadanych przez NIK odcinków dróg, w tym siedem odcinków autostrad określanych jako 
kluczowe oraz siedem odcinków dróg ekspresowych uznanych za ważne. 

9.2. Rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012”

� Przygotowanie przez Ministra Sportu i Turystyki programu rządowego „Moje boisko – Orlik 
2012”

W związku z realizacją rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” do NIK wpłynęły skargi dotyczą-
ce podejrzenia łamania prawa zamówień publicznych. Kontrola potwierdziła, że dochodziło do naruszeń tych 
przepisów, ale jednocześnie NIK oceniła pozytywnie przygotowanie i zaawansowanie realizacji programu przez 
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Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz znaczenie tych działań na rzecz rozwoju i poprawy infrastruktury sportowej 
w Polsce.

Głównym celem kontroli było określenie zasad i trybu ustalenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki warunków technicz-
nych boisk, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej na stronie internetowej oraz uzasad-
nienie do zastosowanych parametrów technicznych boisk.

 Główne ustalenia NIK:

– Naruszenia prawa zamówień publicznych
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na naruszeniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przy zawar-

ciu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych z wykonawcą dwóch projektów budowlanych, tj. boiska piłkarskiego 
i boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m oraz budynku sanitarno-szatniowego.

Minister Sportu i Turystyki zawarł 6 marca 2008 r. i 10 marca 2008 r. dwie umowy z firmą Kulczyński Architekt sp. z o.o. 
w Warszawie o przeniesienie autorskich praw majątkowych do dwóch projektów budowlanych, tj. boiska piłkarskiego i boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m oraz budynku sanitarno-szatniowego bez przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadniono to stwierdzeniem, że wartość tych zamówień nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości 14.000 euro. Tymczasem NIK ustaliła, że w każdej z wyżej wymienionych umów określono wynagro-
dzenie w wysokości 53 tys. zł + VAT, co zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości za-
mówień publicznych, stanowiło łącznie równowartość 27.400 euro. 

Zdaniem NIK było to niezgodne z art. 32 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych stanowiącym, że zamawiający 
nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Mając na 
względzie zakres praw przeniesionych ww. umowami (dotyczą przeniesienia autorskich praw majątkowych), tożsamość wy-
konawcy (firma Kulczyński Architekt sp. z o.o.) oraz cel i związek funkcjonalny obu projektów (składały się na jeden kompleks 
rekreacyjno-sportowy), w ocenie NIK powinna zostać przyjęta przez ministerstwo łączna wartość obu części zamówienia, 
zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

– Rozporządzanie projektem boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 50 m bez nabycia autorskich 
praw majątkowych do tego projektu

Ponadto stwierdzono, że ministerstwo rozporządzało projektem boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 50 m, który 
był następnie wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) we wszystkich trzech edycjach programu, 
pomimo że nie nabyło autorskich praw majątkowych do tego projektu. Autorskie prawa majątkowe do ww. projektu posiadała 
firma Archisport sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wnioski NIK:

– Konieczność przestrzegania w Ministerstwie Sportu i Turystyki ustawy – Prawo zamówień publicznych.
– Konieczność przestrzegania przepisów prawnych przy rozporządzaniu utworami będącymi przedmiotem praw autorskich.

� Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu „Moje boisko - Orlik 
2012”

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” nie za-
wsze przebiegała zgodnie z przewidywaniami. Wójtowie i burmistrzowie nie wywiązywali się należycie z obowiąz-
ków przestrzegania procedur związanych z realizacją zespołów boisk Orlik 2012.

Kontrola przeprowadzona w 31 gminach, w 26 spośród nich (84 proc.) ujawniła istotne nieprawidłowości typowe dla przedsię-
wzięć realizowanych przez administrację publiczną – niewłaściwe przygotowanie inwestycji, naruszanie przepisów regulujących 
sferę zamówień publicznych, nieuzasadniony wzrost kosztów, zachowania wskazujące na możliwość zaistnienia korupcji. 

Główne ustalenia NIK:

– Nierzetelna dokumentacja projektowa do przetargów na Orliki
Nierzetelnie przygotowywano m.in. dokumentacje projektowe do przetargów na budowę Orlików 2012, przedmiot zamó-

wień opisywano w sposób niejednoznaczny i niepełny, utrudniający uczciwą konkurencję
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– Naruszenia dyscypliny finansowej
 Kontrolujący stwierdzili, że wójtowie zaciągali zobowiązania finansowe na kwoty przekraczające limit wydatków na zada-

nia inwestycyjne, ustalony w uchwałach budżetowych, co stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W budżetach 
niektórych gmin nie zapewniono środków na finansowanie bieżącego funkcjonowania wybudowanych obiektów, a w części 
gmin przystąpiono do ich użytkowania bez uzyskania wymaganego pozwolenia na użytkowanie.

– Niedostosowywanie typowego projektu do miejscowych warunków 
Przy adaptacji typowego projektu nie zawsze prawidłowo dostosowywano go do miejscowych warunków i zadbano, by 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego z powstałego obiektu mogły korzystać osoby niepełnosprawne, szczególnie poru-
szające się na wózkach inwalidzkich. 

– Prace bez pozwoleń na budowę
Dokumentacja projektowa była przygotowywana niewłaściwie, niektóre gminy prace budowlane rozpoczynały bez pozwoleń na 

budowę, a następnie uruchamiały wybudowane obiekty nie mając pozwoleń na ich użytkowanie. Świadczyło to o swobodnym trakto-
waniu przez kontrolowane jednostki zarówno wytycznych i zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczących sposobu wykonania 
Orlików, jak i przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, a także ustawy o finansach publicznych. 

– Konieczność zapewnienia w budżecie gmin środków na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów
Opierając się na ustaleniach kontroli NIK zwróciła uwagę, że organy jednostek samorządu terytorialnego przed przystą-

pieniem do udziału w programie powinny oszacować, poza aktualnymi kosztami budowy Orlika, także środki niezbędne do 
utrzymania i bieżącego funkcjonowania obiektów oraz zapewnić je w budżecie gminy. Organy dotujące budowę Orlików ze 
środków publicznych nie powinny natomiast uznawać udzielonych dotacji za ostatecznie rozliczone, a umowy o dotację za wy-
konaną, do czasu przekazania obiektu do użytkowania z zachowaniem wymogów prawa budowlanego i przed upewnieniem 
się, że beneficjent dotrzymał wszystkich umownych zobowiązań.

9.3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

� Wykorzystanie środków publicznych z FRKF przekazanych w 2010 roku na szkolenie młodzieży 
uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego 

NIK pozytywnie oceniła wykorzystanie przez kluby sportowe AZS AWF Kraków oraz AZS AWF Katowice wyko-
rzystanie w 2010 r. środków publicznych z Funduszu przeznaczonych na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 
w ACSS. Kontrola wykazała jednak, że dochodziło do nieprawidłowości, przy rozliczaniu umów o dofinansowanie 
– m.in. przez naruszenia postanowień umowy i przedkładanie Ministerstwu Sportu i Turystyki nieprawdziwych in-
formacji w zakresie rozliczonych środków dotacji.

� Wykorzystanie środków FRKF na obiekty sportowe w województwie zachodniopomorskim  

NIK ujawniła zjawisko mogące mieć ujemny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie sfery finansów publicznych 
i sposób liczenia długu publicznego. Budowa lub modernizacja obiektów sportowych przez jednostki samorządu 
terytorialnego to inwestycje drogie. 7 gmin (z wyjątkiem Gminy Szczecinek) miało trudności w pozyskaniu środków 
na realizację inwestycji. Mimo dofinansowywania rozwoju infrastruktury sportowej ze środków FRKF, inwestycje 
takie stanowiły dla budżetów gmin duże obciążenie. Większość z nich miała trudności z pozyskaniem środków 
niezbędnych do realizacji zamierzeń.

Rozwiązaniem, przyjętym przez Gminę Recz i Gminę Rymań, było zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych 
wraz z ich sfinansowaniem przez wykonawcę. Następnie dokonano cesji wierzytelności przysługującej wykonawcy od gminy 
na bank kredytujący to zadanie. 

Według danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, wskaźnik zadłużenia w latach 2008-2009 r. w Gminie 
Recz wzrósł z 30,1 proc. do 55,0 proc. a w Gminie Rymań z 9,0 proc. do 9,4 proc. Natomiast po uwzględnieniu zadłużenia 
dotyczącego wykupu wierzytelności, wskaźnik ten wynosił odpowiednio 66,5 proc. i 88,4 proc. w przypadku pierwszej gminy 
oraz 35,2 proc. i 32,8 proc. w przypadku drugiej, a więc przekraczał ustawowo dopuszczalne 60 proc.

Zdaniem NIK sposób prezentacji danych o zadłużeniu nie daje rzetelnej informacji o sytuacji finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego i o możliwości prowadzenia przez nie działalności inwestycyjnej, wpływa również na sposób przedstawie-
nia kwoty państwowego długu publicznego. 
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Koszt zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim inwestycji wyniósł 216.140,9 tys. zł (4,7 proc. kosztu inwesty-
cji ogółem), z czego 18,7 proc. sfinansowane zostało ze środków FRKF.

W 4 gminach niewłaściwie przygotowano inwestycje m.in. poprzez zaakceptowanie nierzetelnie sporządzonej dokumenta-
cji. Skutkowało to poniesieniem dodatkowych kosztów oraz niegospodarnym wydatkiem, poniesionym na opracowanie zbęd-
nego projektu.

Inne nieprawidłowości polegały m.in. na nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad, trybu i form przy udzielaniu zamówień 
publicznych – z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych, nieegzekwowaniu postanowień umów oraz na niezgodnym 
z ustalonymi warunkami wykorzystaniu środków FRKF – NIK sformułowała wniosek o zwrot środków na rachunek FRKF. 

Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację wyczerpuje znamiona na-
ruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nierzetelne, niegospodarne i nielegalne było niedochodzenie przez dwie gminy 
odszkodowań związanych z nienależytym wykonaniem zawartych umów.

W związku z kontrolami skierowano do prokuratury 1 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 90 ustawy – Prawo 
budowlane i art. 231 ustawy – Kodeks karny. Do właściwych komisji orzekających przekazano: 3 wnioski o ukaranie za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych oraz 7 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
kultury fizycznej i sportu

1.  Przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (KNO, 

P/10/072)

2.  Raport z kontroli równoległej „Przygotowanie Polski i Ukrainy do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012” (KNO/Ukraina, P/10/072)

3.  Przygotowanie przez Ministra Sportu i Turystyki programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz określenie 
warunków technicznych budowy boisk w ramach tego programu (KNO, S/11/004)

4.  Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” (LLU, 
P/10/146)

5.  Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na obiekty sportowe w województwie zachodniopomor-
skim (LSZ, P/10/168),

6.  Wykorzystanie środków publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych w 2010 roku na szkolenie 
młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego (LKR, S/11/002)

•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 
znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.  
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10. Nauka 
i szkolnictwo 

wyższe

10.1. Finansowanie szkół wyższych

10.2. Majątek uczelni wyższych

10.3. Instytuty badawcze 
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Nauka i szkolnictwo wyższe
Kontrole NIK w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego koncentrowały się w ostatnich latach 
głównie wokół takich kwestii jak organizacja i funkcjonowanie wyższych uczelni, działalność 
placówek naukowych, gospodarowanie majątkiem przez instytuty naukowe i szkoły wyższe 
oraz wykorzystanie środków publicznych przekazywanych poszczególnym podmiotom z bu-
dżetu państwa. W 2011 roku dominowały dwa ostatnie tematy.  

Z badań poświęconych wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe wynika, że Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prawidłowo przekazywał nadzorowanym uczelniom ustalone kwoty dotacji, uczelnie publiczne zgodnie z przezna-
czeniem wykorzystywały je na działalność naukowo-badawczą i zachowywały wymaganą prawem proporcję między liczbą 
studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, a uczelnie niepubliczne spożytkowywały dotacje, również zgodnie z przezna-
czeniem, na pomoc materialną dla studentów. Stwierdzone jednocześnie uchybienia w nadzorze wspomnianego ministra nad 
wykorzystaniem dotacji oraz nieprzestrzeganie przez kontrolowane uczelnie zasad gospodarki finansowej wskazują jednak na 
potrzebę zmian w sposobie finansowania szkół wyższych. Efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na kształ-
cenie studentów i doktorantów, działalność badawczą, utrzymanie uczelni, realizację inwestycji oraz pomoc materialną dla 
studentów przyczyni się, być może, do podniesienia poziomu kształcenia i prestiżu polskich uczelni, który obecnie nie jest 
wysoki. W międzynarodowych rankingach uniwersytetów, w których oceniane były recenzowane badania naukowe, współ-
działanie z pracodawcami, międzynarodowa współpraca i wymiana oraz cytowanie autorów, wśród 400 najlepszych tego typu 
szkół wyższych na świecie znalazły się jedynie dwie polskie wszechnice – Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski 
– obydwie w czwartej setce klasyfikacji. Przy tak odległej pozycji w rankingach czołowych krajowych uczelni nie powinno dzi-
wić mierne zainteresowanie obcokrajowców studiowaniem w Polsce. 

Uczelnie, instytuty badawcze i instytucje naukowe, którym powierzono we władanie majątek znacznej niejednokrotnie 
wartości, z wynikających stąd obowiązków wywiązywały się w sposób dość zróżnicowany. Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, dysponująca nieruchomościami gruntowymi, budynkami i budowlami o łącznej wartości księgowej 
przekraczającej 2 mld zł, zbywała nieruchomości prawidłowo i legalnie, choć nie zawsze w pełnej zgodzie z obowiązującymi 
procedurami. Poważne nieprawidłowości miały natomiast miejsce w procesie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomo-
ści. Przy wyborze dzierżawców i najemców, ustalaniu opłat czynszowych, ich okresowej waloryzacji oraz naliczaniu i egze-
kwowaniu odsetek za zwłokę nie były stosowane jednolite, jasne i przejrzyste zasady postępowania. Co więcej, do niedawna 
SGGW w ogóle nie posiadała takich uregulowań wewnętrznych. 

Kolejna jednostka, Polska Akademia Nauk, rozporządzająca licznymi budynkami, lokalami, obiektami inżynierii lądowej 
i wodnej oraz gruntami, nie miała na ich temat szczegółowych informacji. Z ustaleń zakończonej w 2009 r. kontroli wynika, że 
Kancelaria PAN, odpowiedzialna za gospodarowanie składnikami majątku, nie dysponowała nawet pełnymi danymi o liczbie 
i wartości nieruchomości pozostających w gestii Akademii. Zdaniem NIK bez posiadania takiej wiedzy nie jest możliwe rzetelne 
zarządzanie majątkiem ani sprawowanie nadzoru nad jego wykorzystaniem. 

Również instytuty badawcze wynajmowały wolne powierzchnie użytkowe w budynkach i wydzierżawiały grunty. Była to 
działalność na niewielką skalę – osiągane z tego tytułu zyski, nieprzekraczające 5 proc. przychodów ogółem – nie wpływały 
znacząco na ich wyniki finansowe, jednak i tutaj miało miejsce wiele przypadków sprzedaży bądź odpłatnego udostępnienia 
składników mienia z naruszeniem ustawowych procedur. 

Kiedy mowa o jednostkach badawczo-rozwojowych należy zauważyć, że w sposobie ich funkcjonowania i gospodarowaniu 
przez nie majątkiem nastąpiły w ostatnim czasie pozytywne zmiany. Kontrola przeprowadzona przed kilkoma laty, dokumen-
tując pogarszanie się sytuacji ekonomiczno-finansowej wspomnianych podmiotów, ujawniła fakty świadczące o odchodzeniu 
przez nie od podstawowej działalności i koncentrowaniu się na przedsięwzięciach czysto komercyjnych. Głównym źródłem ich 
utrzymania stała się produkcja aparatury i urządzeń, świadczenie usług oraz wynajem lub sprzedaż nieruchomości. Wnioski 
pokontrolne NIK sugerowały konieczność pilnego podjęcia skutecznych działań naprawczych, przede wszystkim przeprowa-
dzenia systemowych zmian. O tym, że postulowane środki zaradcze zostały zastosowane, świadczą jednoznacznie wyniki 
kolejnych badań, zakończonych w 2011 r. Kontrolowane instytuty badawcze utrzymywały płynność finansową, zdecydowana 
większość jednostek prowadziła działalność z zyskiem, przy czym w ponad 75 procentach pochodził on z przychodów uzyski-
wanych z działalności podstawowej, a odpłatne udostępnianie niewykorzystywanych składników majątkowych nie ograniczało 
prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.   
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Oddzielną kwestią pozostaje praktyczne zastosowanie ich rezultatów, czy też raczej zapotrzebowanie na efekty wspomnia-
nych badań i prac. Tego tematu dotyka także kontrola funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w wojewódz-
twie podlaskim omówiona w rozdziale dotyczącym członkostwa RP w UE i rozwoju regionalnego. Obok innych ustaleń wykazała 
ona, że budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem, mające kluczowe znaczenie dla two-
rzenia gospodarki opartej na wiedzy, wydaje się być dopiero kwestią przyszłości. Współpraca między przemysłem a miejscowym 
środowiskiem naukowym istniała tylko teoretycznie, wskutek czego jego potencjał intelektualny i techniczny nie został wykorzysta-
ny do transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Przyczyny niezadowalającego wpływu polskiej nauki na innowacyjność 
rozwiązań stosowanych w przemyśle opisane zostały w opracowaniu wykonanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości. Zaliczono do nich m.in. niską elastyczność adaptacyjną uczelni do zmieniających się warunków, ich organizacyjne 
nieprzygotowanie do podejmowania zadań komercyjnych, zbyt duży udział środków przeznaczonych na badania podstawowe 
w stosunku do prac rozwojowych, niski prestiż badań użytkowych w środowisku naukowym i uznawanie działalności nastawionej 
na zysk za niezgodną z etosem pracy naukowej. W konsekwencji pojawiające się możliwości komercyjnej współpracy pracowni-
ków naukowych z przedsiębiorcami trafiają do akademickiej szarej strefy, gdzie zadania zlecane przez przedsiębiorców wykony-
wane są na nie do końca jasnych zasadach, choć w oparciu o uczelniany sprzęt i infrastrukturę.   

10.1. Finansowanie szkół wyższych

Istnieje potrzeba opracowania i przyjęcia do realizacji strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, aby 
efektywniej wykorzystywać środki publiczne na funkcjonowanie szkół wyższych. 

Konieczność zmian w funkcjonowaniu i finansowaniu szkół wyższych była również przesłanką przyjętych w 2011 r. zmian 
w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Główne ustalenia NIK:

– Nieuregulowane rozliczanie dotacji dla szkół publicznych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego

Pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie których publicznym szkołom wyższym udzielano dotacji 
na inwestycje, nie zawierały terminu ani sposobu rozliczenia dotacji, terminu zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz 
trybu kontroli wykonania zadania. Ponadto ministerstwo nie egzekwowało od publicznych szkół wyższych zwrotu do budżetu 
państwa kwot dotacji celowych niewykorzystanych w roku budżetowym, na który zostały przyznane. Nie podejmowało też 
skutecznych działań w przypadku naruszania przez rektorów dyscypliny finansów publicznych, pomimo wiedzy na ten temat.

– Łamanie przepisów o zamówieniach publicznych przez uczelnie
NIK stwierdziła ponadto, że 41 proc. skontrolowanych uczelni nie przestrzegało przepisów zamówień publicznych. 
– Inwestycje z funduszu stypendialnego
W 22 proc. uczelni finansowano działalność inwestycyjną i bieżącą ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Stu-

dentów i Doktorantów oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 46,097,4 tys. złotych. NIK zwraca 
także uwagę na brak właściwego nadzoru ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powinno ono skutecznie 
działać w tym kierunku, by dotacje, przekazywane na zadania związane z kształceniem studentów i doktorantów stacjonar-
nych, utrzymanie kadr naukowych i  uczelni wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem.

– Brak odrębnych ewidencji księgowych dla studiów dziennych i niestacjonarnych
Większość szkół publicznych nie prowadzi odrębnej ewidencji księgowej kosztów związanych ze studiami stacjonarnymi 

oraz niestacjonarnymi. W efekcie rektorzy nie mają wiedzy, czy prawidłowo wykorzystują i rozliczają dotacje budżetowe, które 
mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów kształcenia studentów i doktorantów stacjonarnych. Nie wiedzą też, 
czy opłaty za studia niestacjonarne faktycznie pokrywają ich koszty (z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów) i czy 
nie są zbyt niskie lub zbyt wysokie, na co nie zezwalają przepisy prawa. Brak odrębnych ewidencji rodzi przypuszczenie, że 
dotacja przeznaczona na studia stacjonarne może być wykorzystywana do wspierania studiów płatnych, niestacjonarnych. 

– Nieterminowe wypłaty stypendiów 
Kontrolerzy zwrócili uwagę rektorów na problem stypendiów. Jedna trzecia skontrolowanych uczelni publicznych i aż dwie 

trzecie niepublicznych nie zapewniały studentom terminowych wypłat stypendiów socjalnych, które powinny trafiać do nich co 
miesiąc. Tymczasem stwierdzone opóźnienia wynosiły nawet kilka miesięcy. 
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10.2. Majątek uczelni wyższych

� Gospodarowanie nieruchomościami przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie stosowała jednolitych zasad postępowania przy 
wyborze dzierżawców i najemców, ustalaniu opłat czynszowych i ich okresowej waloryzacji oraz naliczaniu odsetek 
za zwłokę. NIK oceniła negatywnie gospodarowanie nieruchomościami przez uczelnię w tym zakresie. Uznała też, 
że przypadki niejednolitego i uznaniowego postępowania SGGW, braki przejrzystości działania wskazywać mogą na 
możliwość występowania mechanizmów korupcjogennych.

Główną przyczyną tej sytuacji, w ocenie NIK, był brak uregulowań wewnętrznych określających szczegółowe procedury 
postępowania, a w przypadkach wprowadzenia tego rodzaju uregulowań, ich niejednoznaczność. 

Na koniec I połowy 2010 r. w dyspozycji SGGW znajdowały się nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowa-
ne) o łącznej powierzchni ok. 7.944,4 ha, tj. o 133,5 ha więcej niż według stanu na koniec 2004 r. Sprzedaż, wynajem lub 
wydzierżawienie nakłada jednak na SGGW obowiązek zorganizowania systemu efektywnego i przejrzystego zarządzania 
nieruchomościami.  

Główne ustalenia NIK:

– Zbywanie nieruchomości prawidłowo i legalnie, choć nie zawsze w pełnej zgodzie z procedurami
W okresie objętym kontrolą uczelnia sprzedała ogółem 46 nieruchomości za 113,3 mln zł brutto, w tym: 17 nieruchomości 

gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych – o łącznej powierzchni 122,4 ha); 8 budynków mieszkalnych (wraz z grun-
tem) oraz 21 lokali mieszkalnych. W drodze darowizny przekazano na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy cztery działki 
o łącznej powierzchni 0,6 ha oraz na rzecz Skarbu Państwa działkę o powierzchni 2.333 m2 wraz z budynkiem. 
NIK pozytywnie oceniła działalność uczelni w zakresie zbywania nieruchomości – postępowanie SGGW w tym zakresie było 
na bieżąco kontrolowane przez Ministra Skarbu Państwa. 

– Niedostateczny nadzór ministra
Nadzór ministra nad działalnością uczelni w zakresie dzierżawy i wynajmu nieruchomości (poza nieruchomościami o war-

tości powyżej 50.000 euro) oraz obowiązku okresowych kontroli stanu technicznego budynków był niedostateczny.
– Słaby system kontroli wewnętrznej
Zawiódł również system kontroli wewnętrznej, głównie z powodu braku jednoznacznych procedur postępowania, których 

SGGW nie wypracowała. O słabości systemu kontroli wewnętrznej świadczą np. przypadki przystąpienia SGGW do spółdzielni 
bez wymaganej zgody Senatu uczelni oraz podpisania w imieniu SGGW przez osobę nieuprawnioną dwóch umów z firmami 
zajmującymi się pośrednictwem przy zakupie nieruchomości.

NIK negatywnie ocenia, pod względem rzetelności, kontrole wewnętrzne w SGGW. Protokoły z tych kontroli nie spełniały 
wymogów (brak było m.in. opisu stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości). W żadnym przypadku nie skiero-
wano wystąpień do skontrolowanych jednostek organizacyjnych, zawierających oceny i ewentualne zalecenia pokontrolne.

– Nieprawidłowości przy dzierżawie i wynajmie
 Na 244 umowy najmu i dzierżawy zawarte w badanym okresie, tylko w dwóch przypadkach zorganizowano konkursy 

ofert. W pozostałych przypadkach nie przedstawiono dokumentów świadczących o upublicznianiu informacji o nieruchomo-
ściach przeznaczonych do dzierżawy lub wynajmu oraz o zastosowanym trybie wyboru najemców lub dzierżawców. W ocenie 
NIK było to działaniem nierzetelnym i niegospodarnym. Ograniczało katalog potencjalnych zainteresowanych tego rodzaju 
ofertami.

Nie we wszystkich przypadkach analizowano rynkowe stawki czynszu przed zawarciem umów najmu lub dzierżawy nie-
ruchomości. W wyniku kontroli 18 wybranych umów najmu i dzierżawy stwierdzono, że tylko w przypadku 6 zawartych umów 
wysokość czynszu dzierżawnego określona została na podstawie wycen rynkowej stawki, dokonanych przez rzeczoznaw-
ców majątkowych. W przypadku 12 umów brak było takich analiz i wycen – co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym 
i niegospodarnym. 

Kontrola wybranych losowo 14 umów najmu lub dzierżawy (zawartych na czas dłuższy niż jeden rok) wykazała, że pomi-
mo zapisów o prawie dokonywania waloryzacji stawek czynszu, nie zawsze dokonywano stosownych waloryzacji. 

Kanclerz SGGW wyjaśniał m.in., że nie podnoszono czynszów z uwagi na ustne wnioski najemców, iż wnoszone przez 
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nich opłaty i tak są już wysokie. Brakowało jednolitego postępowania uczelni wobec najemców lub dzierżawców zalegających 
z regulowaniem opłat umownych, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. 

Wnioski NIK:

Konieczność uporządkowania przez Rektora SGGW ewidencji zasobów nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu 
SGGW. SGGW dysponuje dużą liczbą nieruchomości, ma więc możliwość pozyskiwania dodatkowych środków – zarówno na 
funkcjonowanie, jak i rozwój działalności dydaktyczno-badawczej. 

Konieczne jest opracowanie wewnętrznych procedur ujednolicających zasady postępowania przy dokonywaniu zakupów 
nieruchomości, ich wynajmowaniu i wydzierżawianiu oraz przy udzielaniu zamówień, do których, z uwagi na zbyt niską war-
tość, nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinien zintensyfikować nadzór nad negatywnie ocenionymi obszarami działal-
ności SGGW (związanymi w szczególności z wynajmowaniem i wydzierżawianiem nieruchomości), m.in. poprzez włączenie 
tej problematyki do planów kontroli uczelni wyższych, przeprowadzanych przez ministra.

� Gospodarowanie majątkiem przez Akademię Pomorską w Słupsku

Ustalenia kontroli wykazały liczne nieprawidłowości, m.in. przy zawieraniu umów na ochronę, dozór i sprzątanie 
budynków akademii po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zawieraniu umów 
wynajmu lokali i wydzierżawiania powierzchni na cele komercyjne oraz w zakresie gospodarowania komputerami 
przenośnymi przekazanymi do użytkowania pracownikom uczelni. 

Główne ustalenia NIK:

– Błędy w obliczaniu ceny i naruszenia prawa zamówień publicznych
Stwierdzono m.in., że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi – ochrona i dozór budynków, pro-

wadzonym w lutym 2007 r., pomimo że wszystkie oferty wykonawców zawierały błąd w obliczeniu ceny (niewłaściwa stawka 
VAT na usługi pielęgnacji terenów zielonych), to odrzucona została tylko jedna oferta, a w efekcie wykluczono z postępowania 
jednego wykonawcę, chociaż postępowanie powinno zostać unieważnione. Działaniem takim naruszono zasadę określoną 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający równe traktowanie stron. 

– Niestaranne przygotowanie dokumentacji
Ponadto niestarannie przygotowywano dokumentację związaną z udzielaniem kolejnych zamówień publicznych na te 

same usługi (np: powtarzanie błędów w zapisach SIWZ, które we wcześniejszych postępowaniach zostały oprotestowane, 
jak na przykład żądanie wykazania się przez wykonawcę niewłaściwym wskaźnikiem rentowności, objęcie usługą sprzątania 
zewnętrznego także powierzchni pod budynkami, co nie było możliwe do wykonania).

– Nieprawidłowości przy wynajmie i wydzierżawianiu lokali
W trakcie kontroli stwierdzono również nieprawidłowości związane z realizacją umów wynajmu lokali i wydzierżawiania po-

wierzchni na cele komercyjne. Polegały one na niezgodnym z postanowieniami ww. umów stosowaniu częściowego zwolnie-
nia dzierżawców i najemców z opłat z tytułu czynszu na kwotę ogółem 22,3 tys. zł. Zdaniem NIK jedną z przyczyn ustalonych 
nieprawidłowości w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy był brak jednolitych zasad regulujących ten obszar działalności 
akademii, będącej jednostką sektora finansów publicznych. 

Ważniejsze wnioski NIK:

– Konieczność wprowadzenia jednolitych zasad regulujących najem pomieszczeń usługowych i dzierżawę gruntów.
– Konieczność wprowadzenia mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko nierzetelnego rozliczania prac wykony-

wanych w ramach umów zawartych o wykonanie usług na ochronę i dozór budynków. 
– Potrzeba kontynuowania działań w celu odzyskania kwot wypłaconych na podstawie umowy o usługi sprzątania i dozoru 

zawartej w 2007 r., za niewykonane usługi sprzątania terenów zewnętrznych w okresie 2007–2011 r.
– Potrzeba kontynuowanie działań zmierzających do renegocjacji umowy o usługi sprzątania i dozoru zawartej w 2011 r. 

w celu dostosowania jej przedmiotu do rozmiaru faktycznie wykonywanych usług.
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10.3. Instytuty badawcze 

Wszystkie instytuty, poza przychodami z prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, uzyskiwały 
przychody z dodatkowej działalności. Głównie była to działalność gospodarcza polegająca na wynajmowaniu i wy-
dzierżawianiu nieruchomości niewykorzystanych w działalności podstawowej. 

Tylko połowa instytutów uzyskała przychody z tytułu gospodarowania zasobami własności intelektualnej (ich wielkość 
w żadnym przypadku nie przekroczyła 3,8 proc. ogółu przychodów). Należy przez to jednak rozumieć przychody uzyskane 
z tytułu udzielonych licencji i sprzedanych praw do wynalazków i wzorów użytkowych. Niezależnie od tego instytuty prowadziły 
działalność podstawową, tj. realizowały badania naukowe i prace rozwojowe, które generowały przychody stanowiące 75,4 
proc. i 75,8 proc. przychodów ogółem.

Badane instytuty utrzymywały płynność finansową, a sytuacja ekonomiczna większości pozwalała na bieżącą realizację 
zadań, do których zostały powołane. Płynność finansową całkowicie utracił natomiast Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, co 
praktycznie uniemożliwiało mu prowadzenie prac badawczych i zakończyło się włączeniem go do innej jednostki.

� Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze

Wszystkie instytuty prowadziły dodatkową działalność, a także odpłatnie udostępniały niewykorzystywane w działalności 
podstawowej składniki majątkowe w sposób, który nie ograniczał prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. W okre-
sie objętym kontrolą na 32 instytuty tylko pięć nie osiągnęło zysku z prowadzonej działalności. Wśród pozostałych dziesięć 
regularnie uzyskiwało wysoką rentowność, odnotowując zyski netto przekraczające nawet 1 mln zł. NIK zwraca jednak uwagę 
na niski udział przychodów uzyskiwanych z gospodarowania zasobami własności intelektualnej. Tylko połowa instytutów uzy-
skała korzyści ze sprzedaży praw do wynalazków i udzielonych licencji, które w żadnym przypadku nie przekroczyły 3,8 proc. 
całości przychodów.

Właśnie utrzymanie płynności finansowej jest głównym powodem pozytywnej oceny, jaką skontrolowane instytuty badaw-
cze otrzymały od NIK w zakresie gospodarowania majątkiem. 

Główne ustalenia NIK:

– Niewydzielenie działalności gospodarczej instytutów z ich działalności podstawowej i unikanie opo-
datkowania

Najpoważniejszą nieprawidłowością stwierdzoną w skontrolowanej działalności instytutów badawczych było niewydziele-
nie pod względem finansowym i rachunkowym działalności gospodarczej instytutów z ich działalności podstawowej. W następ-
stwie tego instytuty unikały opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Było to możliwe, ponieważ do paździer-
nika 2010 działalność instytutów (ale tylko podstawowa, dla której zostały powołane) podlegała zwolnieniu z podatków. Tylko 
sześć instytutów opodatkowało swoją działalność gospodarczą podatkiem dochodowym. 

– Brak zapisów w statutach pozwalających na wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości
75 proc. instytutów, które zarabiały na wynajmowaniu lub wydzierżawianiu nieruchomości, nie posiadało stosownych 

zapisów w statutach, pozwalających na takie wykorzystanie majątku. 
– Sprzedaż lub dzierżawa z naruszeniem procedur

W 13 instytutach stwierdzono przypadki sprzedaży lub wydzierżawienia mienia z naruszeniem procedur, np. bez wyceny lub 
zgody Ministra Skarbu na rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 50 tys. euro. 

– Nieskuteczna egzekucja czynszów
Blisko jedna trzecia nieprawidłowo lub nieskutecznie egzekwowała spłatę swoich należności, przede wszystkim czyn-

szów. 
– Możliwość korupcji
Zdarzały się przypadki, że wynajmowano nieruchomość bez przeprowadzenia przetargu, co – zdaniem NIK – sprzyjało 

możliwości wystąpienia korupcji.
– Niedopełnienia obowiązków zarządczych
NIK ma także zastrzeżenia do wypełniania przez instytuty obowiązków właściciela lub zarządcy posiadanych nierucho-

mości. 
– Nieterminowe kontrole stanu technicznego
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Aż 20 spośród 32 skontrolowanych instytutów nie przeprowadzało w terminie i wymaganym zakresie okresowych kontroli 
stanu technicznego obiektów. 

– Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień na zakup aparatury badawczej
W czterech instytutach kontrolerzy odkryli nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień na zakup aparatury badawczej. Po-

legały one na nieokreślaniu istotnych postanowień umów oraz na braku oświadczeń członków komisji przetargowych o braku 
konfliktu interesów. Zdarzało się też, że gdy w procesie podejmowania decyzji powinny brać udział minimum dwie osoby, 
decyzje zapadały jednoosobowo. 

Wnioski NIK:

W ramach sprawowanego nadzoru, odpowiedni ministrowie powinni wzmocnić nadzór nad podległymi im instytutami 
– szczególnie w zakresie zgodności działań z przepisami prawa. 

� Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Brak kompetencji kadry kierowniczej w zarządzaniu stał się powodem utraty płynności finansowej Insty-
tutu Paliw i Energii Odnawialnej. Działania Ministra Gospodarki podejmowane w ramach nadzoru były niewy-
starczające.

By ratować sytuację, włączono IPiEO do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.  Nie rozwiązało to jednak 
sprawy jego nadmiernego zadłużenia, a jedynie przeniosło odpowiedzialność na nowy podmiot, który wobec prowadzonych 
postępowań egzekucyjnych i komorniczych będzie musiał sobie z nią jakoś poradzić. 

Główne ustalenia NIK:

– Zła kondycja finansowa uniemożliwia realizację niektórych prac badawczych
W kontrolowanym okresie nastąpił spadek aktywności Instytutu. Jego zła kondycja finansowa uniemożliwiała realizację 

prac badawczych i projektów finansowanych nawet w niewielkiej części ze środków własnych – 100 proc. kosztów musiał 
pokrywać ktoś inny – co uniemożliwiało także prefinansowanie projektów europejskich. To z kolei skutkowało brakiem możli-
wości ubiegania się o projekty jak też przystępowania do przetargów, w których wymagane są zaświadczenia o niezaleganiu 
w płatnościach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. 

– Brak kwalifikacji kierownika jednostki
Kierownik jednostki (Dyrektor ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych Instytutu) posiadała jedynie średnie wykształcenie i, jak 

sama zeznała, nie miała kwalifikacji i wiedzy z zakresu rachunkowości. W opinii NIK brak kwalifikacji ww. osoby mógł przyczy-
nić się do pogłębienia, nieprawidłowości w działalności Instytutu.

– Utrata płynności finansowej
W kontrolowanym okresie IPiEO osiągał stratę na działalności, tj. 4.031,5 tys. zł w 2008 r., 3.291,1 tys. zł w 2009 r. 

i 3.729,9 tys. zł w 2010 r. (stan na 30 września 2010 r. IPiEO nie posiadał zdolności do regulowania bieżących zobowiązań i to 
zarówno wobec podmiotów zewnętrznych, jak i swoich pracowników.

– Bezskuteczne prośby do dotacje
IPiEO począwszy od sierpnia 2009 r. kilkakrotnie informował Ministra Gospodarki o trudnej sytuacji finansowej jednostki. 

Działania ministra ograniczały się do popierania kolejnych, bezskutecznych wniosków IPiEO kierowanych do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie kwot dotacji statutowej.

– Błędy w księgach rachunkowych
Księgi rachunkowe IPiEO prowadzone były niezgodnie z przepisami prawa, zabrakło też skutecznej kontroli.

Wnioski NIK:

Minister Gospodarki powinien, zdaniem NIK, wzmocnić nadzór nad Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w związku 
z włączeniem do niego IPiEO i monitorować sytuację finansowo-ekonomiczną tego Instytutu, a także dokonywać wyboru 
firm audytorskich, do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, zapewniających rzetelne wypełnianie swoich 
obowiązków.
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  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
obszaru nauki i szkolnictwa wyższego

1.  Wykorzystanie środków publicznych przez szkoły wyższe (KNO, P/10/071)
2.  Gospodarowanie nieruchomościami przez SGGW w Warszawie (LWA, P/10/172)
3.  Gospodarowanie majątkiem przez Akademię Pomorską w Słupsku (LGD, S/11/008).
4.  Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze w latach 2009–2010 (LPO, P/11/159)
5.  Realizacja przez Instytut Paliw i Energii Odnawialnej zadań finansowanych ze środków publicznych z budżetu pań-

stwa (LWA, P/10/174)
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 

znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.
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11. Obrona 
narodowa

11.1. Siły zbrojne

11.2. Wojskowe misje zagraniczne

11.3. Przemysł obronny

11.4. Infrastruktura wojskowa

11.5. Mieszkania i kwatery dla żołnierzy
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Obrona narodowa
W obszarze obrony narodowej zachodzą w ostatnim okresie istotne zmiany, którym NIK 
uważnie się przygląda. Są one głównie rezultatem działań związanych z rezygnacją z zasad-
niczej służby wojskowej i profesjonalizacją polskich Sił Zbrojnych, a także ich moderniza-
cją techniczną, koniecznością wywiązania się z obowiązków wynikających z przynależności 
naszego kraju do NATO i udziału w zagranicznych misjach wojskowych. Nie można także 
pominąć zmieniających się realiów gospodarczych. 

Sprostanie nowym wyzwaniom wymaga realistycznej oceny możliwości, precyzyjnego planowania i sprawnej realizacji po-
dejmowanych przedsięwzięć. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że nie wszystkie działania w tej sferze przebiegały 
właściwie. Najwyższa Izba Kontroli odnotowała tendencję do zbyt optymistycznego szacowania naszego potencjału i – co za 
tym idzie – do podejmowania zobowiązań, z których Polska nie była w stanie się wywiązać. Świadczyły o tym kontrole prze-
prowadzone w Marynarce Wojennej, Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych, które ujawniły, że w żadnym z tych rodzajów 
sił zbrojnych nie został osiągnięty zakładany poziom zdolności obronnych, wynikający z wcześniejszych uzgodnień w ramach 
NATO. Nie przyniosły również oczekiwanych efektów kosztowne prace badawczo-rozwojowe, zaś wojskowa służba zdrowia 
okazała się niezdolna do wypełniania na współczesnym polu walki zadań określanych standardami sojuszu.

Formułując oceny i wnioski, już we wcześniejszych kontrolach NIK sygnalizowała problemy, jakie mogą pojawić się 
w najbliższej przyszłości w wyniku zmian spowodowanych profesjonalizacją. Zmniejszenie pozostających w dyspozycji resor-
tu obrony narodowej zasobów kadrowych oraz brak dopływu żołnierzy zasadniczej służby wojskowej musiały pociągnąć za 
sobą konieczność przeorganizowania różnych służb i modyfikacji sposobów działania. Dotyczyło to m.in. systemu nadawania 
pracownikom wojska przydziałów mobilizacyjnych, czy rekrutacji do wojskowych straży pożarnych, w których służbę pełnili 
poprzednio również żołnierze z poboru. Izba nie stwierdziła, by znaleziono skuteczne sposoby wypełnienia wspomnianych 
ubytków, o czym świadczyły choćby wyniki kontroli poświęconej funkcjonowaniu szkół podoficerskich, które nie były w stanie 
zapełnić braków w korpusie osobowym podoficerów zawodowych.

Obecnie proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych dobiegł końca, przynajmniej w sferze organizacyjno-legislacyjnej. Prze-
biegał szybciej i zakończył się wcześniej, niż zakładał pierwotny kalendarz. Nie oznacza to jednak, iż poszczególne jednostki 
i służby osiągnęły już pełną gotowość do wykonywania swoich konstytucyjnych funkcji czy też zadań w kraju i poza jego 
granicami. Wiele z nich nie posiada dotąd pełnych stanów osobowych, brakuje nowoczesnego uzbrojenia i wyposażenia oraz 
przystosowanej do zmienionych potrzeb bazy szkoleniowej. W porównywalnym tempie nie toczył się bowiem równoległy pro-
ces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, którego celem było zaopatrzenie wyszkolonych zawodowych żołnierzy w środki 
umożliwiające skuteczne reagowanie na współczesne zagrożenia i efektywne pełnienie powierzonych im misji. Z opóźnieniem 
powstawały tworzone na potrzeby reagowania kryzysowego Narodowe Siły Rezerwowe, mające stanowić integralną część 
systemu bezpieczeństwa narodowego. Należy mieć świadomość, iż transformacji nie kończy zastąpienie żołnierzy z poboru 
ochotnikami powoływanymi do służby kontraktowej. Za w pełni profesjonalną będzie można uznać armię nie tylko złożoną 
z żołnierzy zawodowych, ale również taką, w której przeprowadzone zostaną szerokie zmiany strukturalne, modernizacyjne 
i szkoleniowe. Te jednak w wielu wypadkach są dopiero przed nami. 

11.1. Siły Zbrojne

Profesjonalizacja polskich Sił Zbrojnych została przeprowadzona dość szybko. Niemniej kontrola NIK wyka-
zała, że jednostki wojskowe nie mają kompletu – zarówno żołnierzy, jak i sprzętu. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy 
oraz baza szkoleniowa są w złym stanie technicznym. Nie ma także stabilnej koncepcji tworzenia Narodowych Sił 
Rezerwowych.

Główne ustalenia NIK:

– Opóźnienia w wydawaniu aktów wykonawczych przez rząd i MON
Rozwiązania prawne umożliwiające profesjonalizację Sił Zbrojnych zostały wprowadzone dość szybko – w zakresie 

ustaw. Wolniej przebiegało już wydawanie innych aktów prawnych – rozporządzeń Rady Ministrów, rozporządzeń, zarządzeń 
i decyzji Ministra Obrony Narodowej. 
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– Skuteczna zamiana żołnierzy z naboru w ramach zasadniczej służby wojskowej na szeregowych żoł-
nierzy zawodowych

NIK ocenia pozytywnie przekształcenie w grudniu 2008 r. stanowisk żołnierzy zasadniczej służby wojskowej na stanowi-
ska szeregowych zawodowych, a także sukcesywne ograniczanie poboru w latach 2008–2009, aż do całkowitego zwolnienia 
żołnierzy z tego obowiązku. Odbyło to się szybciej niż zakładano. 

– Braki kadrowe w jednostkach
Ogólna liczebność Sił Zbrojnych jest co prawda zbliżona do planowej, ale wiele jednostek nie jest jeszcze skompletowa-

nych w stopniu umożliwiającym pełną realizację zadań. 
– Opóźnienia w zmianach strukturalno-organizacyjnych
Zdaniem NIK za szybkim tempem profesjonalizacji nie poszły odpowiednie zmiany strukturalno-organizacyjne. 
– Utrata ciągłości przygotowywania rezerw mobilizacyjnych
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła ponadto, iż konsekwencją zaniechania powoływania do służby i szkolenia żołnierzy 

z poboru była utrata ciągłości przygotowywania rezerw mobilizacyjnych. Do dnia zakończenia kontroli nie wdrożono rozwiązań 
mających przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku.

– Brak spójności procesu profesjonalizacji z procesem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej nie zapewnił spójności realizowanego procesu profesjonalizacji z trwającym od lat procesem 

modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Było to – w ocenie NIK – istotne, ponieważ celem „Programu profesjonalizacji” mają 
być zawodowi, wyszkoleni żołnierze, wyposażeni w nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Tylko bowiem skorelowanie 
procesów zmian jakościowych w zakresie kadry, szkolenia i wyposażenia pozwoli na istotny wzrost zdolności Sił Zbrojnych RP 
do realizacji ich konstytucyjnych zadań oraz optymalne wykorzystanie przeznaczanych na ten cel środków. 

– Zużyty sprzęt na wyposażeniu jednostek
W odniesieniu do znajdującego się obecnie na wyposażeniu jednostek sprzętu i uzbrojenia wojskowego stwierdzono 

pogłębiające się ich zużycie. Opóźniona realizacja programów modernizacyjnych powodowała konieczność przedłużenia do-
celowej normy eksploatacji sprzętu.

– Nieskuteczny system motywacyjny naboru do Narodowych Sił Rezerwowych
Narodowe Siły Rezerwowe miały być utworzone i utrzymywane na potrzeby reagowania kryzysowego. Miały także 

wzmocnić jednostki wojskowe w sytuacjach działań poza granicami państwa. Ich liczebność – 20 tys. żołnierzy –  miała być 
osiągnięta do końca 2010 r. Jednak ze względu na kryzys finansowy przesunięto to o rok. Proces tworzenia NSR odbiegał od 
powyższych założeń – do 31 grudnia 2011 r. przydziały kryzysowe nadano 13.395 żołnierzom (67 proc. planu). Stało się tak 
po części dlatego, że stworzony system motywacyjny dla żołnierzy NSR okazał się nieskuteczny, gdyż nie zapewnił niezbędnej 
liczby żołnierzy o wymaganych kwalifikacjach. 

– Pełne szkolenia tylko dla jednostek wydzielonych do zadań sojuszniczych
W kwestii szkolenia żołnierzy – Izba zwróciła uwagę na fakt, że możliwość pełnego realizowania programów szkolenia 

zapewniono wyłącznie jednostkom i pododdziałom wydzielonym do zadań sojuszniczych. 
– Zaniedbania w infrastrukturze szkoleniowej i kwaterunkowej
Proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych natrafił również na bariery w postaci braków i zaniedbań w zakresie infrastruktury szko-

leniowej i kwaterunkowej. Podjęto, co prawda, działania naprawcze, ale niedofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych powo-
dowało wydłużenie okresu ich realizacji i narastanie potrzeb remontowych, zwłaszcza w zakresie infrastruktury szkoleniowej.

Wnioski NIK:

NIK widzi pilną potrzebę zintensyfikowania działań w celu budowania Narodowych Sił Rezerwowych, jako formacji samo-
dzielnej i zdolnej do realizacji zadań.

11.2. Wojskowe misje zagraniczne

Szczegóły ustaleń kontroli NIK, dotyczącej działalności VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afga-
nistanie, objęte są tajemnicą. NIK ogólnie może tylko ujawnić, że kontrola stwierdziła, iż mimo braków w uzbrojeniu 
i sprzęcie wojskowym, polski kontyngent z powodzeniem realizował swoje główne zadania w operacji Międzyna-
rodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w ramach przyznanego im mandatu, we współpracy z Afgańskimi Siłami 
Bezpieczeństwa i w koordynacji z Siłami Koalicji Międzynarodowej. 
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Główne ustalenia NIK:

– Niewłaściwie funkcjonujący system zbierania i upowszechniania doświadczeń z udziału Sił Zbrojnych RP w opera-
cjach wojskowych poza granicami kraju.

– Niska skuteczność działań w pozyskiwaniu do PKW lekarzy specjalistów, w tym anestezjologów. 

Wnioski NIK do Ministra Obrony Narodowej:

– Powinien wypracować i wdrożyć efektywne rozwiązania w celu zapewnienia terminowej realizacji dostaw uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego planowanego do doposażenia PKW. 

– Powinien stworzyć prawidłowo funkcjonujący system zbierania i upowszechniania doświadczeń z udziału Sił Zbrojnych 
RP w operacjach wojskowych poza granicami państwa, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wspierających zarządza-
nie. Izba zwróciła uwagę na potrzebę wykorzystania tych doświadczeń.

11.3. Przemysł obronny

Nie przyniosło spodziewanych efektów wsparcie ze środków publicznych udzielone w latach 2002–2010 spół-
kom przemysłowego potencjału obronnego na ich restrukturyzację. Sytuacja ekonomiczna części tych podmio-
tów, w badanym okresie stale się pogarszała, a jednym z powodów tego stanu były trudności w odnalezieniu się 
w aktualnej sytuacji gospodarczej, wynikające ze specyfiki tego sektora.

Przemiany ustrojowe i związana z tym zmiana warunków polityczno-militarnych pociągnęły za sobą gwałtowny spadek za-
mówień na uzbrojenie i sprzęt wojskowy, zarówno ze strony odbiorców zagranicznych, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Wskutek narastających dysproporcji pomiędzy możliwościami produkcyjnymi a popytem na wyroby specjalne coraz większa 
część potencjału branży pozostawała niewykorzystana, co bardzo szybko znalazło negatywne odbicie w jej sytuacji ekono-
micznej. Jednocześnie sektor zbrojeniowy, obok bieżącej produkcji, musiał utrzymywać w gotowości odpowiednich rozmiarów 
rezerwowe moce produkcyjne służące obronności kraju, możliwe do uruchomienia w wypadku pojawienia się zagrożeń. Po-
godzenie obydwu racji w procesie dostosowywania się do nowych zasad rynkowych wymagało od spółek sektora obronnego 
wyjątkowo głębokich, trudnych i długotrwałych przekształceń strukturalnych. 

W konsekwencji działań prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prezesa Agencji Rozwoju Prze-
mysłu, konkurencyjność krajowego przemysłu obronnego nie uległa zdecydowanej poprawie, a spółki tego sektora nadal 
borykają się z poważnymi problemami natury strukturalnej. Z analizy zastosowanych instrumentów pomocy wynika, że:

– środki przekazane w ramach rozporządzenia w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyza-
cji przemysłowego potencjału obronnego korzystnie wpłynęły na sytuację ekonomiczno-finansową zarówno poszczególnych 
przedsiębiorstw, jak i całej branży; 

– pozytywną role odegrały także procesy oddłużeniowe; 
– założenia związane z rozporządzeniem w sprawie dopłat do kredytów inwestycyjnych udzielanych spółkom przemysło-

wego potencjału obronnego oraz dotyczące programu wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu inicjatyw pobudzających 
polską gospodarkę w sektorze bezpieczeństwa i obronności państwa okazały się nieprzystające do realiów, w jakich funkcjo-
nowały przedsiębiorstwa tej branży i nie przyniosły zakładanych rezultatów;

– wsparcie udzielone Stoczni Marynarki Wojennej SA w Gdyni przez ARP, w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, 
stanowiące 40% wszystkich środków wyasygnowanych przez Agencję, nie spełniło pokładanych w nim nadziei. 

Główne ustalenia NIK:

– Poprawa tylko w trzech spośród siedmiu kontrolowanych podmiotów
Mimo udzielonej ze środków publicznych pomocy w łącznej wysokości 490 mln zł nie każda z badanych spółek potrafiła 

dokonać przekształceń strukturalnych, nie wszystkie też z zastosowanych rozwiązań prawnych i użytych instrumentów eko-
nomicznych okazały się skuteczne. 

Zakłady Metalowe „Dezamet” i Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” przy niewielkim wsparciu skutecznie przeprowadziły 
proces restrukturyzacji i obecnie należą do najlepszych spółek tej branży, posiadają mocną pozycję rynkową i całą gamę 
konkurencyjnych produktów. Spośród trzech podmiotów, które otrzymały największe wsparcie – były to Zakłady Mechaniczne 
„Bumar-Łabędy”, Stocznia Marynarki Wojennej oraz Zakłady Metalowe „Mesko” – jedynie w ostatnim przypadku udzielona 
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pomoc przyniosła trwałe, pozytywne rezultaty. W Zakładach Mechanicznych „Tarnów” proces restrukturyzacji nie doprowadził 
do uzyskania rentowności, płynności finansowej ani zdolności kredytowej. Z kolei specyficzny charakter „PZL-Warszawa II” 
jako kooperanta innej spółki sektora sprawił, że wprawdzie wsparcie wykorzystane zostało zgodnie z przeznaczeniem, jednak 
wyniki tej spółki są obecnie gorsze niż były przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji. 

Wnioski NIK:

W sytuacji spadku zamówień na uzbrojenie i sprzęt wojskowy ze strony głównych odbiorców krajowych oraz relatywnie 
niewielkiej sprzedaży eksportowej, w sposób ewidentny okazało się, że krajowy przemysł obronny nie jest jeszcze w wystar-
czającym stopniu odporny na skutki wahań koniunktury. W celu wzmocnienia jego konkurencyjności zapisy Strategii konsolida-
cji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012, przyjętej przez Radę Ministrów 31 sierpnia 2007 
r., wymagają pilnego przeglądu oraz odpowiedniej modyfikacji i aktualizacji. Istotną kwestią dla skutecznego przeprowadzenia 
i zamknięcia tego procesu jest także ustanowienie jednego podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań przewidzianych 
w tym dokumencie.

Mając na względzie wysokość środków publicznych, przekazywanych spółkom przemysłowego potencjału obronnego, 
NIK zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia przez Ministerstwo Gospodarki i ARP nadzoru nad prawidłowością wydatko-
wania i rozliczania przekazywanych kwot. 

11.4.  Infrastruktura wojskowa

� Baza samolotów F-16 na lotnisku w Poznaniu-Krzesinach

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła procedurę wyboru lokalizacji oraz samą lokalizację bazy samolotów 
F-16 na lotnisku Poznań-Krzesiny. Wybór nie był poprzedzony analizami skutków takiej lokalizacji bazy – nie tylko 
dla obronności, ale także dla ludności i środowiska. Nie przeanalizowano również uwarunkowań prawnych oraz 
ekonomicznych. NIK zwraca uwagę na rosnącą liczbę roszczeń właścicieli nieruchomości w pobliżu bazy o wypłatę 
odszkodowań lub wykup nieruchomości przez Skarb Państwa. W momencie zakończenia kontroli roszczenia sięga-
ły blisko 280 mln złotych. Dwa miliony złotych odszkodowań już zostało wypłacone.

Istotny wpływ na lokalizację bazy F-16 w Krzesinach miała decyzja Ministra Obrony Narodowej z 1997 r., w której to lot-
nisko zostało wymienione jako element infrastruktury wojskowej zgłoszony przez Polskę do współdziałania z NATO. Wskutek 
tego zostało ono uwzględnione w Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Kontrola wykazała, że 
największy wpływ na wybór konkretnego lotniska miało Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W wyniku jego 
działań, w Poznaniu-Krzesinach już w 2001 r., tj. na 1,5 roku przed dokonaniem wyboru samolotu wielozadaniowego, rozpo-
częto na znaczną skalę roboty budowlane związane z modernizacją drogi startowej lotniska, co de facto rozstrzygnęło kwestię 
lokalizacji bazy tych samolotów w Poznaniu.

Ustalenia NIK:

– Dokumentacja dotycząca lokalizacji lotniska została zniszczona jeszcze w 1997 r. z naruszeniem prze-
pisów

Zbadanie procesu uzgodnień wspomnianej decyzji Ministra ON oraz zasadności wydzielenia lotniska Poznań-Krzesiny do 
infrastruktury NATO, uniemożliwił brak dokumentacji w tym zakresie. Kontrolerzy NIK ustalili, że w lipcu 2005 r. Podsekretarz 
Stanu w MON został poinformowany przez Departament Kontroli MON o zniszczeniu w 1997 r. dokumentacji uzgodnień ww. 
decyzji z naruszeniem przepisów resortowych w tym zakresie.

– Sądy przyznają odszkodowania właścicielom nieruchomości sąsiadujących z lotniskiem
Ponieważ kwestie ochrony środowiska nie były uwzględniane przy dokonywaniu wyboru lokalizacji baz samolotów F-16 

– zapadły wyroki sądowe przyznające odszkodowania właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na obszarze ograniczone-
go użytkowania utworzonego wokół lotniska Poznań-Krzesiny. Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu wypłacił do czasu 
zakończenia kontroli z tego tytułu ponad 2 mln zł, przy czym jest to zaledwie niewielki ułamek kwoty, w jakiej ostatecznie mogą 
zamknąć się roszczenia. Albowiem liczba roszczeń o odszkodowane lub wykup nieruchomości wykazuje tendencję rosnącą. 
W momencie zakończenia kontroli roszczenia o odszkodowania wyniosły ponad 260 mln złotych.

– Baza nie była dostosowana do wymogów eksploatacji F-16 i musiała być modernizowana
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NIK zauważa także, że w momencie rozpoczynania realizacji programu brak było dostatecznego rozpoznania właściwości 
samolotu F-16 i wymogów jego eksploatacji. Skutkiem tego sukcesywnie rozszerzano zakres zadaniowo-finansowy moderni-
zacji lotnisk – baz F-16 i przesuwano terminy jej zakończenia. 

Wnioski NIK:

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie zwraca uwagę, że wojsko powinno zrobić analizę zysków i strat i zdecydować, 
czy bardziej nie opłacałoby się jednak przeniesienie bazy F-16 na inne lotnisko, bardziej oddalone od aglomeracji miejskich. 

� Inwestycje NATO na terenie Polski

Potwierdziły się sygnały o nieprawidłowościach w przygotowaniu i realizacji inwestycji prowadzonych przez 
NATO na terenie Polski w związku z programem inwestycyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa. W czterech na sześć 
badanych obiektów NIK stwierdziła sięgające 9 lat opóźnienia, duże przekroczenia planowanych kosztów, nie-
właściwe przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz brak należytego nadzoru nad przebiegiem robót. Winę za 
te zaniedbania ponosi według NIK krajowy inwestor – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckie-
go, którego z kolei nie nadzorował wystarczająco skutecznie Minister Obrony Narodowej, a konkretnie działający 
w jego imieniu dyrektor Departamentu Infrastruktury tegoż resortu.  

„Program inwestycyjny NATO w dziedzinie bezpieczeństwa” obejmuje m.in. rozbudowę infrastruktury wojskowej na te-
renie państw członkowskich NATO, wykorzystywanej przez wojska jego członków lub wchodzącej w skład wspólnych syste-
mów obronnych, a finansowanej wspólnie przez uczestników sojuszu. W ramach programu inwestycyjnego NATO w latach 
2007–2010 realizowano 98 inwestycji na kwotę 1,84 mld zł. NIK wybrała do kontroli sześć projektów ważnych pod względem 
obronności, których łączna wartość wyniosła 20% ogółu wydatków we wspomnianym okresie.

Główne ustalenia NIK:

– Negatywna ocena czterech z sześciu inwestycji
Na negatywną ocenę NIK złożyły się przede wszystkim: wieloletnie opóźnienia, znaczne przekroczenia planowanych 

kosztów i mające charakter systemowy zaniedbania w przygotowaniu inwestycji i nieskuteczny nadzór nad jej przebiegiem.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację czterech inwestycji:
–  budowy składów paliwa i smarów na lotnisku w Malborku, 
–  budowy składów paliwa i smarów na lotnisku w Poznaniu-Krzesinach,
– dostarczenie radarów typu backbone w Zamościu, 
– modernizację i rozbudowę składów paliw i smarów w Cybowie. 
– Pozytywna ocena dwóch inwestycji
Pozytywną ocenę zdobyły tylko: modernizacja hangaru na lotnisku w Łasku i budowa posterunku radarowego w Brzo-

skwini. 
– Negatywna ocena opóźnień rozpoczęcia inwestycji na lotnisku w Mińsku Mazowieckim
Ponadto NIK negatywnie oceniła przewlekły, 28-miesięczny tryb wyłonienia nowego inwestora zastępczego dla inwestycji 

na lotniskach oraz składach paliwa i smarów. Do czasu zakończenia kontroli NIK nie został on wyłoniony. Brak inwestora 
zastępczego opóźnia rozpoczęcie inwestycji na lotnisku w Mińsku Mazowieckim i zgłoszenie w celu przeprowadzenia wyma-
ganej przepisami NATO wspólnej inspekcji odbioru 20 zakończonych już i przekazanych użytkownikom inwestycji.

– Odpowiedzialność inwestora krajowego oraz MON
Zdaniem NIK obowiązujące prawo dawało możliwość sprawnego przygotowania i zrealizowania inwestycji. Jednak krajo-

wy inwestor – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, podległy Ministrowi Obrony Narodowej – dopuścił 
się zaniedbań w przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz nieefektywnie nadzorował budowy. Nie zatrudniał bowiem pracow-
ników posiadających kwalifikacje do wykonywania fachowego nadzoru inwestorskiego z potwierdzoną przez niezależny organ 
znajomością procesu budowlanego oraz umiejętnościami praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Przypadki niesta-
rannego wykonania zadań stwierdzono na wszystkich etapach inwestycji. ZIOTP nie nadzorował działalności inwestorów 
zastępczych. Wyraził jednak zgodę na pobieranie przez nich stałego wynagrodzenia bez względu na czas realizacji inwestycji, 
co ograniczyło ich motywację do terminowego i oszczędnego wykonywania zadań. Ponadto zakład nie wdrażał rekomendacji 
zleconych przez MON podczas kontroli, które sygnalizowały nieprawidłowości w zakładzie. 
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– Zwiększenie kosztów
Stwierdzone przez NIK zwiększenie planowanych kosztów oznaczało w skrajnym przypadku ich podwojenie, zaś opóźnie-

nia sięgały od 4 do 9 lat. W przypadku trzech inwestycji odbiór sprzętu i wyposażenie o wartości ponad 19 mln zł odbywał się 
na placach budów, bez obecności przedstawicieli zakładu. Uczynili to oni potem w Warszawie. 

11.5. Mieszkania i kwatery dla żołnierzy

Kontrole NIK przeprowadzone w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz jej jednostkach terenowych ujawniły 
m.in. niedostateczną dbałość o interesy Skarbu Państwa, niegospodarność, uchybienia w wykorzystaniu dotacji 
budżetowych, niewłaściwe administrowanie powierzonym mieniem, nieodpowiednią politykę inwestycyjną i remon-
tową. Nie wypełniało swoich powinności również Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” 
– spółka utworzona przez WAM w celu realizacji programu budowy mieszkań na wynajem dla żołnierzy. NIK ma 
również zastrzeżenia do nadzoru nad WAM i WTBS „Kwatera” ze strony Ministra Obrony Narodowej.

Funkcjonowanie systemu zakwaterowania żołnierzy zawodowych i gospodarowanie służącym temu celowi zasobem nie-
ruchomości Skarbu Państwa NIK kontrolowała w ostatnich latach kilkakrotnie. Ostatnia kontrola potwierdziła jednak, że miesz-
kaniowe potrzeby żołnierzy nadal pozostają niezaspokojone, co więcej odsetek wojskowych potrzebujących lokum rośnie. 

Niektórym ze wskazywanych przez NIK nieprawidłowościom mogą zaradzić wprowadzone w połowie 2010 r. zmiany 
w przepisach, podyktowane toczącymi się procesami profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Zmianie uległ m.in. status WAM, która 
uprzednio tylko nadzorowana przez MON, stała się obecnie jednostką podlegającą bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodo-
wej, określone zostały również zasady kontrolowania jej działalności. Na poprawę stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych wpłynąć może z kolei zmiana w systemie zakwaterowania żołnierzy – wprowadzona alternatywnie możliwość przydziału 
kwatery, bezpłatnego zakwaterowania w internacie, bądź wypłaty świadczenia mieszkaniowego – jeśli w ślad za nowymi ure-
gulowaniami pójdą również odpowiednie środki finansowe.

Główne ustalenia NIK:

– WAM była zbyt mało aktywna w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych żołnierzy
Tym samym wykonywanie zadań przez Wojskową Agencję Mieszkaniową zostało przez NIK ocenione negatywnie. Agen-

cja w niewystarczającym stopniu – mimo posiadanych środków – planowała i realizowała inwestycje mieszkaniowe. Zdaniem 
kontrolerów Izby, środki zgromadzone przez WAM na funduszu rezerwowym pozwalały jej działać w szerszym zakresie. W 
szczególności dotyczy to inwestycji już rozpoczętych. 

Mimo oczywistego i pogłębiającego się deficytu mieszkań – na co NIK zwraca uwagę – nie przygotowano programu jego 
ograniczenia, a dokonywane analizy i opracowania nie przełożyły się na konkretne plany ani działania. 

– WAM kupowała gotowe mieszkania zamiast budować
Zamiast budować domy na już posiadanym gruncie agencja preferowała kupowanie gotowych mieszkań na rynku nieru-

chomości. Kontrolerzy stwierdzili, że zakupy nie były działaniem uzasadnionym z punktu widzenia gospodarności, gdyż był 
znacznie droższy niż budowa (w zależności od konkretnego przypadku o ok. 26–36 proc.). 

– MON niedostatecznie nadzorował WAM
Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła swe zastrzeżenia także do nadzoru sprawowanego przez Ministra Obrony Narodowej. 

Kontrolerzy są przekonani, że zwiększając dotacje na inwestycje WAM i nie precyzując zadań, na które mogą być wykorzysta-
ne dodatkowe fundusze oraz nie nadzorując tego wykorzystania, działał on nierzetelnie. Brak właściwej reakcji na nieprawidło-
wości spowodowany był w znacznej mierze zakresem kompetencji ministra, ale także złą organizacją czynności nadzorczych 
w resorcie, wadliwym podziałem obowiązków i brakiem koordynacji zadań wykonywanych przez poszczególne komórki.

Minister Obrony Narodowej akceptował projekty planów finansowych WAM oraz ich zmiany, a także zatwierdzał sprawo-
zdania finansowe agencji. Sporządzane przez nią rozliczenia, sprawozdania i informacje sprawdzane były w resorcie tylko 
pod względem formalno-rachunkowym, natomiast żadna z komórek nie weryfikowała otrzymanych dokumentów od strony 
celowości, gospodarności i rzetelności wydatkowania środków dotacji.

– WTBS „Kwatera” wybudowało mniej mieszkań niż planowało
Także WTBS „Kwatera” nie wywiązywała się należycie ze swych obowiązków. Zgodnie z „Programem budowy mieszkań 

dla żołnierzy zawodowych służby stałej” „Kwatera” miała w latach 2003 -2007 wybudować 9 tys. mieszkań. Tymczasem do 
końca 2006 r. wybudowano zaledwie 2.214, zaś w latach 2007-09 jedynie dokańczano budowę 804 lokali uprzednio zaczę-
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tych. W rezultacie w 2007 r. odstąpiono od realizacji programu. Prezes WAM nie zlikwidował spółki, ani nie nakreślił alter-
natywnych koncepcji jej funkcjonowania. To dało podstawy do również negatywnej oceny planowania i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych przez WTBS „Kwatera” i nadzoru Prezesa WAM nad nią.

Wnioski NIK:

Mimo pewnych nieprawidłowości Izba pozytywnie oceniła gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym, bę-
dącym w dyspozycji WAM. Niemniej biorąc pod uwagę wysokie koszty utrzymania zasobu, niezbędne jest zintensyfikowanie 
działań Agencji zmierzających do sprywatyzowania zbędnego majątku, co pozwoliłoby na pozyskanie środków na realizację 
inwestycji w garnizonach, w których występują potrzeby mieszkaniowe.

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
obrony narodowej

1.  Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych (KON, P/10/086)

2.  Dostosowanie wielkości i struktury oraz wyposażenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice 
Afganistanu do realizowanych zadań i zmiennych warunków pełnienia służby (KON, P/10/082)

3.  Wspieranie środkami publicznymi restrukturyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego (KGP, P/10/044)
4.  Przygotowanie lotniska w Poznaniu – Krzesinach do bazowania samolotów F–16 (KOB, P/09/084)
5.  Realizacja wybranych inwestycji podjętych w ramach „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa” 

(KOB, P/10/084)
6.  Działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kwatera” 

sp. z o.o. (LWA, P/09/179)
  Uwagi: 
•  Ta ostatnia kontrola łączy się także z obszarem budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. 
• Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można także 

znaleźć w Syntezach kontroli planowych – załącznik nr 3.
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12. Oświata 
i wychowanie

12.1. Wychowanie przedszkolne

12.2. Szkoły

12.3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

12.4. Szkoły specjalne
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Oświata i wychowanie
Wśród licznych kontroli związanych z kształceniem, nauczaniem, a także wychowaniem dzie-
ci i młodzieży, przeważały badania dotyczące efektów i warunków nauczania w szkołach 
publicznych, przebiegu procesów wychowawczych oraz funkcjonowania różnego rodzaju 
szkół i placówek.

Kontrola poświęcona wypełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat wykazała, że administracja oświato-
wa nie poświęcała temu problemowi należytej uwagi. NIK stwierdziła, że niedostateczne zainteresowanie zjawiskiem przed-
wczesnego porzucania nauki przez młodych ludzi oraz brak wiarygodnych informacji o jego skali może utrudnić podjęcie 
działań mających na celu ograniczenie populacji zagrożonej wykluczeniem z systemu edukacyjnego, a jednocześnie podatnej 
na demoralizację. Inna kontrola wykazała bowiem, że niewypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego oraz obowiązku 
nauki sprzyjało nagannym zachowaniom. Mimo że zapobieganiu patologiom w kontrolowanych szkołach poświęcano wiele 
uwagi, to nadal miały w nich miejsce liczne przypadki zachowań agresywnych wobec rówieśników oraz dorosłych, a także 
kradzieże, włamania, prostytucja, wandalizm, zamachy, a nawet  próby samobójcze. Przeciwdziałania tym zagrożeniom nie 
ułatwiały zbyt liczne klasy, nie najlepsza współpraca rodziców z auczycielami, wreszcie brak wystarczającej liczby pedagogów 
i psychologów. 

Nie spełniał swojej funkcji system pomocy materialnej dla uczniów. W celu wyrównywania szans edukacyjnych, państwo 
zapewnia, w miarę swoich możliwości, środki na finansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wspieranie edukacji 
uczniów zdolnych. W rzeczywistości środki te wydatkowane zostały w ogromnej większości na pomoc o charakterze socjal-
nym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na dofinansowanie zakupu podręczników. Gminy, na których spoczywa 
zadanie udzielania wspomnianej pomocy, nie rozpoznawały w dostatecznym stopniu potrzeb w tym zakresie, nie organizowały 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, a przeznaczonych na ten cel środków nie wykorzystywały w pełnej wysokości. Z usta-
leń kontroli wynika, iż niezbędne jest systematyczne monitorowanie oraz dokonywanie analiz i ocen skuteczności udzielanej 
uczniom pomocy materialnej, a także uregulowanie kwestii organizowania w szkołach dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 
uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych. 

Zgodnie z założeniami, system oświaty winien uwzględniać zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży, w tym uczniów 
niepełnosprawnych, stanowiących około 3 proc. populacji. Kontrola poświęcona organizacji i finansowaniu kształcenia specjal-
nego wykazała jednak, że szkolnictwo specjalne nie zawsze właściwie wypełniało stojące przed nim zadania. Często zawodził 
system zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych w specjalistyczne podręczniki i pomoce naukowe, a także nadzór kurato-
riów nad placówkami kształcenia specjalnego. Nie udało się też uzyskać odpowiedzi na pytanie o skuteczność kształcenia 
specjalnego i jego formę najlepiej odpowiadającą obecnym potrzebom. W Polsce prowadzone jest ono zarówno w formie zin-
tegrowanej, kiedy uczniowie niepełnosprawni kształcą się razem z pozostałymi, jak i w systemie wyodrębnionych specjalnych 
szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. Niezbędne okaże się zapewne przeprowadzenie odpowiednich analiz i określenie 
na ich podstawie optymalnego modelu kształcenia specjalnego. Powinno ono umożliwiać uczniom niepełnosprawnym rea-
lizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ułatwiać znalezienie miejsca na rynku pracy, a jednocześnie uwzględniać 
potrzebę racjonalnego wykorzystania wyasygnowanych na ten cel środków publicznych. Jest to tym bardziej konieczne, że 
kontrola poświęcona gromadzeniu danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej ujawniła, iż dyrektorzy 
wykazywali w bazach danych oświatowych informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów nie zawsze zgodnie 
z treścią orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Nie-
rzetelne sporządzanie przez szkoły sprawozdań statystycznych powodowało niewłaściwy podział części oświatowej subwencji 
ogólnej, co z kolei pociągało za sobą znaczne konsekwencje finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących 
organami prowadzącymi szkoły 

Niepełny i niespójny okazał się system resocjalizacji funkcjonujący w zakładach poprawczych i schroniskach dla nielet-
nich, a efekty działań reedukacyjnych – niezadowalające. Świadczył o tym fakt, iż prawie 60 proc. byłych wychowanków skon-
trolowanych zakładów powróciło na drogę przestępstwa. Krytycznie oceniony został nadzór nad wspomnianymi placówkami. 
Nie został wykonany w pełnym zakresie plan lustracji i rewizji zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, nie określono 
głównych kierunków sprawowania nadzoru pedagogicznego nad tymi placówkami. Ministerstwo Sprawiedliwości nie wyko-
rzystało nawet środków z Unii Europejskiej na realizację pięciu programów dotyczących integracji i aktywizacji zawodowej 
osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, zgłoszonych w ramach Programu Operacyjne-
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go Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wychowankowie byli przyuczani na bardzo niskim poziomie i za pomocą prymitywnego 
oprzyrządowania do archaicznych zawodów, takich jak kowal, na które było niewielkie zapotrzebowanie. Ograniczało to ich 
szanse na przystosowanie się do życia w społeczeństwie. I w tym wypadku, zdaniem NIK, w funkcjonowaniu kontrolowanych 
jednostek niezbędne są zasadnicze zmiany.    

Trudno ocenić rezultaty działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych na polu kształcenia i resocjalizacji mło-
dzieży społecznie niedostosowanej. Wiadomo ze statystyk, że liczba punktów uzyskiwanych przez uczniów młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych na egzaminach gimnazjalnych z różnych przyczyn kształtowała się znacznie poniżej średniej osią-
ganej przez uczniów ogółu szkół w poszczególnych województwach, nie jest natomiast znana efektywność działań resocjali-
zacyjnych. Badania takie nie zostały przeprowadzone, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz organy sprawujące nadzór 
pedagogiczny nie dysponowały zatem informacjami o liczbie byłych wychowanków, którzy kontynuowali naukę po zakoń-
czeniu pobytu w ośrodku, podjęli pracę, ewentualnie trafili do zakładów karnych bądź poprawczych. Osiągnięcia sukcesów 
w procesie przywracania niedostosowanej młodzieży społeczeństwu z pewnością nie ułatwia złożona struktura i organizacja 
systemu resocjalizacji nieletnich. Trzeba bowiem wiedzieć, że ośrodki podlegają starostom lub marszałkom, nadzór pedago-
giczny sprawują kuratorzy oświaty, postanowienia o umieszczeniu wydają sądy rodzinne, do MOW kieruje centralny ośrodek 
znajdujący się w resorcie oświaty, readaptacją wychowanków opuszczających placówki zajmują się powiatowe centra pomocy 
rodzinie, a regulacje prawne dotyczące ich usamodzielniania się określa Minister Pracy i Polityki Społecznej.  

Uwagę zwraca ciągle niedostateczne upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Wprawdzie grupa wiekowa sześcio-
latków objęta została w całości obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a wszystkim zgłoszonym pięciolat-
kom zapewniono miejsce w istniejących placówkach, jednak poza zasięgiem wychowania przedszkolnego pozostaje niemal 
połowa dzieci w wieku 3-5 lat, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat liczba 
miejsc w przedszkolach zwiększyła się, ale nie zaspokaja to rosnącego zapotrzebowania na edukacją przedszkolną, o czym 
świadczy duża liczba odmów przyjęcia do przedszkoli z powodu braku miejsc. 

12.1. Wychowanie przedszkolne

W celu realizacji strategii lizbońskiej kraje Unii Europejskiej zadeklarowały objęcie do roku 2013 wychowaniem 
przedszkolnym 90 proc. dzieci. Tymczasem Polska zajmuje jedno z ostatnie miejsc wśród krajów unijnych – wycho-
waniem przedszkolnym nie jest u nas objęta nawet połowa dzieci. 

Wskaźnik powszechności wychowania przedszkolnego – 44,5 proc. – sytuuje Polskę daleko nawet za Grecją (68 proc.), 
Rumunią (73 proc.), Republiką Czeską (82 proc.), Danią (91 proc.), nie wspominając już o Belgii, Francji, Hiszpanii czy Wło-
szech, gdzie przed rozpoczęciem nauki szkolnej do przedszkola chodzi praktycznie każde dziecko.

Najwyższa Izba Kontroli uznała za konieczne zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz wypracowanie nowego, 
elastyczniejszego modelu prowadzenia wychowania przedszkolnego w różnych formach organizacyjnych. 

Ustalenia NIK:

– Co trzecia gmina nie ustaliła sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
– Wiele gmin pobierało opłaty za świadczenia, które powinny być bezpłatne 
Nie określiły zakresu nadzoru administracyjno-finansowego nad placówkami, nie wyodrębniły środków finansowych na 

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
– W ponad połowie placówek wychowania przedszkolnego przekroczona została maksymalna liczba 25 

dzieci w oddziale 
– Nie brakowało miejsc dla sześciolatków
Kontrola NIK objęła ogółem 93 jednostki – urzędy gmin oraz placówki wychowania przedszkolnego w dziesięciu woje-

wództwach. Na tym terenie w ciągu dwóch ostatnich lat liczba placówek przedszkolnych zwiększyła się o 25 proc., wskaźnik 
zasięgu wychowania przedszkolnego wzrósł z 41 proc. do 57 proc., wszystkie dzieci w wieku sześciu lat miały zapewnione 
warunki do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, a każde zgłoszone dziecko pięcioletnie znajdowało miejsce 
w placówce przedszkolnej. 

– Brak miejsc dla połowy dzieci w wieku 3-5 lat
Znacznie gorzej sytuacja przedstawiała się w przypadku młodszych grup wiekowych. W skontrolowanych gminach poza 

zasięgiem wychowania przedszkolnego pozostawała nadal prawie połowa dzieci w wieku 3-5 lat, a coraz większa liczba ro-
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dziców chcących umieścić dziecko w przedszkolu spotykała się z odmową z powodu braku miejsc – 6 proc. w roku szkolnym 
2007/2008, dwa lata później już 13 proc. 

– Powstają nowe przedszkola
W Polsce (wg danych GUS) w latach szkolnych 2000/2001 – 2008/2009 liczba placówek wychowania przedszkolnego pro-

wadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową zmniejszyła się o 723 (mniej o 4 proc.). Wzrosła 
wprawdzie liczba przyjętych do nich dzieci, ale zaledwie o 8,5 tys., to jest o 0,9 proc.

Wiele wskazuje jednak na to, że w ostatnim okresie ten niekorzystny trend ulega odwróceniu, o czym może świadczyć 
fakt, iż od września 2008 r. do września 2009 r. w kraju powstały 403 nowe, publiczne i niepubliczne przedszkola. 

12.2. Szkoły

� Pomoc materialna dla uczniów

Państwo każdego roku przeznacza około 500 mln zł na pomoc materialną dla uczniów. Żadna ze skontrolowa-
nych instytucji nie ma dokładnych danych na temat tego, czy pomoc trafia do wszystkich potrzebujących. Niemal 
połowa badanych szkół nie przewiduje stypendiów za osiągnięcia w nauce czy sporcie.

Gminy, które we współpracy ze szkołami organizują pomoc dla uczniów, nie radzą sobie z pełnym wykorzystaniem 
przekazywanych im pieniędzy. W 2009 r. do budżetu wróciło 9 proc. środków przeznaczonych na pomoc materialną. W 
2010 r. odsetek niewykorzystanych w ten sposób pieniędzy sięgnął już 16 proc. Skrajnym przykładem są gminy woje-
wództwa śląskiego, które nie wykorzystały ponad jednej trzeciej przekazanych im środków. Najgorzej jest z wykorzysta-
niem pieniędzy z rządowego programu „Wyprawka szkolna”, przeznaczonych na zakup podręczników dla najuboższych 
dzieci. W 2009 r. samorządy zwróciły prawie 30 proc. z tych  środków, a w roku 2010 już ponad 38 proc.

Główne ustalenia NIK:

– 22 procent dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa 
Według danych Urzędu Statystycznego UE (Eurostatu) z 2008 r. w Polsce poniżej granicy ubóstwa relatywnego 

żyje 22 proc. dzieci. Tymczasem ani MEN, ani żadne inne państwowe instytucje nie wiedzą, czy pomoc materialna 
dociera do wszystkich potrzebujących uczniów. Resort edukacji nie sprawdza, w jaki sposób środki są rozdzielane 
i wykorzystywane, ponieważ przepisy tego nie wymagają. Większość gmin w ogóle nie podejmuje wysiłku rozpozna-
nia potrzeb uczniów na swoim terenie (w trakcie kontroli robiło to 9 z 19 skontrolowanych gmin). Tylko cztery gminy 
oceniały przebieg i efekty swoich działań. Również samorządowcy tłumaczą się brakiem odpowiedniego obowiązku 
prawnego.

– Opóźnienia w wypłatach stypendiów
Samorządom gminnym zdarza się łamać przepisy Ustawy o systemie oświaty. Kontrolerzy NIK zwrócili uwagę na umiesz-

czanie w regulaminach dotyczących dofinansowywania uczniów dodatkowych wymagań. Na przykład w Radomiu pomoc 
uzależniono od obecności uczniów na lekcjach. Jednocześnie w części gmin stypendia docierają do uczniów dopiero po 
trzech, a nawet czterech miesiącach od rozpoczęcia nauki. Aż 68 proc. skontrolowanych gmin opóźniało wydawanie decyzji 
o przyznaniu pomocy finansowej. W skrajnych przypadkach z decyzjami zwlekano od 32 do 83 dni.

– Brak kontroli nad wykorzystaniem pomocy finansowej
Gminy najchętniej udzielają stypendiów w formie pieniężnej. W ocenie NIK pomoc ograniczająca się jedynie do przeka-

zania pieniędzy, przy jednoczesnym braku kontroli nad ich wykorzystaniem, nie daje gwarancji przeznaczenia ich na cele 
edukacyjne. W dodatku taki system powiela zadania opieki społecznej. Lepszą formą wsparcia byłoby organizowanie i finan-
sowanie przez gminy dodatkowych zajęć edukacyjnych, wykraczających poza plany nauczania. Taka forma – w odróżnieniu 
od formy pieniężnej czy rzeczowej – ma szansę na rozbudzenie potrzeb poznawczych u dziecka i wyrównanie jego szans 
edukacyjnych.

– Problem ze wspieraniem uczniów zdolnych
Samorządy mają również problem ze wspieraniem uczniów zdolnych. Z 19 skontrolowanych  gmin 8 nie przewidziało 

funduszy na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Na 52 skontrolowane placówki szkolne 22 nie wystąpiły 
o środki na taki cel.
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� Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej

Aż 18 proc. uczniów zmaga się z problemem nadwagi i otyłości. Podejmowane przez gminy i szkoły próby 
propagowania zdrowego stylu życia są najczęściej niespójne, przypadkowe i doraźne, a więc nieskuteczne. Tylko 
w dwóch ze skontrolowanych szkół nie stwierdzono przypadków nadwagi i otyłości wśród uczniów. W pozostałych 
placówkach problem narasta, pomimo formalnie podejmowanych działań zapobiegawczych.

Ustalenia z 52 skontrolowanych szkół można uznać za reprezentatywne dla całego kraju.

Główne ustalenia NIK

– Brak gminnych raportów, dotyczących potrzeb zdrowotnych uczniów
Tylko dwie gminy (Chełm, Elbląg) opracowały raporty dotyczące potrzeb zdrowotnych uczniów, które stały się podstawą 

lokalnych działań prozdrowotnych.
– Brak określenia zadań związanych ze zwalczaniem nadwagi lub otyłości w programach wychowawczych
Programy wychowawcze wszystkich skontrolowanych 52 szkół zawierały wprawdzie zagadnienia dotyczące szeroko ro-

zumianych działań sprzyjających zdrowiu, ale tylko w 1/3 z nich określono zadania bezpośrednio związane ze zwalczaniem 
nadwagi lub otyłości.

– Śmieciowe jedzenie ze szkolnych sklepików zamiast obiadów na stołówce
W 87 proc. szkół prowadzących sklepiki oraz 75 proc. posiadających automaty spożywcze oferowano produkty o niskiej 

wartości odżywczej, nie zalecane przez dietetyków (np. chipsy, słodkie napoje gazowane, napoje energetyzujące), podczas 
gdy aż 1/3 szkół nie zapewniała uczniom możliwości zjedzenia obiadu. Sklepiki z żywnością fast food znajdowały się także 
m.in. w czterech z ośmiu szkół posiadających tytuł „Szkoła promująca zdrowie”. Te z produktami zaliczanymi wyłącznie do 
zdrowej żywności funkcjonowały jedynie w 16 proc. skontrolowanych szkół. 

Specjaliści zwracają uwagę, że samorządy – szczególnie te borykające się z problemami finansowymi – nierzadko ocze-
kują od dyrektorów szkół, aby dochody z wynajmu powierzchni pod sklepiki, wspomagały budżet szkoły.

– Programy prozdrowotne niepoprzedzone analizą stanu wyjściowego
Poszczególne szkoły brały udział w ogólnopolskich programach prozdrowotnych (m.in. „Trzymaj formę”, „Szklanka mle-

ka”, „Owoce w szkole”). NIK zwraca uwagę, że ocena skuteczności tych programów jest niemożliwa, ponieważ żaden nie 
został poprzedzony analizą stanu wyjściowego. 

– Nauczyciele nieprzygotowani do udzielenia pomocy uczniom w zapobieganiu nadwadze i otyłości.
Żadna ze skontrolowanych szkół nie uwzględniła w planach doskonalenia zawodowego nauczycieli problematyki z zakre-

su walki z nadwagą i otyłością. Jednocześnie większość ankietowanych przez NIK nauczycieli przyznała, że nie jest przygoto-
wana do pomagania uczniom w zapobieganiu nadwadze i otyłości.

– Niedofinansowany program zapobiegania nadwadze i otyłości realizowany przez Ministerstwo Zdrowia
Otyłość powoduje nie tylko olbrzymie obciążenia zdrowotne, ale także ekonomiczne, pochłaniając w niektórych państwach 

członkowskich UE do 6 proc. rządowych wydatków na opiekę zdrowotną. Dlatego programy poprawy żywienia i walki z otyłoś-
cią stały się priorytetem dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W odpowiedzi na zalecenia Komisji Europejskiej Ministerstwo 
Zdrowia wraz z m. in. z Instytutem Żywności i Żywienia realizują „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym 
chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2007–2011 POL-HEALTH”. Budżet tego 
programu jest uzależniony od wielkości środków zagwarantowanych corocznie w budżecie Ministra Zdrowia. Środki finansowe 
na realizację programu w latach 2007-2011 szacowano początkowo na 12 mln zł, faktycznie zaplanowano kwotę o połowę 
mniejszą – 5,9 mln zł, a w rzeczywistości wydatkowano (w latach 2007-2010) niespełna 2,4 mln zł.

Wnioski NIK:

NIK postuluje, by żywienie w szkole uznać za niezbędny element pomocy i ochrony zdrowia uczniów oraz by nadać mu 
wysoką rangę i zapewnić warunki jego realizowania.

12.3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), jak również kuratorzy oświaty, nie prowadzili analiz i ocen 
skuteczności procesu resocjalizacji (nie było takiego obowiązku prawnego), tym samym brakuje danych dotyczących efektyw-
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ności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na funkcjonowanie tych ośrodków. MOW oraz organy sprawujące 
nadzór pedagogiczny nie prowadziły też analiz skuteczności działań resocjalizacyjnych oraz nie posiadały danych o dalszych 
losach byłych wychowanków.

MOW, pomimo realizowania dwóch funkcji: edukacyjnej i resocjalizacyjnej, działają wyłącznie w ramach systemu oświaty 
i podlegają nadzorowi pedagogicznemu Ministra Edukacji. W systemie oświaty nie wypracowano jednak metod pozwalających 
na właściwe wykorzystanie potencjału MOW i odpowiedni dobór młodzieży kierowanej do tych ośrodków. 
Główne ustalenia NIK:

– Nierzetelne wprowadzanie przez MOW danych o liczbie wychowanków do bazy Systemu Informacji 
Oświatowej

Nierzetelne wprowadzanie danych do SIO spowodowało naliczenie części subwencji oświatowej w wysokości innej niż 
należna. Tylko w jednym MOM dokonywano wydatków ze środków dotacji z budżetu państwa bez stosowania przepisów 
o zamówieniach publicznych. 

– Opóźnienia w powiadamianiu o nieusprawiedliwionej nieobecności lub o niedoprowadzeniu nieletnich 
do MOW

Przewlekłość w powiadamianiu ośrodka rozwoju edukacji (ORE), właściwych sądów rodzinnych i starostów, organów pro-
wadzących oraz rodziców o nieusprawiedliwionej nieobecności lub o niedoprowadzeniu nieletnich do MOW, uniemożliwiała 
całkowite wykorzystanie miejsc w ośrodkach oraz pełne wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne, pomoce dydaktyczne 
i  środki techniczne do nauki zawodu.

– Prawidłowa organizacja MOW
Organizacja MOW była zgodna z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak również z aktami i procedurami wewnętrzny-

mi. System kształcenia i organizacji zajęć edukacyjnych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych pozwalał na realizację celów i zadań 
MOW. W 12 skontrolowanych ośrodkach (86 proc.) nauczyciele i wychowawcy posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nato-
miast w dwóch (14  proc.) – zatrudnieni byli nauczyciele i wychowawcy bez wymaganych kwalifikacji z zakresu resocjalizacji.

– Niedookreślenie warunków, w jakich powinna przebywać młodzież
Funkcjonowanie MOW nie podlegało standaryzacji, brak było bowiem wyznaczników określających, w jakich warunkach 

powinna przebywać młodzież, ilu maksymalnie wychowanków może mieścić placówka. W czterech ośrodkach (29  proc.) nie 
zapewniono pełnego dostępu wychowanków do wszystkich niezbędnych podręczników (w tym do nauki języka polskiego, 
języka angielskiego oraz matematyki).

– Zróżnicowane warunki pobytu wychowanków
Pomieszczenia szkół i internatów w MOW umożliwiały zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny przebywających 

w nich wychowanków oraz skuteczne prowadzenie procesu dydaktycznego. Warunki pobytu wychowanków były jednak zróż-
nicowane, gdyż liczba osób przebywających w pomieszczeniach internatu wahała się od 1 do 7.

– Indywidualne programy pracy
Dla wychowanków wszystkich zbadanych MOW opracowano i realizowano indywidualne programy pracy. W niemal wszyst-

kich (13) skontrolowanych MOW (93  proc.), wychowankowie uczestniczyli w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjali-
stycznych oraz w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w prawidłowym wymiarze.

– Gorsze wyniki egzaminów gimnazjalnych niż w szkołach środowiskowych
Wyniki egzaminów gimnazjalnych, przyjęte jako miernik efektów kształcenia wychowanków MOW, były znacznie gorsze  

od wyników uzyskiwanych przez uczniów szkół środowiskowych w poszczególnych województwach objętych kontrolą. Jedno-
cześnie wyniki te były na zbliżonym poziomie pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. 

Wnioski NIK:

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości utrudniały prowadzenie w MOW działalności edukacyjnej i resocjalizacyj-
nej. W celu ich wyeliminowania oraz uzyskania poprawy w  funkcjonowaniu MOW, NIK wnosi o podjęcie stosownych działań 
przez Ministra Edukacji Narodowej.

12.4. Szkoły specjalne

NIK negatywnie oceniła wykonywanie przez publiczne szkoły specjalne (zespoły szkół, ośrodki szkolno-wycho-
wawcze) zadań w zakresie wprowadzania danych o liczbie uczniów, wymagających specjalnych potrzeb edukacyj-
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nych, do Systemu Informacji Oświatowej. Zamieszczanie w SIO nierzetelnych danych skutkowało m.in. nieprawid-
łowym podziałem części oświatowej subwencji ogólnej, a w konsekwencji uzyskiwaniem przez organy prowadzące 
nienależnych kwot tej subwencji bądź otrzymywaniem subwencji w wysokości mniejszej, niż wynikałoby to z pra-
widłowego wyliczenia. 

Główne ustalenia NIK:

– Nierzetelne dane w SIO
Spośród 27 skontrolowanych szkół, aż 18 (tj. 66,7 proc.), zamieściło niezgodne ze stanem faktycznym dane w bazie sys-

temu informacji oświatowej. Dotyczyły one liczby uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych, tj. odpowiedniej 
organizacji nauki i metod pracy z tymi uczniami.

NIK negatywnie ocenia również nadzór wykonywany przez organy prowadzące w zakresie weryfikacji danych o uczniach. 
Prawie wszystkie te organy (21 spośród 24, tj. 87,5 proc.) nie wykonywały ustawowego obowiązku sprawdzania poprawności 
danych przekazywanych im przez szkoły.

W czterech przypadkach stwierdzono, że organy prowadzące szkoły nie przeprowadziły rzetelnej weryfikacji wykazów za-
dań oświatowych, sporządzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, będących podstawą do podziału subwencji oświa-
towej pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Doprowadziło to do naliczenia dla tych jednostek subwencji 
oświatowej na lata 2009-2011 w kwocie o 754,8 tys. zł niższej od należnej.

– Niedostateczna ochrona danych osobowych uczniów             
Szkoły specjalne w niedostatecznym zakresie stworzyły warunki mające zapewnić ochronę danych osobowych uczniów 

– w połowie spośród 24 objętych kontrolą szkół specjalnych stwierdzono poważne zaniedbania w tym zakresie.

Wnioski NIK:

Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje kompleksowe uregulowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w corocznie 
przygotowywanych instrukcjach wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej, sposobu umiesz-
czania danych o uczniach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Organy prowadzące powinny systematycznie sprawdzać zgodność wskazań zespołów orzekających zawartych w orze-
czeniach o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujmowanymi w SIO. 

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
oświaty i wychowania:

1.  Wychowanie przedszkolne (KNO, P/10/069)

2.  Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów (KNO, P/10/074)
3.  Realizacja zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej (KNO, P/10/190)
4.  Działalność młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie kształcenia i resocjalizacji (LOP, P/10/159)
5.  Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej (LPO, P/11/158)
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 

także znaleźć w Syntezach kontroli planowych – załącznik nr 3.
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Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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13. Praca

13.1. Programy aktywizacji zawodowej

13.2. Działalność urzędów pracy
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Praca
Problemy związane ze sprawami zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, stosunkami 
i warunkami pracy, Najwyższa Izba Kontroli bada każdego roku, poświęcając szczególną 
uwagę skuteczności kształcenia zawodowego, przygotowaniu pracowników do zmienia-
jących się potrzeb rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepeł-
nosprawnych. Wypływające stąd wnioski trudno uznać za optymistyczne. Okazuje się, że 
programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych nie trafiają do wszystkich. Korzystają z nich  
głównie najaktywniejsi, najczęściej przed 45. rokiem życia. Nie udało się natomiast zaintere-
sować zdobyciem nowych umiejętności ani wystarczająco zmotywować osób zaawansowa-
nych wiekowo, o niskich kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem. Istniała także znaczna 
grupa trwale bezrobotnych, którzy często nie byli w ogóle zainteresowani podjęciem pracy. 

W różnych okresach realizowane były liczne programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowane głównie z Fun-
duszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z poszczególnych form, takich jak szkolenia, staże zawodowe, 
zatrudnienie w ramach robót publicznych, pomoc finansowa na podjęcie działalności gospodarczej, skorzystała duża grupa 
poszukujących pracy, z których znaczna część znalazła potem zatrudnienie. Na uwagę zasługują szczególnie wyniki szkoleń 
dla bezrobotnych organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i wysoki wskaźnik ponownego zatrudnienia uczestników 
kursów. 

Nieco inne problemy ujawniła zakończona w 2011 r. kontrola realizacji programu aktywizacji zawodowej, skierowanego 
do najbardziej potrzebujących osób poniżej 30. roku życia, mieszkających w województwie lubuskim. Tu również udało się 
osiągnąć stosunkowo wysoką efektywność, mierzoną odsetkiem ponownie zatrudnionych, jednak niektóre zastosowane in-
strumenty były skuteczne jedynie pozornie, a sposób obliczania efektywności niemiarodajny. Zgodnie z przyjętym przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej sposobem liczenia efektów, za zatrudnionego uważano każdą osobę, która w ciągu trzech 
miesięcy od zakończenia realizacji projektu uzyskała zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęła działalność gospodarczą, 
bez względu na to czy była to umowa o pracę na czas nieokreślony, czy też zlecenie na wykonanie pracy w wymiarze kilku 
dni. 

Staże u pracodawców ze sfery publicznej, na które kierowano znaczną liczbę beneficjentów, przynosiły korzyści raczej 
zatrudniającym niż zatrudnionym. Umożliwiały pracodawcom uzupełnianie braków kadrowych osobami opłacanymi ze środ-
ków Funduszu Pracy, osobom tym nie stwarzały natomiast perspektywy trwałego zatrudnienia po zakończeniu stażu. Po tym 
okresie pracodawcy zatrudniali na swój koszt sporadycznie pojedyncze osoby, na bardzo krótkie okresy, przede wszystkim 
na podstawie umów cywilnoprawnych. Podobne motywy kierowały pracodawcami w przypadku prac interwencyjnych. Izba 
stwierdziła również, że licząc efektywność przeprowadzonych szkoleń, powiatowe urzędy pracy nie brały pod uwagę, czy 
zatrudnienie miało związek z ich tematyką.  

Można przypuszczać, że przedmiot kursów niejednokrotnie nie miał znaczenia także w szkoleniu wewnętrznym. Świadczy 
o tym sytuacja zastana w 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, w którym własnych pracowników kierowano na 
kosztowne zagraniczne szkolenia niezwiązane z zakresem ich obowiązków. 

Trzy kontrole poświęcone naborowi pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego 
ujawniły utrzymywanie się latami w tym fragmencie rynku pracy stale tych samych, istotnych nieprawidłowości. Zarówno kon-
trole przeprowadzone w roku 2008 w województwach lubuskim i mazowieckim, jak i zakończone dwa lata później badania 
NIK wykazały powszechne stosowanie praktyk naruszających ustawę o pracownikach samorządowych. Polegały one na igno-
rowaniu bądź omijaniu na różne sposoby obowiązku obsadzania wolnych stanowisk w drodze otwartego i konkurencyjnego 
naboru. Kierownicy kontrolowanych jednostek, chcąc zatrudnić upatrzonego kandydata, organizowali fikcyjne konkursy, któ-
rych kryteria ustalano tak, by spełniały je jedynie wybrane osoby. Urzędników, zamiast na umowach o pracę, zatrudniano na 
umowach cywilnoprawnych. Stanowiska kierownicze pozostawiano nieobsadzone, a sprawowanie związanych z nimi funkcji 
powierzano, niekiedy na długie miesiące i lata, na zasadzie pełnienia obowiązków. Mimo krytycznych uwag NIK, sytuacja nie 
uległa zmianie. Nie pomogła również nowelizacja wspomnianego przepisu, uwzględniająca najważniejsze postulaty środowisk 
samorządowych, zarzucających mu zbytnią rygorystyczność. Mając to na uwadze, Najwyższa Izba Kontroli wyraziła przypusz-
czenie, że nie o konkretne zapisy ustawy widocznie tu chodzi, ale o sam fakt istnienia przeszkody utrudniającej kierownictwu 
jednostek dowolność postępowania.
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O połowicznym jedynie sukcesie mówić można w przypadku realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. Stwierdzono, że w ramach pięciu programów celowych przeprowadzonych zostało wiele przedsięwzięć 
zmierzających do zwiększenia aktywności zawodowej tej grupy osób, w tym akcje promocyjne informujące o dostępnych pro-
gramach działania, a wyasygnowane na ten cel środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Jednak systematycz-
nie rosła liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy, malała efektywność instrumentów mających 
wspierać ich w poszukiwaniu pracy. Jednocześnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, finansujący 
omawiane przedsięwzięcia, działał nierzadko po omacku. Nie starał się zidentyfikować istniejących problemów, co uzasadnia-
łoby opracowanie i wprowadzenie konkretnych programów, te zaś wdrażane były bez znajomości liczby potencjalnych uczest-
ników i odpowiedniej symulacji kosztów. Oddzielną kwestią pozostaje duża bierność zawodowa osób niepełnosprawnych, 
spowodowana kalectwem, chorobą, a także brakiem wykształcenia decydującego o ich konkurencyjności na rynku pracy. 
Aktywizacja zawodowa tej grupy osób ciągle stanowi istotne wyzwanie dla polityki społecznej państwa. 

13.1. Programy aktywizacji zawodowej

Ograniczeniu bezrobocia mają służyć programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowane głównie 
z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrole NIK wykazują jednak, że ich skuteczność 
nie jest wystarczająca, ale zastosowane mierniki uniemożliwiają precyzyjne jej określenie – uwzględniany w nich 
jest sam fakt zatrudnienia, nawet jeśli trwał zaledwie kilka dni lub nastapiło na podstawie krótkotrwałej tzw. umowy 
śmieciowej. 

Według NIK pomiar efektywności programów aktywizacji bezrobotnych powinien uwzględniać nie tylko samo zatrudnienie, 
ale także jego formy i czas trwania. Stan najbardziej pożądany to zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony 
– trwający nie krócej niż rok. Rozwiązania takie umożliwiłyby opinii publicznej i podatnikom uzyskanie pełniejszej informacji 
o wydatkowaniu środków publicznych i efektach podejmowanych działań przez publiczne służby zatrudnienia. Proponowane 
formy aktywizacji bezrobotnych to m.in. prace interwencyjne lub staże, szkolenia, a także przyznanie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy i refundacja kosztów utwo-
rzenia nowych miejsc pracy.

� Program aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim

Program aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim nie kreował najskuteczniej-
szych mechanizmów aktywizacji bezrobotnych. Najczęściej stosowanym instrumentem były staże, stwierdzono 
jednak niską efektywność tej formy walki z bezrobociem, szczególnie wtedy, gdy ich organizatorem były instytucje 
publiczne. Jako kryterium efektywności programu przyjęto zawarcie przez bezrobotnego z pracodawcą tzw. umowy 
śmieciowej (o dzieło lub zlecenia), często trwającej kilka tygodni, a nawet krócej. Nie zapewniała ona pracownikowi 
żadnych uprawnień socjalnych a jednocześnie było wysoce prawdopodobne ponowne uzyskanie przez niego sta-
tusu osoby bezrobotnej. Tylko w sporadycznych przypadkach zatrudniano osoby po odbytym stażu, przeważnie 
na krótkie okresy.  

W województwie lubuskim program był realizowany przez siedem powiatowych urzędów pracy, które na ten cel wydatko-
wały kwotę 8.910,4 tys. zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, w tym na:  staże – 4.718,6 tys. zł; refundację kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy – 1.929,1 tys. zł; dotacje na podjęcie działalności – 1.199,9 tys. zł; szkolenia – 721,8 tys. zł; 
prace interwencyjne – 341,0 tys. zł.

Aktywizacją objęto 1833 osoby, przede wszystkim rekrutujące się spośród najbardziej potrzebujących (96 proc. bene-
ficjentów nie miało prawa do zasiłku). Efektywność programu mierzona stopą ponownego zatrudnienia osiągnęła poziom 
46,3proc. i była niższa od planowanej o 10 punktów procentowych, jednak poza skutkiem w postaci zatrudnienia części bez-
robotnych osiągnięto dodatkowe korzyści, jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zdobycie przez uczestników 
programu podstawowej wiedzy i umiejętności pomocnych w poszukiwaniu pracy.  

Główne ustalenia NIK:

– Stażysta – darmowa siła robocza
Staż jako instrument aktywizacji osób bezrobotnych wykorzystywany jest przez niektórych pracodawców do pozyskania 

darmowej siły roboczej, opłacanej ze środków Funduszu Pracy. 
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Zdaniem NIK, staże nie mają stanowić instrumentu niwelującego braki kadrowe pracodawców, winny służyć aktywizacji 
bezrobotnych i zwiększać prawdopodobieństwo znalezienia przez nich trwałego zatrudnienia. Dlatego powiatowe urzędy pra-
cy decydując, dokąd kierować stażystów, powinny brać pod uwagę możliwość zatrudnienia bezrobotnych po stażu. Wyniki 
badania ankietowego, przeprowadzonego przez NIK wśród stażystów, wskazują przypadki nierealizowania programu stażu 
oraz niewystarczającej opieki nad stażystami.

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy przyznawali, iż część instytucji publicznych i urzędów traktuje stażystów, jako uzu-
pełnienie własnych kadr. Sprzyja temu podległość służbowa dyrektorów powiatowych urzędów pracy w stosunku do starostów, 
będących jednocześnie beneficjentami staży – stażyści byli zatrudniani m.in. w urzędach powiatowych i innych podlegających 
starostom.

– Mechanizmy korupcyjne 
Kontrola pozwoliła również na zidentyfikowanie mechanizmów sprzyjających wystąpieniu zjawisk korupcyjnych – sprzyjał 

temu brak szczegółowych regulacji prawnych lub wytycznych przeciwdziałających różnej ocenie tożsamych lub podobnych 
stanów faktycznych. 

Program nie zawierał jednoznacznych wytycznych do oceny poszczególnych obszarów i zakładał dużą skalę punktów 
możliwych do przyznania (niektóre obszary nawet do 30), a urząd nie uszczegółowił kryteriów oceny poszczególnych obsza-
rów, tak by możliwe było stosowanie jednolitych mierników wobec wszystkich wnioskodawców. W WUP nie widziano takiej 
potrzeby, uznając, że wystarczające będzie powierzenie tego zadania osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświad-
czenie.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli brak tego uszczegółowienia uniemożliwił Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy przeprowa-
dzenie rzetelnej weryfikacji wniosków. Wyrazem tego było odmienne ocenianie identycznych czy podobnych stanów faktycz-
nych bądź też lepsze ocenianie obszarów niezawierających wszystkich danych niż obszarów kompletnych.

Przykłady:
Obszar „partnerzy” (możliwe 10 punktów do przyznania) w przypadku 3 powiatowych urzędów pracy (Nowa Sól, Słubice, 

Zielona Góra) jeden z pracowników WUP przyznał od 5 do 8 punktów, pomimo że w żadnym z wniosków nie wskazano part-
nerów ani ich roli w projekcie.

Analizy (możliwe 30 punktów do przyznania) niezawierające kompletu informacji niezbędnych do wyłonienia grupy docelo-
wej oceniono wyżej (PUP w Żaganiu – 29, w Gorzowie Wlkp. – 30) niż te, które nie zawierały wszystkich wymaganych danych 
(odpowiednio: Wschowa – 28, Nowa Sól – 27).

Przyznając punkty w obszarze „koszty jednostkowe”, oceniający odnosili się do przeciętnego kosztu aktywizacji zawo-
dowej ponoszonego przez dany powiat w 2009 r. Wskutek błędu pracownika, w grupie najlepiej ocenionych pod tym kątem 
wniosków znalazł się PUP w Żaganiu, któremu przyznano za ten obszar 9 na 10 możliwych punktów, pomimo że wykazał 
największy wzrost kosztów jednostkowych.

– Zbyt krótki czas realizacji programu
Krótki okres realizacji programu utrudniał efektywne wykorzystanie środków publicznych. Zastosowanie wielu instrumen-

tów rynku pracy wymaga skrupulatnej a zatem czasochłonnej analizy napływających wniosków i propozycji, nie wspominając 
o samym przebiegu wybranej formy pomocy, która stosownie do obowiązujących procedur może trwać od kilku miesięcy 
(prace interwencyjne lub staże) do nawet kilku lat (refundacja kosztów utworzenia nowych miejsc pracy). Nieodzowne jest więc 
takie programowanie podobnych przedsięwzięć, aby uwzględniało dłuższy czas ich realizacji. 

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy wskazując na bariery w efektywnym wykorzystaniu środków, podkreślali właśnie 
wąskie ramy czasowe programu. Wiązało się to z pośpiesznym, a zatem obarczonym ryzykiem uchybień, wydatkowaniem 
środków publicznych. 

– Mylące listy zawodów deficytowych
Formułując listy zawodów deficytowych (takich, dla których ofert pracy jest więcej niż bezrobotnych) powiatowe urzędy 

pracy – zgodnie z wytycznymi – brały pod uwagę oferty staży zgłaszane przez pracodawców. Prowadziło to do tego, że na 
czołowych miejscach list zawodów deficytowych znajdowały się sekretarki, pracownicy administracyjni czy biurowi. W rze-
czywistości przedstawiciele tych zawodów mają duże trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia.  NIK uważa, że staże 
powinny być w tych analizach traktowane odrębnie. 

– Szkolenia
Formą aktywizacji zawodowej były również szkolenia. Urzędy pracy przyjmowały za efektywny każdy przypadek podjęcia 
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zatrudnienia po odbytych szkoleniach. Natomiast dla prawidłowego określenia ich skuteczności istotne jest, czy zatrudnienie 
miało związek z tematyką odbytego szkolenia.

– Środki na podjęcie działalności gospodarczej
100 proc. efektywności zyskały działania polegające na przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 

refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, zapewne z uwagi na obowiązek prowadzenia tej działalności 
oraz utrzymania utworzonego stanowiska pracy przez okres odpowiednio 12 i 24 miesięcy. 

W tym działaniu środki nie zawsze były wydawane rzetelnie. Na przykład Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeń-
skich, wbrew zasadom, przyznał sześciu wnioskodawcom 75,7 tys. zł na zakup samochodów osobowych. Nie były one nie-
zbędne do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej m.in. na tworzeniu stron internetowych, myciu samochodów, 
usługach groomerskich (pielęgnacja zwierząt). Bezrobotni, którzy otrzymali dotacje na zakup samochodów nie uzasadnili jej 
niezbędności dla prowadzenia działalności w swoich wnioskach.

– Prace interwencyjne
Skierowanie do prac interwencyjnych zastosował tylko jeden urząd pracy. Taka forma aktywizacji wpływa na zwiększenie 

umiejętności i przygotowania zawodowego bezrobotnych, tym samym zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania przez nich 
zatrudnienia w przyszłości. 

Krytycznie należy jednak ocenić ponowne kierowanie tych samych osób do prac interwencyjnych organizowanych przez 
tego samego pracodawcę, w szczególności gdy przerwa pomiędzy pracami interwencyjnymi bezrobotnego u tego samego 
pracodawcy była bardzo krótka.

� Pomoc bezrobotnym – projekt „Przeciw wykluczeniu”

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich otrzymało dofinansowanie projektu „Prze-
ciw wykluczeniu” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006. Współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt ma na celu ograniczenie zjawiska wyklucze-
nia społecznego, m.in. poprzez wyprowadzanie z bezrobocia. NIK pozytywnie oceniła podjęte przez Stowarzyszenia 
działania, chociaż nie zostały osiągnięte zakładane we wniosku rezultaty,

Stowarzyszenie „Barka” planowało uzyskać zatrudnienie 40 osób (20 osób zatrudnienie subsydiowane, 10 osób w stwo-
rzonych dwóch spółdzielniach socjalnych oraz 10 osób w formie samozatrudnienia). Jednak pomimo wydatkowania na ten cel 
zaplanowanych środków, nie udało się to. Jak ustalono, spośród grupy objętej badaniem 29 uczestników warsztatów jedynie 8 
dostało pracę po zakończeniu udziału w projekcie, a tylko jedna uzyskała zatrudnienie dofinansowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Nikt nie rozpoczął też działalności gospodarczej oraz nie założono żadnej spółdzielni socjalnej.

Stowarzyszenie wskutek braku w umowach zapisu uzależniającego wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie kursu 
od faktycznej liczby jego uczestników, poniosło pełne koszty szkolenia, pomimo nieuczestniczenia w tych kursach wszystkich 
wytypowanych do tego osób. Koszty te wyniosły 24.230 zł. Np. za kursy języka angielskiego lub niemieckiego zapłacono 
36.000 zł (40 osób), natomiast uwzględniając faktyczną liczbę uczestników kursu (28 osób) wynagrodzenie byłoby o 10.800 
zł niższe. Stowarzyszenie wypłaciło też 25 uczestnikom Centrum Integracji Społecznej zasiłki integracyjne w kwocie 11.544 zł 
(59 proc. ogółu wypłaconych zasiłków), chociaż nieobecność tych osób na zajęciach nie była usprawiedliwiona lub były one 
niezdolne do uczestnictwa w zajęciach, co stanowiło naruszenie art. 15 ust 7 i 7a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym. Stwierdzone ponadto nieprawidłowości dotyczyły zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu 
nierzetelnych danych dotyczących liczby osób długotrwale bezrobotnych w powiecie strzeleckim, jak również niezbadania 
poziomu zadowolenia beneficjentów ostatecznych i stopnia ich aktywności oraz ich monitoringu, pomimo że we wniosku to 
przewidziano.

� Programy wspierające wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Rośnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy, jednocześnie 
maleje efektywność instrumentów wspierających aktywizację zawodową niepełnosprawnych. 

Analizy i porównania międzynarodowe nie pozwalają jednoznacznie ocenić, które ze stosowanych instrumentów wsparcia 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy uznać za najskuteczniejsze. 

Według OECD wśród najistotniejszych działań znaleźć się powinny takie formy wsparcia integracyjnego, jak dofinansowa-
nie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, promowanie zatrudnienia, szkolenia, wsparcie przy poszukiwaniu 
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pracy, zatrudnienie wspomagane. Do tej listy dodać należy również usuwanie barier architektonicznych.
– Dysproporcje w podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
NIK zwróciła uwagę na znaczne dysproporcje w wykorzystaniu otrzymanych z PFRON środków na rehabilitację zawodo-

wą i społeczną. 
Powiaty określają w formie uchwał zadania, na które przeznaczają środki PFRON, a następnie dzielą je na podstawie 

wniosków i analiz danych z lat poprzednich. W 12 objętych kontrolą powiatach w latach 2007-2009 oraz I połowie 2010 r. 
zdecydowanie większe zapotrzebowanie, sięgające 94 mln zł, zgłaszane było na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej, polegającej przede wszystkim na wyrabianiu zaradności oraz pobudzaniu aktywności społecznej drogą uczestnic-
twa w turnusach rehabilitacyjnych i warsztatach terapii zajęciowej, niż służących rehabilitacji zawodowej (niespełna 13 mln zł), 
stwarzających szansę na stabilne zatrudnienie.

– Niejasno sformułowane umowy z PFRON
Zastrzeżenia budził sposób formułowania umów, w których termin złożenia sprawozdań końcowych ze zleconych 

zadań określony został niezgodnie z ustawą o wolontariacie i o działalności pożytku publicznego, nieprecyzyjnie lub 
niewłaściwie ustalane były również terminy zwrotu niewykorzystanego dofinansowania oraz końcowego rozliczenia nie-
których zadań.

NIK stwierdziła m.in. niewłaściwy sposób formułowania celów niektórych programów i konstruowania wskaźników służą-
cych do oceny ich realizacji. Wskutek tego cele programów były określone nieprecyzyjnie i w sposób niemierzalny. 

– Bariery utrudniające dostęp niepełnosprawnym do urzędów
Mimo podjętych prac dostosowawczych w dalszym ciągu istnieją bariery funkcjonalne utrudniające dostęp do urzędów 

osobom niepełnosprawnym. Nawet jeśli przystosowane zostały pomieszczenia ogólnodostępne, przeznaczone do obsługi 
klientów, to brak takich ułatwień w przypadku pozostałych pomieszczeń i kondygnacji nie kwalifikuje takiego urzędu jako miej-
sca pracy przyjaznego osobom niepełnosprawnym. 

13.2. Działalność urzędów pracy

� Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

NIK negatywnie oceniła działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach w związku ze stwierdzeniem niepra-
widłowości, m.in. niegospodarności polegającej na udziale kierownictwa urzędu w drogich zagranicznych szkole-
niach, nieprzydatnych w pracy członków tego kierownictwa – tematyka szkoleń nie miała nic wspólnego z zakresem 
ich obowiązków.

W latach 2009-2011 (I kw.), urząd wydał na szkolenia 992,9 tys. zł, z czego 193,8 tys. zł przeznaczono na szkolenia 
zagraniczne (19 proc. kosztów ogółem), 143,3 tys. zł (14 proc.) na szkolenia stanowiące wkład własny do projektów reali-
zowanych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałą kwotę na szkolenia krajowe. Środki na 
szkolenia ujęte były w planie finansowym jednostki. W okresie objętym kontrolą w 14 szkoleniach zagranicznych uczestniczyło 
26 pracowników urzędu. Szkolenia dotyczyły m.in. doświadczeń zagranicznych instytucji rynku pracy, dobrej praktyki oraz 
wykorzystania środków unijnych.

Ustalenia NIK:

– Szkolenia w Hiszpanii, Paryżu i Nicei
W ocenie NIK, udział dyrektora urzędu, w zorganizowanym w Hiszpanii szkoleniu „Aktywna polityka rynku pracy – dobre 

praktyki i doświadczenia hiszpańskie w wykorzystaniu funduszy dla rozwoju lokalnego rynku pracy”, którego koszt wyniósł 
5,4 tys. zł, był działaniem niegospodarnym, bo trzy miesiące po zakończeniu szkolenia, przeszedł on na emeryturę. Tym 
samym, brak było możliwości wykorzystania w urzędzie w tak krótkim czasie, zdobytej przez niego wiedzy.

W zorganizowanym w Paryżu i Nicei szkoleniu „Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych i reintegracja społeczna 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Doświadczenia i dobre praktyki Francji”, którego koszt wyniósł 19,2 tys. zł, wzięło 
udział m.in. dwóch pracowników Wydziału Organizacji i Kadr. W szkoleniu „Aktywna polityka rynku pracy w obliczu kryzysu go-
spodarczego – dobre praktyki Republiki Federalnej Niemiec” w Monachium, którego koszt wyniósł 14,1 tys. zł, wzięło udział trzech 
pracowników zatrudnionych w Wydziale Finansowo-Księgowym. W ocenie NIK, skierowanie ww. pięciu pracowników na takie 
szkolenia było działaniem niegospodarnym, gdyż zakresy ich obowiązków nie pokrywały się z tematyką szkoleń.
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– Dorabianie w czasie zwolnienia lekarskiego lub podczas rzekomej obecności w pracy
W trakcie kontroli NIK ustalono, że od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2011 r. dwie pracownice urzędu prowadziły szko-

lenia na rzecz podmiotów zewnętrznych, podpisując jednocześnie listę obecności w zakładzie pracy. Szkolenia prowadzone 
przez jedną z pracownic obejmowały we wskazanym okresie ogółem 168 dni, przy czym w 51 przypadkach szkolenia wyko-
nywane były w czasie zwolnienia lekarskiego lub wtedy, kiedy pracownica była podpisana na liście obecności w urzędzie. 
Druga z pracownic świadczyła w tym samym okresie usługi szkoleniowe łącznie przez 152 dni, przy czym w 44 przypadkach 
korzystała w tym czasie ze zwolnień lekarskich lub były to dni, w których była podpisana na liście obecności w urzędzie.

– Zawiadomienie do prokuratury
Powyższa sytuacja świadczy o braku właściwego nadzoru nad podległymi pracownikami ze strony dyrektora urzędu. W 

związku z ujawnionymi ww. nieprawidłowościami, Delegatura NIK w Kielcach, przygotowuje zawiadomienie do prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym ob-
szaru praca

1.  Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim (LZG, P/11/180)
2.  Realizacja umowy o dofinansowanie projektu „Przeciw wykluczeniu” – Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecz-

nej w Strzelcach Opolskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 
przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej – „Barka” w Strzelcach Opolskich w latach 2007-2008 (LOP, S/10/005) 
(dział Zabezpieczenie społeczne/UE)

3.  Realizacja programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych (KPZ, P/10/096)
4.  Realizacja wybranych zagadnień ustawowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przestrzegania 

praw pracowniczych (LKI, S/11/005)
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli, a także innych dotyczących tego działu można 

znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.



3
0
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Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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Rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi

Polska wieś przechodzi wszechstronne zmiany – od podniesienia jakości produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, przez większą dbałość o standardy przechowalnictwa i przetwórstwa artyku-
łów rolno-spożywczych, aż po poprawę infrastruktury i rozwój przedsiębiorczości na tere-
nach wiejskich. NIK uważnie przygląda się tym przeobrażeniom, w szczególności badając 
kwestie właściwego wykorzystania środków publicznych, w tym funduszy unijnych, przezna-
czonych na realizację tych celów.

Także w okresie sprawozdawczym Izba koncentrowała się na badaniu działań związanych z produkcją rolną i tworzeniem 
warunków do poprawy poziomu życia na wsi, funkcjonowaniem służb wspierających rolnictwo, ochroną gruntów rolnych, a 
także badaniu problemów wynikających z pojawienia się nowych rodzajów lub środków produkcji oraz zagadnień natury eko-
nomicznej, produkcyjnej, ekologicznej czy bioetycznej. Kontrole przeprowadzone przez NIK w obszarze działów administracji: 
rolnictwo, rynki rolne i rozwój wsi  w roku 2011 i I kwartale roku 2012, miały dość zróżnicowany charakter. Ich celem była głów-
nie ocena realizacji programów i przedsięwzięć o zasięgu ogólnokrajowym oraz zbadanie określonych dziedzin działalności.  

14.1. Rozwój wsi

� Fundusze unijne wspierające rozwój obszarów wiejskich

Możliwość realizacji przedsięwzięć w dziedzinie „Odnowa i Rozwój Wsi” w zakresie unijnego Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych benefi-
cjentów. NIK pozytywnie oceniła realizację programu, stwierdzając jedynie dosyć późne jego rozpoczęcie.

W wyniku naborów zorganizowanych do 31 sierpnia 2010 r., do samorządów województw wpłynęło prawie 5 200 wnio-
sków o udzielenie pomocy w realizacji przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 3.1 miliarda złotych. Kwota dofinansowania, 
o które ubiegali się wnioskodawcy, wynosiła niemal 2 miliardy złotych. Do 31 sierpnia 2010 r. samorządy województw zawarły 
umowy o udzielenie pomocy z 2.665 wnioskodawcami, a ogólna wartość przedsięwzięć objętych tymi umowami wyniosła pra-
wie 1,3 miliarda.

Główne ustalenia NIK:

– Prawidłowa realizacja programu (naboru, prowadzenia, kontroli i rozliczania) 
Według Izby realizacja działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013 przebiegała sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Ustalenia kontroli wska-
zują na rzetelne wywiązywanie się przez instytucję zarządzającą – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i agencję płatniczą, 
której funkcję pełniła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także inne państwowe i samorządowe podmioty 
uczestniczące w przygotowaniu i realizacji działania, o którym mowa, z powierzonych im zadań. Osiągnięte zostały wymierne 
efekty rzeczowe, głównie w postaci budowy, modernizacji, bądź remontu znacznej liczby obiektów, podnoszące atrakcyjność 
wiejskich miejscowości.

W ocenie NIK trafnie przyjęto rozwiązania, a system kontroli i nadzoru działał efektywnie. Nie bez znaczenia jest tu rów-
nież doświadczenie, jakie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i samo-
rządy województw nabyły w trakcie realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz działania „Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i samorządy województw zostały prawidłowo przygotowane pod wzglę-
dem organizacyjnym, technicznym i kadrowym do obsługi działań związanych z programem. Potwierdziły to szczegółowe 
badania 168 postępowań o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Nie ujawniły one istotnych nie-
prawidłowości.

– Prawidłowe korzystanie z pomocy przez skontrolowanych beneficjentów
Kontrole NIK przeprowadzone bezpośrednio u 24  beneficjentów nie ujawniły żadnego przypadku objęcia pomocą przed-

sięwzięcia niesłużącego realizacji celów określonych w PROW na lata 2007-2013 lub udzielenia takiej pomocy podmioto-
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wi nieuprawnionemu. Wszyscy skontrolowani beneficjenci prawidłowo wywiązywali się z warunków korzystania z pomocy. 
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości występowały sporadycznie.

– Dosyć późne uruchomienie programu
Zastrzeżenie NIK wzbudziła jedynie nadmierna długotrwałość przygotowań do wdrożenia działania OiRW. Pierwsze na-

bory wniosków o udzielenie takiej pomocy przeprowadzone zostały dopiero w I kwartale 2009 r., podpisanie pierwszej umowy 
z beneficjentem nastąpiło w sierpniu tegoż roku – po upływie ponad 31 miesięcy od początku okresu objętego PROW na lata 
2007-2013 oraz 24 miesiące po dacie zatwierdzenia tego programu przez Komisję Europejską. Dotychczasowy przebieg dzia-
łania i stan zaawansowania przewidzianych w jego ramach przedsięwzięć, zdaniem NIK, nie wskazuje jednak, by założenia 
przyjęte w PROW na lata 2007-2013 mogły nie zostać zrealizowane.

Takie tempo realizacji programów pomocowych nie jest niczym niezwykłym. Najczęściej wynika ono z konieczności za-
dośćuczynienia wszystkim wymogom i czasochłonnym procedurom, jakimi obwarowana jest możliwość wykorzystania środ-
ków unijnych. W tym jednak przypadku o uruchomieniu  omawianego działania zadecydowały terminy wydania niezbędnych 
aktów prawnych, przewlekłość procesu uzgadniania treści umów w sprawie działań delegowanych między samorządami wo-
jewództw i ARiMR oraz uzyskania przez tę ostatnią akredytacji do obsługi OiRW. 

 – Drobne problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego     

14.2. Rynki rolne

W celu zarządzania elewatorami zbożowymi, przejętymi przez Agencję Rynku Rolnego, a znajdującymi się 
uprzednio w  zarządzie przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego „PZZ” została utworzona spółka Elewarr. 
NIK stwierdziła jednak, że sytuacja finansowa firmy stale się pogarszała, malała jej rola w przechowywaniu zapasów 
interwencyjnych zbóż Unii Europejskiej, a nadzór właścicielski nad spółką ze strony Prezesa ARR był niedostatecz-
ny, co Izba oceniła negatywnie. 

Przedmiotem działalności Elewarr sp. z o.o. jest sprzedaż hurtowa zbóż, nasion i pasz oraz magazynowanie i przechowy-
wanie towarów. Zadania te realizuje dokonując obrotu zbożem oraz rzepakiem, świadcząc usługi przechowalnicze podmiotom 
komercyjnym – zakładom tłuszczowym, firmom biopaliwowym, słodowniom, mieszalniom pasz – oraz przechowując rezerwy 
państwowe Agencji Rezerw Materiałowych i zapasy interwencyjne Unii Europejskiej dla Agencji Rynku Rolnego.

Główne ustalenia NIK:

– Agencja nie wyznaczała kierunków rozwoju spółki i nie określała źródeł jego finansowania
Agencja Rynku Rolnego, jako właściciel Elewarra, była pasywna w wyznaczaniu kierunku rozwoju spółki oraz określaniu 

źródeł finansowania tego rozwoju. 
– Pogarszała się sytuacja finansowa spółki
Z prowadzonej działalności Elewarr uzyskiwał zysk, osiągany głównie działaniom niezwiązanym bezpośrednio z obrotem 

zbożem i jego przechowywaniem. Dekapitalizacji ulegał majątek trwały. Wykorzystanie magazynów i elewatorów było na po-
ziomie 50 proc., czego NIK nie może uznać za zadowalające.

Pogarszanie się sytuacji finansowej spółki związane było również z faktem, iż nie mogła ona korzystać ze środków Unii 
Europejskiej, co utrudniało jej konkurowanie z firmami przechowalniczymi i prowadzącymi obrót zbożem, które z tego wspar-
cia korzystały. Fundusze Unii Europejskiej kierowane są bowiem do mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw małych i śred-
nich. 

– Restrukturyzacja nie poprawiła wyników firmy
Restrukturyzacja spółki przeprowadzona w 2008 r. ograniczyła wprawdzie liczbę jej oddziałów (z 11 do 4) i zmniejszyła 

zatrudnienie o 30%, jednak sytuacja na rynku zbóż spowodowała, że działania te nie miały decydującego wpływu na wynik 
firmy.

Wnioski NIK:

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Agencja Rynku Rolnego – dotychczasowy właściciel spółki Elewarr – była 
zobowiązana przekazać swoje udziały na rzecz Skarbu Państwa. Opierając się na wynikach przedstawionych badań, Najwyż-
sza Izba Kontroli uważa za wskazane podjęcie działań w celu opracowania i wdrożenia strategii rozwoju spółki, określających 
założenia i kierunki przyszłych poczynań, a także sposoby realizacji wyznaczonych celów. 
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14.3. Rolnictwo

� Hodowla zwierząt

Ta kontrola miała charakter interwencyjny – NIK przeprowadziła ją na zlecenie sejmowej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Sygnały o uciążliwości ferm i ich negatywnym wpływie na środowisko potwierdziły się, a NIK usta-
liła, że nadzór państwowy nad fermami zwierząt futerkowych w Wielkopolsce był nieskuteczny. Kontrole przepro-
wadzone na zlecenie NIK przez poszczególne inspekcje potwierdziły występowanie nieprawidłowości polegających 
na nieprzestrzeganiu wymagań ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunków weterynaryjnych. Wcześniej 
inspekcje nadzoru budowlanego i ochrony środowiska sprawdzały te fermy bardzo rzadko lub wcale, a nadzór 
weterynaryjny nad nimi sprawowany był nierzetelnie.

Kontrola sprawowania nadzoru państwowego nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie wielko-
polskim podjęta została z kilku powodów. Produkcja ta, prowadzona jest na znaczną skalę – Polska zajmuje pod tym wzglę-
dem trzecie lub czwarte miejsce na świecie. Futra i wyroby z nich eksportowane na światowe rynki przynoszą przychody 
szacowane na 200 mln euro rocznie. Fermy dają zatrudnienie mieszkańcom wsi, a jednocześnie pozwalają zagospodarować 
pozostałości i odpady z produkcji mięsnej, które używane są jako karma dla hodowanych norek, lisów, jenotów i tchórzy. Jest 
jednak i druga strona medalu. Centrum hodowli zwierząt futerkowych to Wielkopolska i północno-zachodnie województwa 
kraju. Stamtąd właśnie nadeszły sygnały o towarzyszących tej produkcji problemach, takich jak zagrożenia dla ekosystemu 
oraz uciążliwość dla otoczenia powodowana naruszaniem przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska i o zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

Przeprowadzone badania potwierdziły w dużej mierze zasadność skarg. Tylko jedna ferma zwierząt futerkowych, spośród 
23 skontrolowanych na zlecenie NIK, spełniała jednocześnie wymagania weterynaryjne, budowlane i ochrony środowiska. We 
wszystkich pozostałych stwierdzono nieprawidłowości.

Główne ustalenia NIK:

– Inspekcje weterynaryjne podawały nieprawdziwe dane
Inspekcje weterynaryjne zachowały wymaganą minimalną częstotliwość kontroli ferm zwierząt futerkowych pod wzglę-

dem ich dobrostanu, ale tylko jedna iInspekcja zapewniła wymaganą minimalną częstotliwość kontroli ferm w zakresie zago-
spodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie skontrolowane inspekcje weterynaryjne wykazały 
w raportach nieprawdziwe dane o liczbie przeprowadzonych kontroli i liczbie stwierdzonych nieprawidłowości.

– Inspekcja Ochrony Środowiska skontrolowała przez dwa lata tylko 6 ze 129 ferm
Inspekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu skontrolowała w latach 2009–2010 tylko sześć ferm zwierząt futerkowych, 

spośród 129 funkcjonujących w województwie wielkopolskim. Odpowiadało to, co prawda wytycznym Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, ale wyniki tych kontroli wskazywały na potrzebę zwiększenia ich liczby. 

– W fermach nieprawidłowo gospodarowano odpadami
We wszystkich kontrolowanych fermach stwierdzone zostały nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami oraz 

prowadzenie hodowli w obiektach wybudowanych nielegalnie lub z istotnym naruszeniem warunków pozwoleń na budowę.

� Szkoły rolnicze

Niedobór środków finansowych był główną przyczyną nieprawidłowości w funkcjonowaniu części skontrolowa-
nych zespołów szkół rolniczych. Z tego właśnie powodu nie wszędzie zapewniono uczniom odpowiednie warunki 
lokalowe, nie zakończono części rozpoczętych inwestycji, zabrakło środków na zakup pomocy dydaktycznych 
i budowę nowych pracowni, a nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli. Braki te, a także wyeksploatowane pojazdy 
i urządzenia do nauki zawodu mogą stanowić istotną przeszkodę w pełnej realizacji programów nauczania, nega-
tywnie wpływając na jakość kształcenia i przygotowanie zawodowe absolwentów.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 45 szkół rolniczych przejął w latach 2007-2009 od jednostek samorządu terytorialne-
go Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym celem było utworzenie wzorcowych placówek, posiadających wykwalifikowaną 
kadrę i nowoczesną bazę dydaktyczną. Do chwili obecnej wspomniane zamierzenia nie zostały w pełni zrealizowane, głównie 
z braku środków finansowych. 
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Główne ustalenia NIK:

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo przejął szkoły rolnicze od samorządów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo wywiązywał się z zadań nałożonych na niego ustawą o systemie oświaty, 

polegających na przejmowaniu od jednostek samorządu terytorialnego zespołów szkół rolniczych, tworzeniu nowych szkół 
oraz placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także obowiązków organu nadzoru pedagogicznego. 

Realizując postanowienia wymienionej ustawy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 1 
stycznia 2009 r. przejął do prowadzenia od jednostek samorządu terytorialnego 45 zespołów szkół rolniczych i jedną bursę. 
W przejętych zespołach utworzonych zostało 19 nowych szkół. Zarządzeniami wprowadzono nową, jednolitą nazwę zespołów 
w brzmieniu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Minister RiRW utworzył także Krajowe Centrum Edukacji Rolni-
czej w Brwinowie mające doskonalić nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczających we wszystkich szkołach rolniczych 
w Polsce. 

– Złe warunki lokalowe
Jednym z głównych celów przejęcia przez resort rolnictwa szkół rolniczych było utworzenie wzorcowych placówek. Miały 

one wyznaczać standardy kształcenia rolniczego, dysponować wykwalifikowaną kadrą, nowoczesną bazą dydaktyczno-pro-
dukcyjną i dobrym wyposażeniem technicznym, przygotowując absolwentów do podjęcia pracy w sektorze rolno-usługowym. 
Jednak w ciągu trzech lat od rozpoczęcia tego procesu warunki lokalowe części skontrolowanych zespołów szkół nie poprawiły 
się na tyle, by można je było uznać za sprzyjające realizacji zadań statutowych. 

– Zastrzeżenia do stanu bezpieczeństwa i wyposażenia w środki naukowe i dydaktyczne
Zastrzeżenia wzbudzał także stan bezpieczeństwa oraz wyposażenie w środki naukowe i dydaktyczne. W 2009 r. wystą-

pił niedobór środków finansowych na działalność szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co wynikało 
z ustalenia przez Ministra Finansów niewystarczającego limitu wydatków budżetowych na ich funkcjonowanie. W konsekwen-
cji w szkołach wystąpiły zobowiązania wymagalne dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, a w 12 zespołach szkół przekroczono 
plan wydatków na wynagrodzenia osobowe. Większość skontrolowanych jednostek naruszała przepisy dotyczące gospodarki 
finansowej – NIK negatywnie oceniła ją w 4 przypadkach.

– Słaba motywacja kadry nauczycielskiej do wdrażania nowoczesnych metod nauczania.
Szkołom zapewniono wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, prawidłowo realizującą zadania dydaktyczno-wycho-

wawcze, jednak niewystarczająco zmotywowaną do wdrażania nowoczesnych metod nauczania. Zdawalność egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów skontrolowanych zespołów szkół była porównywalna do osiąganej 
przez absolwentów szkół rolniczych w skali całego kraju.

– Ministerstwo nie badało dalszych losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów
W toku kontroli stwierdzono, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie badało edukacyjnych i zawodowych losów 

absolwentów szkół prowadzonych przez wymieniony resort. Działania takie podjęło 10 spośród 19 kontrolowanych zespołów, 
ale przyjęte metody badawcze okazały się niewłaściwe, a otrzymane wyniki niepełne. 

Wnioski NIK:

W ocenie NIK potrzebny jest jednolity system monitorowania edukacyjnych i zawodowych losów absolwentów szkół pro-
wadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ jego brak utrudnia ocenę stopnia dostosowania profilów i metod 
kształcenia do wymagań rynku pracy. 

Izba uznała również za potrzebne podjęcie decyzji w sprawie właściwego poziomu finansowania szkół rolniczych, uwzględ-
niających konieczność poprawy warunków lokalowych i bezpieczeństwa niektórych w nich, a także pełne wyposażenie w po-
trzebne pomoce naukowe i dydaktyczne. To – według Izby – powinno przyczynić się do skutecznej realizacji głównych założeń 
leżących u podstaw procesu przejmowania szkół rolniczych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

� Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013) 

Pomimo angażowania w ostatnich latach na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w Polsce coraz większych 
środków finansowych, także z Unii Europejskiej, nadal nierozwiązany pozostaje problem właściwej regulacji sto-
sunków wodnych w glebie oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami. 
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Każdego roku przybywa urządzeń melioracji wodnych, które nie są prawidłowo konserwowane i wymagają modernizacji 
oraz odbudowy. Aktualnie, w Polsce wymaga odbudowy lub modernizacji około 22 proc. cieków naturalnych, 27 proc. kanałów, 
a także 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Pogarszający się stan techniczny urządzeń melioracji wodnych może prowa-
dzić do ich stopniowej oraz nieodwracalnej dekapitalizacji, a także do wzrostu realnego zagrożenia powodziowego. 

Główne ustalenia NIK:

– Pieniądze z Unii nie wystarczą
NIK stwierdziła, że wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych nie utrzymują w należytym stanie urządzeń wy-

konanych przy współudziale środków z UE. Chociaż otrzymane środki wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo, 
to jednak pieniądze przeznaczane na te cele pokrywają potrzeby zaledwie w jednej trzeciej. WZMiUW mają też problemy 
z rzetelnym przygotowywaniem wniosków o przyznanie pomocy na prace związane z melioracjami lub płatności. Wnioski zło-
żone w samorządach województw wymagały uzupełnień i poprawek z powodu błędów formalnych oraz merytorycznych.

– Brak terminowości
Z kolei w odniesieniu do samorządów województw nieprawidłowości stwierdzone przez NIK ogniskowały się wokół braku 

terminowości – zarówno w rozpatrywaniu wniosków składanych przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, 
jak również w przekazywaniu do ARiMR sprawozdań i prognoz wydatków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanował w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich nierealne docelowe wskaźniki dla 
działań z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. Nieterminowo wydal także przepisy wykonawcze w sprawie 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW. 

– Należyty nadzór ze strony Ministra
W przypadku tej kontroli NIK uważa, że nadzór sprawowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi był sprawowany 

należycie. Prawidłowo swe zadania wykonywała także ARiMR jako agencja płatnicza. Weryfikacja formalno rachunkowa 
zleceń płatności była prawidłowa. Samorządy województw przyznawały pomoc finansową na merytorycznie uzasadnione 
i spełniające kryteria projekty. 

Wnioski NIK:

Najwyższa Izba Kontroli widzi szansę na skuteczniejsze zarządzanie wykonaniem programu poprzez wprowadzenie i mo-
nitorowanie wykonania wskaźników do osiągnięcia na poszczególnych etapach programu. Dzięki temu możliwa byłaby bar-
dziej efektywna i elastyczna realizacja założonych wskaźników docelowych lub ich korekta.

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
rolnictwa, rynków rolnych i rozwoju wsi:

1.  Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” 

(LPO, P/10/163)

2.  Funkcjonowanie Elewarr sp. z o.o. (KSR, P/10/108)

3.  Sprawowanie nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie 
wielkopolskim (LPO, I/11/003) 

4.  Funkcjonowanie szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (KSR, P/10/112) 
5.  Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) 

(KRR/KSR P/11/106)
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 

także znaleźć w Syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.
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15. Skarb 
Państwa

15.1. Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

15.2. Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa

15.3. Informatyzacja Ministerstwa Skarbu Państwa
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Skarb Państwa

Skarb Państwa jako dział administracji rządowej obejmuje sprawy dotyczące gospodaro-
wania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych i ich prywatyzacji, jak również ochrony 
interesów Skarbu Państwa. Skarb Państwa reprezentuje w tym zakresie Minister Skarbu 
Państwa. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje również nadzór nad działal-
nością Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, która wykonuje zadania zastępstwa proce-
sowego Skarbu Państwa.

Z ustawy o działach administracji rządowej wynika, że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może również inicjo-
wać politykę państwa w zakresie przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

Prowadząc swe badania w tej rozległej i istotnej dla gospodarczych interesów państwa sferze, Najwyższa Izba Kontroli 
przede wszystkim rozpatrywała i oceniała sposób zarządzania mieniem Skarbu Państwa oraz osiągnięte w wyniku tego efekty. 
Ze szczególną uwagą Izba analizowała celowość posiadania majątku przez państwo lub też wyzbycia się go, korzyści płynące 
z obu tych ewentualności, skuteczność sprawowanego nadzoru właścicielskiego, powody wyboru majątku do prywatyzacji 
i prawidłowość przebiegu tego procesu. Kontrole takie miały różny zakres i charakter. Obejmowały określone gałęzie gospo-
darki, pojedyncze podmioty lub określone zagadnienia natury organizacyjnej bądź gospodarczej. Badania poświęcone całym 
branżom pozwalały ocenić przyjętą strategię, trafność wyboru programów i umiejętność ich realizacji. Jednak z perspektywy 
makroskali nie zawsze dało się zaobserwować szczegółowe uwarunkowania zachodzących procesów, które niejednokrot-
nie decydowały o powodzeniu podejmowanych przedsięwzięć. Takich szczegółów dostarczały z kolei kontrole prowadzone 
w konkretnych przedsiębiorstwach. 

Jedną z form gospodarowania mieniem Skarbu Państwa są przekształcenia własnościowe. Najwyższa Izba Kontroli bada 
tę kwestię od rozpoczęcia w 1989 roku transformacji systemowej w Polsce. Z ustaleń kontroli NIK, dotyczących prywatyzacji 
nie można jednak wyciągać jednoznacznych wniosków, co do oceny całości procesu. NIK nie kontrolowała bowiem wszyst-
kich prywatyzacji, ale koncentrowała się na tych, wokół których pojawiały się kontrowersje. „Prywatyzacja w oczach NIK” jest 
spojrzeniem nieobiektywnym. NIK, kierując się analizą ryzyka, kontroluje prywatyzacje, co do których otrzymuje z różnych 
źródeł negatywne sygnały. Niekiedy są to doniesienia medialne, lub skargi od obywateli. O tych dobrych prywatyzacjach pisze 
w związku z tym rzadziej.

Tymczasem w ostatnich latach kontrole wykonania budżetu państwa wykazują poprawę w działaniach Ministra Skarbu 
Państwa, także w obszarze prywatyzacji. Również wiele kontroli prowadzonych w tym obszarze wykazało, że działania pry-
watyzacyjne są prowadzone poprawnie (Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, Kopalnie Surowców Skalnych w Złotoryi). 
W trakcie tegorocznej kontroli budżetowej pozytywnie oceniono prywatyzację Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Ja-
strzębiu Zdroju, Uzdrowiska Konstancin Zdrój sp. z o.o., Uzdrowiska Przerzeczyn sp. z o.o. i Telefonów Podlaskich SA. 

Natomiast Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie, pod względem celowości i rzetelności, działania Ministra Skarbu 
Państwa związane z prywatyzacją Fabryki Łączników Radom SA oraz przedsiębiorstw transportu autobusowego (PKS).

NIK przyglądała się także wnikliwie sytuacji w firmach, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Minister Skarbu Państwa. 
Przekształcenia własnościowe trwają już od dawna i są na tyle zaawansowane, że mimo różnych przeszkód w rękach Skarbu 
Państwa pozostaje coraz mniejsza część narodowego majątku. Procesy restrukturyzacyjne w tych podmiotach, których Skarb 
Państwa nadal pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem, bywają jednak przedmiotem sporów.

Tylko w ciągu ostatnich trzech lat zbadane zostały: prywatyzacja w drodze oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzy-
stania spółkom z udziałem pracowników (tzw. leasing pracowniczy), restrukturyzacja elektroenergetyki, proces restrukturyzacji 
i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego, strategia prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa, procesy re-
strukturyzacji i prywatyzacji w sektorze poligrafii, restrukturyzacja Krajowej Spółki Cukrowej SA, restrukturyzacja i prywatyza-
cja przedsiębiorstw transportu autobusowego, realizacja prywatyzacji bezpośredniej przez wojewodów oraz restrukturyzacja 
sektora przemysłu maszynowego, a także prywatyzacja przemysłu farmaceutycznego. 

Ustalenia tych kontroli wskazywały opieszałość bądź nawet zaniedbania przy przygotowaniu i prowadzeniu procesu pry-
watyzacji, brak planów restrukturyzacji, nieskuteczne, niekonsekwentne i niewystarczające działania poszczególnych uczest-
ników tego procesu, bierność mimo pogarszającej się sytuacji ekonomicznej nadzorowanych podmiotów oraz nieprawidło-
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wości przy wycenach majątku. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK widzi ogrom pracy wykonanej przy procesach 
prywatyzacji wielu sektorów i restrukturyzacji poszczególnych spółek. 

Jeśli chodzi o zarządzenie i gospodarowanie państwowym majątkiem, kontrole NIK dostarczyły wiele przykładów braku 
dbałości o publiczny interes. Resorty Skarbu Państwa oraz gospodarki traktowały często nadzór właścicielski w spółkach 
z większościowym udziałem Skarbu Państwa w sposób formalny, poprzestając na zatwierdzaniu sprawozdań oraz powoły-
waniu i odwoływaniu członków rad nadzorczych. W mniejszym stopniu interesowały się natomiast funkcjonowaniem spółek 
i wynikami ekonomiczno-finansowymi, nie dbając w stopniu wystarczającym o jak najefektywniejsze wykorzystanie ich mająt-
ku. Spółki państwowe dominowały w sektorach infrastrukturalnych oraz strategicznych. Ze względu na ich wpływ na bezpie-
czeństwo państwa i jego sprawne funkcjonowanie, podmiotom tym nie groziło bankructwo. Nie wymuszało to na ich zarządach 
dążenia do maksymalnej efektywności i gospodarności. Tym skrupulatniej zatem właściciel powinien je nadzorować, stawiając 
spółkom cele do osiągnięcia i rozliczając z ich realizacji. Nadzorujące ogromną większość spółek Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa okazało się jednak właścicielem biernym, zarówno w przypadku kształtowania polityki właścicielskiej, jak i sprawowania 
nadzoru. Nie wskazywało parametrów ekonomicznych do osiągnięcia w danym roku ani docelowych wyników finansowych. 
Regulacje dotyczące nadzoru właścicielskiego nie były przestrzegane. Brakowało ścisłej współpracy odpowiednich komórek 
organizacyjnych z organami spółek, nie organizowano okresowych spotkań, nie prowadzono bieżącej analizy ekonomicz-
no-finansowej. W ocenie NIK, poza wyeliminowaniem opisanych uchybień, niezbędne jest strategiczne ustalenie, w których 
kapitałowych spółkach prawa handlowego i na jaką skalę, niezbędne jest zaangażowanie Skarbu Państwa.  

           W tym rozdziale omówione zostały również wyniki kontroli, która formalnie powinna być przypisana do działu Infor-
matyzacja. Dotyczyła ona jednak informatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, a z jej ustaleń wynika, że w ministerstwie tym 
nie funkcjonował należycie system informatyczny. Moduł do prowadzenia zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa w formie 
elektronicznej nie działał.  Wskutek tego, ewidencję taką prowadzono ręcznie w całości poza systemem informatycznym, co 
mogło mieć wpływ na jakość nadzoru właścicielskiego nad majątkiem Skarbu Państwa.

15.1. Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

� Restrukturyzacja sektora przemysłu maszynowego 

Ministerstwo Skarbu Państwa nie ustrzegło się błędów przy restrukturyzacji i prywatyzacji trudnego sektora 
spółek przemysłu maszynowego. Do najpoważniejszych należał brak weryfikacji przez urzędników wycen przed-
siębiorstw przygotowywanych przez firmy doradcze. W konsekwencji jeden z zakładów sprzedano po zaniżonej 
cenie.

W kontrolowanym okresie Ministerstwo pełniło nadzór właścicielski wobec 53 spółek sektora produkcji maszyn. W planie 
prywatyzacji na lata 2008-2011 założono zakończenie procesów prywatyzacyjnych wszystkich podmiotów tego sektora. Do 
30 czerwca 2010 r. sprzedano jednak akcje lub udziały jedynie 8 spółek, a proces prywatyzacyjny rozpoczęto tylko wobec 
kolejnych 5. 

Resort Skarbu Państwa nie opracował wspólnego programu restrukturyzacyjnego dla spółek sektora przemysłu maszy-
nowego, ponieważ rodzaje działalności tych firm oraz wytwarzane przez nie produkty znacznie się od siebie różnią. Zdaniem 
NIK takie podejście jest uzasadnione. Jednak niezbędne jest w ocenie Izby nakreślenie przynajmniej długofalowych celów 
i zakładanych korzyści z posiadania przez Skarb Państwa udziałów w takich spółkach. Jasna strategia może mieć ogromne 
znaczenie, szczególnie wobec spowolnionej (m.in. wskutek kryzysu gospodarczego) prywatyzacji. 

– Pogarszająca się sytuacja finansowa spółek sektora przemysłu maszynowego
Jednym z głównych zagadnień objętych tematyką kontroli, poza procesami restrukturyzacji i prywatyzacji oraz nadzorem 

właścicielskim nad sektorem przemysłu maszynowego, była sytuacja finansowa poszczególnych spółek. Pogorszyła się ona 
znacznie po roku 2009, w wyniku światowego kryzysu gospodarczego, co spowodowało spadek popytu ze strony dotychcza-
sowych odbiorców produkowanych przez nie wyrobów. W efekcie spadła suma przychodów spółek, a niemal połowa z nich 
działała ze stratą. W latach 2006-2010 wobec czterech spółek podjęto postępowania likwidacyjne. Uwarunkowania te znacznie 
utrudniały działania restrukturyzacyjne.

– Niedokończona prywatyzacja
W planie prywatyzacji na lata 2008-2011 założono zakończenie procesów prywatyzacyjnych wszystkich podmiotów sek-

tora maszynowego. Przewidywania te okazały się zbyt optymistyczne. Do 30 czerwca 2010 r. sprzedano akcje lub udziały je-
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dynie 8 spółek, zaś w 5 kolejnych analogiczne procesy znajdowały się w różnych stadiach zaawansowania. W stosunku do 24 
spółek dotychczasowe działania okazały się bezskuteczne, przede wszystkim z powodu braku zainteresowania potencjalnych 
kontrahentów lub zbyt niskiej ceny oferowanej przez inwestorów. 

– Zaniżenie oszacowania wartości jednej ze spółek
Poważne zastrzeżenia NIK budzi fakt, że w trakcie podejmowanych działań prywatyzacyjnych Ministerstwo nie weryfiko-

wało analiz finansowych przygotowanych przez firmy doradcze. Stwarzało to ryzyko nieprawidłowej oceny wartości spółek. W 
jednym przypadku doszło do znacznego niedoszacowania wartości spółki MADRO Białystok (5,16 mln zamiast 7,6 mln zł). 

– Niedostateczny nadzór właścicielski MSP
Nadzór właścicielski MSP sprawowany był nie zawsze zgodnie z procedurami obowiązującymi w samym Ministerstwie. 

Nie omawiano ze spółkami głównych założeń polityki właścicielskiej (np. strategii), nie oceniono szczegółowo działalności rad 
nadzorczych, nie uzasadniano zmian przeprowadzanych w samych radach. Resort nie dbał także o podnoszenie kwalifikacji 
kadry zarządzającej, np. poprzez szkolenia członków rad nadzorczych. 

MSP nie radziło sobie także z kwalifikowaniem firm do poszczególnych branż. Nieostre były kryteria, a w dodatku zabrakło 
okresowego oceniania, czy firmy działają wciąż w ramach przyporządkowanej im niegdyś branży. Powstałe przez to niejasnoś-
ci osłabiły skuteczność nadzoru właścicielskiego. W kontrolowanym okresie Ministerstwo pełniło nadzór właścicielski wobec 
53 spółek sektora produkcji maszyn, choć 8 z nich zmieniło przedmiot działalności i zajmowało się np. handlem lub badaniami 
naukowymi.

� Prywatyzacja przemysłu farmaceutycznego  

NIK skontrolowała Ministerstwo Skarbu Państwa, Polski Holding Farmaceutyczny SA, Tarchomińskie Zakłady 
Farmaceutyczne Polfa SA oraz Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Białystok SA i uznała, że 
procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym w latach 2007-2010 oraz I półroczu 2011 r. przebiegały na ogół 
prawidłowo, dochodziło jednak przy tym do nieprawidłowości.

Do końca sierpnia 2011 r. sprzedano akcje i udziały w prawie wszystkich spółkach nadzorowanych przez Ministra Skarbu 
Państwa, uzyskując przychody w wysokości prawie 560 mln zł, przy bezpośrednich kosztach związanych z tymi przekształ-
ceniami wynoszącymi niespełna 3 mln zł. Nie sprywatyzowano jedynie dwóch spółek znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, spowodowanej m.in. wysokimi wydatkami na utrzymanie zbędnych nieruchomości. 

Wystawiając pozytywną ocenę organom i podmiotom uczestniczącym w procesach prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdziła jednak nieprawidłowości w przebiegu tych procesów. 

Główne ustalenia NIK:

– Minister sprzedał i odkupił
Kontrola wykazała, że Minister Skarbu Państwa zbył inwestorowi zbyt dużą liczbę akcji Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia 

Farmaceutycznego Cefarm Kraków SA, w związku z czym musiał odkupić ze środków Funduszu Skarbu Państwa 6000 akcji, 
aby zapewnić uprawnionym pracownikom prawo do ich nieodpłatnego nabycia w trybie art. 49 ust. 4 ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji. Za odkupione akcje zapłacił 707,8 tys. zł, czyli tyle, ile wcześniej inwestor. 

W ocenie NIK, Minister Skarbu Państwa, który sprzedał pakiet akcji Cefarm Wrocław SA za 29.733 tys. zł (15,9 zł za jedną 
akcję), powinien podjąć próbę uzyskania wyższej ceny niż ta, którą oferował inwestor. 

– Niecelowe ponowne szacowanie wartości Cefarmu Rzeszów
Zdaniem kontrolujących niecelowe było zlecenie wykonania za 48,2 tys. zł nowego oszacowania wartości Cefarm Rze-

szów SA, chociaż można było zażądać aktualizacji wykonanego wcześniej oszacowania od jego wykonawcy. 
– Niekorzystne wstrzymanie prywatyzacji Cefarmu Białystok
Zastrzeżenia NIK dotyczyły także przekształceń własnościowych Cefarm SA Białystok. Wstrzymując prywatyzację tej spół-

ki, Minister Skarbu Państwa nie wykorzystał sprzyjającej koniunktury rynkowej, aby korzystniej sprzedać akcje. 
– Niegospodarność przez utrzymywanie Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA
 Po rezygnacji z konsolidacji sektora farmaceutycznego niecelowa i w konsekwencji niegospodarna była decyzja Mini-

stra Skarbu Państwa o kontynuowaniu działalności Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, który pełnił wobec spółek 
zależnych taką samą funkcję, jaką pełni ministerstwo w stosunku do spółek, które nadzoruje minister. Rozwiązanie holdingu 
pozwoliłoby na uniknięcie kosztów poniesionych na jego funkcjonowanie, które w objętych kontrolą latach wyniosły 18.815,2 
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tys. zł. W opinii NIK, niecelowa i niegospodarna była także decyzja o zrefinansowaniu spółce Polski Holding Farmaceutyczny 
kosztów prywatyzacji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA w kwocie 1.246,5 tys. zł.

– Niepowołanie do rady nadzorczej holdingu kandydata wskazanego przez Ministra Zdrowia
 Minister Skarbu Państwa pełnił rzetelny nadzór właścicielski nad spółkami. NIK stwierdziła jednak, że przy powoływaniu 

członków rady nadzorczej w Polskim Holdingu Farmaceutycznym SA w jej skład, wbrew statutowi, nie został powołany kandy-
dat wskazany przez Ministra Zdrowia.

– Trudności finansowe Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA
Mimo podjęcia od 2008 r. przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA intensywnych działań restrukturyzacyj-

nych nie osiągnięto zaplanowanych celów, co spowodowane było przyjęciem zbyt optymistycznych założeń uzyskania znaczą-
cych wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Ich brak oraz brak alternatywnych źródeł finansowania uniemożliwiły planowane 
inwestycje. Potencjalnym skutkiem niepełnej realizacji inwestycji może być konieczność zwrotu uzyskanej przez spółkę pomo-
cy publicznej w wysokości 42,5 mln zł.

Wnioski NIK: 

– Konieczność wszczęcia procesu likwidacji Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA;
– Potrzeba doprowadzenia do zgodności składu rady nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA z postano-

wieniami statutu;  
– Konieczność zwrotu przez spółkę Polski Holding Farmaceutyczny kwoty 1.246,5 tys. zł, potrąconej przy rozliczeniu ze 

Skarbem Państwa przychodów ze sprzedaży akcji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych SA.

� Restrukturyzacja i prywatyzacja PKS

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw transportu autobusowego (PKS) nie przyniosły efektów – za-
rządzanie nie zostało usprawnione, a poziom obsługi pasażerów pozostawia wiele do życzenia. NIK krytycznie 
oceniła także samo przygotowanie procesu komercjalizacji i komunalizacji oraz jego niezakończenie w planowanym 
terminie – do końca 2011 r.

Przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, stanowiące własność Skarbu Państwa, powstały na początku lat 90. na 
bazie Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Minister Skarbu Państwa sprawował w okresie objętym 
kontrolą – lata 2007– 2010 r. (I półrocze) – nadzór właścicielski nad 79 jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa z branży 
transportu autobusowego (spółki PKS), natomiast wojewodowie byli organami założycielskimi dla 42 przedsiębiorstw państwowej 
komunikacji samochodowej (przedsiębiorstwa PKS).

Główne ustalenia NIK:

– Nie udało się zrealizować założeń planu prywatyzacji na lata 2008-2011
Przewidywał on zakończenie w tych latach prywatyzacji lub komunalizacji wszystkich spółek PKS. 
– Brakowało analizy sektorowej
Plan nie zawierał jednak strategii działania wobec branży transportu autobusowego, ograniczał się do ramowego harmo-

nogramu przekształceń poszczególnych spółek, bez wskazania – poza kilkoma wyjątkami – konkretnej formy przekształceń. 
Dokument ten, zdaniem NIK, nie mógł zastąpić analizy sektorowej, która powinna zawierać m.in. analizę każdej spółki PKS 
oraz strategię działań restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych.

– Brakowało oceny sytuacji w poszczególnych spółkach i programu restrukturyzacji i prywatyzacji
W ocenie NIK, przy tak dużej jak w tym przypadku liczbie spółek, znajdujących się w większości w trudnej sytuacji ekono-

miczno-finansowej, celowe było zdiagnozowanie sytuacji poszczególnych spółek oraz uwarunkowań całej branży, a następnie 
opracowanie programu restrukturyzacji i prywatyzacji. 

– Nieuzasadnione merytorycznie decyzje MSP
Wskutek braku takiej analizy, w MSP podejmowano decyzje nieuzasadnione merytorycznie, prowadzono równocześnie 

procesy prywatyzacji i komunalizacji wobec tych samych spółek, kilkakrotnie zmieniając sposób działania. Zdarzały się nawet 
decyzje Ministra z pominięciem rekomendacji, zawartych w zlecanych przez niego analizach prywatyzacyjnych. Minister nie 
uwzględniał w tych decyzjach czynników takich, jak interes spółek i wynikająca z tego ich wartość jako majątku Skarbu Pań-
stwa, czy też interes społeczny związany ze świadczeniem przez nie usług o charakterze użyteczności publicznej. Wpływało 
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to negatywnie na przebieg zadań restrukturyzacyjnych. Nie podejmowano też działań konsolidacyjnych wobec spółek działa-
jących na tym samym lokalnym rynku przewozów i konkurujących ze sobą, mimo analiz wskazujących na zasadność takich 
działań. 

– Przekształcenia nie poprawiły sytuacji rynkowej PKS-ów
Przekształcenia własnościowe i organizacyjne przedsiębiorstw i spółek PKS nie przyniosły poprawy ich pozycji rynkowej. 

W większości przypadków ograniczyły się do przekazania uprawnień właścicielskich innym organom administracji publicznej 
w wyniku komercjalizacji lub komunalizacji, co sprawiło, iż nadzór nie stał się skuteczniejszy, a zarządzanie efektywniejsze. 
Najkorzystniejsze efekty przyniosły procesy prywatyzacji.

– Przy restrukturyzacji występowały nieprawidłowości
Negatywnie ocenione zostały również działania restrukturyzacyjne, prowadzone w skontrolowanych przedsiębiorstwach 

i spółkach. Plany rozwoju lub restrukturyzacji były przygotowane nierzetelnie, a w ich realizacji wystąpiły istotne nieprawidło-
wości powodujące nieosiągnięcie zakładanych celów. Planowanie strategiczne odbywało się bez uprzedniej rzetelnej analizy 
sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej. Programy restrukturyzacji wielokrotnie ograniczały się do sprzedaży nieruchomo-
ści, co przy braku innych działań zmniejszających koszty lub zwiększających przychody przynosiło jedynie krótkotrwałą poprawę 
wyników. 

– Brakowało działań, które podniosłyby jakość usług przewozowych, a obsługa pasażerów była nierze-
telna

Wnioski NIK:

W ocenie NIK niezbędne jest m.in. opracowanie przez Ministra SP programu restrukturyzacji spółek transportu samochodowe-
go, uwzględniającego uwarunkowania poszczególnych podmiotów. Mechanizmy nadzoru właścicielskiego powinny być bardziej 
skuteczne. Także zarządy spółek powinny dokonać restrukturyzacji majątkowej i kosztowej, aby utrzymać pozycję rynkową.

� Realizacja prywatyzacji bezpośredniej przez wojewodów

Liczba sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, w okresie objętym kontrolą, była niemal trzykrotnie 
niższa od liczby podmiotów wykreślonych z rejestru przedsiębiorstw, w związku z zakończeniem wobec nich pro-
cesów upadłości lub likwidacji z przyczyn ekonomicznych. Tempo zmian własnościowych można więc uznać za 
zbyt niskie.

Mimo, że procesy prywatyzacji bezpośredniej, realizowanej przez wojewodów, zmierzają ku końcowi nadal istnieje potrze-
ba doskonalenia służb wspomagających wojewodów zarówno w dziedzinie nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi, 
jak i w ich prywatyzacji. 

W latach 2007-2010 liczba przedsiębiorstw państwowych, wobec których wojewodowie pełnili funkcję organu założy-
cielskiego zmniejszyła się z 492 do 88. Pozytywnym elementem tych zmian był udział przedsiębiorstw poddanych procesom 
przekształceń własnościowych, przy czym w większym stopniu zostały one skomercjalizowane, w znacznie mniejszym zaś  
poddane procesom prywatyzacji.

W latach 2007-2010 skomercjalizowanych zostało 156 przedsiębiorstw, przy czym najwięcej (110) zostało przekształco-
nych w latach 2007-2008, natomiast sprywatyzowano 35 przedsiębiorstw. Niekorzystnym czynnikiem była niewiele mniejsza 
liczba przedsiębiorstw poddanych procesom likwidacji lub upadłości. W analizowanych latach zakończono procesy upadłoś-
ciowo-likwidacyjne i wykreślono z rejestru przedsiębiorstw 113 podmiotów, natomiast wobec kolejnych 68 przedsiębiorstw 
procesy te trwały dalej.

NIK pozytywnie oceniła większość skontrolowanych projektów prywatyzacji bezpośredniej, podobnie jak rolę Ministra 
Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji bezpośredniej. W sposób prawidłowy prowadzony był również przez delegatury Mini-
stra SP nadzór, a także kontrola realizacji zobowiązań inwestorów, określonych w umowach prywatyzacyjnych. Jednocześnie 
jednak Izba stwierdziła uchybienia i nieprawidłowości.

Główne ustalenia NIK:

– Nieskuteczna praktyka tzw. kontraktów menedżerskich
Wojewodowie nie stworzyli, w ramach nadzoru właścicielskiego, trwałych podstaw do rozwoju przedsiębiorstw państwowych 

i wzrostu ich wartości. Nie sprawdziła się stosowana na szeroką skalę praktyka tzw. kontraktów menedżerskich, polegająca na po-
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wierzaniu obowiązków kierowania przedsiębiorstwami zarządcom na miejsce dyrektorów tych podmiotów. Skutkiem ubocznym tych 
praktyk był obowiązek powoływania rad nadzorczych, których utrzymanie stanowiło znaczny ciężar dla finansów przedsiębiorstw.

NIK uznała za ekonomicznie nieuzasadnione powierzanie przez wojewodów kierowania przedsiębiorstwami państwowymi 
zarządcom zamiast dyrektorom. 

W żadnym ze skontrolowanych przedsiębiorstw, powołanie zarządcy na miejsce dyrektora nie przyniosło trwałej poprawy 
wyników ekonomiczno-finansowych, natomiast skutkiem takich decyzji było dodatkowe obciążenie dla finansów tych przedsię-
biorstw w postaci wypłaty wynagrodzeń dla menedżerów i członków rad nadzorczych.

Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Pruszkowie wykazywały np. korzystną sytuację pod względem wyników 
działalności gospodarczej. NIK wskazała jednak na pewne symptomy, które nasiliły się zwłaszcza w I połowie 2010 r. Doszło 
do zachwiania proporcji pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów i kosztów wynagrodzeń. Wzrost kosztów wynagrodzeń był 
m.in. skutkiem zatrudniania, z naruszeniem kodeksu pracy, na podstawie tzw. kontraktów menedżerskich. Może to wpłynąć 
niekorzystnie na dalszy rozwój WZZ „Herbapol”.  

NIK zwróciła uwagę na brak systemu motywacyjnego, uzależniającego wysokość wynagrodzeń zarządców od wyników 
ekonomicznych kierowanych przez nich przedsiębiorstw państwowych.

– Niedostateczny nadzór założycielski ze strony wojewodów
Realizacja zadań wojewodów, związanych z nadzorem założycielskim wobec przedsiębiorstw państwowych nie przyniosła efek-

tów w postaci stworzenia trwałej podstawy do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz wzrostu wartości tych przedsiębiorstw.
Wojewodowie nie potrafili wyegzekwować od kierownictw nadzorowanych przedsiębiorstw opracowania kompleksowych 

i realnych planów restrukturyzacji.
– Nieskuteczne programy naprawcze
W wielu przypadkach programy naprawcze, akceptowane przez wojewodów, zawierały ogólniki i zbyt optymistyczne pro-

gnozy rozwoju, niepoparte propozycjami konkretnych działań, ani wskazaniem źródeł ich sfinansowania.
– Nieprzemyślane dysponowanie nieruchomościami
Sytuacja majątkowa i ekonomiczno-finansowa 13 spośród 20 skontrolowanych przedsiębiorstw państwowych czynnych 

(prowadzących działalność gospodarczą) była w latach 2007-2009 bardzo zróżnicowana. 
Kontrolowane przedsiębiorstwa dysponowały znacznym majątkiem w postaci nieruchomości, jednak korzystały z niego 

w sposób nieprzemyślany, a działania wojewodów w tej mierze sprowadzały się głównie do wyrażania zgody na ich sprzedaż 
bądź inne zagospodarowanie. 

Wojewodowie nie wymagali przedstawienia kompleksowej analizy potrzeb i kierunków rozwoju zakładu. W rezultacie 
przedsiębiorstwa zbywały pojedyncze nieruchomości aby spłacić zaległe zobowiązania, nie zamierzały natomiast uzyskanych 
tą drogą środków przeznaczyć na przeprowadzenie restrukturyzacji. 

W 2009 r. w porównaniu z 2006 r. zaledwie pięć przedsiębiorstw odnotowało wzrost kapitału własnego, przy czym w trzech 
z nich poprawa nie wynikała z prowadzenia rentownej działalności, lecz była głównie wynikiem sprzedaży nieruchomości. 

– Pogarszające się wyniki finansowe grupy i niegospodarność
Tylko cztery przedsiębiorstwa zwiększyły w tym czasie przychody ze sprzedaży. Poprawę wyników netto odnotowało 8 

przedsiębiorstw. Jednak finansowe wyniki działalności skontrolowanych przedsiębiorstw, jako grupy, pogorszyły się.
O stratach grupy zdecydowała w znacznej mierze działalność Warszawskiej Fabryki Dźwigów „Translift” w Warszawie. Jej 

działalność w sferze restrukturyzacji była niecelowa i niegospodarna. Pogarszające się wyniki ekonomiczno-finansowe były 
przede wszystkim konsekwencją błędnej polityki w zbywaniu nieruchomości.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła też uwagę na przypadki utrzymywania przez wojewodów przedsiębiorstw, których dzia-
łalność, ze względu na niewielkie, kilkuosobowe zatrudnienie, a przy tym ujemne wyniki finansowe, była ekonomicznie nieuza-
sadniona. W jej ocenie, utrzymywanie tych przedsiębiorstw było niecelowe i niegospodarne.

15.2. Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa

� Ewidencjonowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego 

Ujawnianie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, to temat kolejnej kontroli NIK poświęconej ewidencjonowaniu i gospodaro-
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waniu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Istotnym powodem jej podjęcia 
były również liczne sygnały i doniesienia prasowe o zaniedbywaniu przez administrację publiczną obowiązku 
aktualizowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości samorządu terytorialnego i Skarbu Pań-
stwa. 

Kontrola obejmująca okres od 19 listopada 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. potwierdziła prawdziwość tych informacji, wska-
zujących na zaniedbania i opieszałość właściwych organów jednostek samorządowych województwa warmińsko-mazurskie-
go, a także miejscowego wojewody.

Obowiązująca od 19 listopada 2007 r. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego dotyczy gruntów, które na mocy 
przepisów wydanych po II wojnie światowej stały się własnością Skarbu Państwa i obecnie stanowią jego własność lub 
własność jednostek samorządu terytorialnego. Znaczna liczba tych nieruchomości w ogóle nie miała założonych ksiąg 
wieczystych lub też, wskutek wieloletnich zaniedbań, w księgach często jeszcze figurowali poprzedni właściciele. Celem 
ustawy było zatem takie uporządkowanie systemu ksiąg wieczystych, by jak najpełniej odzwierciedlały stan prawny 
nieruchomości. 

Starostowie w ustalonym terminie mieli obowiązek sporządzić wykazy nieruchomości będących własnością Skarbu Pań-
stwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a następnie przekazać je wojewodom oraz organom samorządowym. Prze-
prowadzona w 2008 r. kontrola ujawniła, że starostowie zbyt wolno wywiązywali się z tego obowiązku, a zasięg ich działań 
wskazywał na nikłe prawdopodobieństwo wypełnienie tej powinności w obowiązującym terminie. Nie była możliwa jednak peł-
na ocena realizacji wynikających z ustawy zadań, bo dokonana w 2008 r. nowelizacja ustawy przesunęła termin sporządzenia 
wykazów przez starostów o rok. 

Główne ustalenia NIK:

– Brak wykazu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Badania obejmujące lata 2007-2010 wykazały, że i nowy termin nie został dotrzymany. Tylko 13 spośród 21 starostów wo-

jewództwa warmińsko-mazurskiego przekazało uprawnionym podmiotom wykazy nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym w ustawowym terminie, do dnia 19 maja 2009 r., w tym niektóre niekompletne.

Wykazy te stanowiły podstawę podejmowania czynności związanych z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczy-
stych. Żadna z 15 skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego nie wywiązała się w wyznaczonym terminie z obo-
wiązku całkowitego uregulowania stanu prawnego nieruchomości publicznych, ani z obowiązków sprawozdawczych dotyczą-
cych przebiegu procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości. 

Również wojewoda warmińsko-mazurski nie kontrolował należycie i nie dyscyplinował skutecznie podmiotów zobowiąza-
nych do wyeliminowania zaległości. W okresie objętym badaniami NIK skontrolował tylko 7 z 204 takich podmiotów, mimo że 
zaległości miała prawie polowa z nich. 

– Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości
Starostowie prawidłowo wywiązywali się natomiast z obowiązku informowania mieszkańców o konieczności skonfron-

towania zapisów ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, zorganizowali punkty informacyjne oraz opublikowali 
stosowne ogłoszenia. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, że w okresie obowiązywania ustawy dokonał się znaczny 
postęp w dziedzinie porządkowania stanu prawnego nieruchomości publicznych. W tym czasie odsetek nieruchomości o nie-
uregulowanym stanie prawnym, zarówno skarbowych, jak i samorządowych, zmniejszył się w kontrolowanych podmiotach 
o ponad połowę. 

� Majątek drogowych przejść granicznych w województwie lubuskim po wejściu Polski do strefy 
Schengen

Po wejściu Polski do strefy Schengen i zaprzestaniu przeprowadzania kontroli na granicy, obiekty infrastruk-
tury przejść granicznych były wykorzystywane w niewielkim stopniu. Po likwidacji Zarządu Drogowych Przejść 
Granicznych i gospodarstwa pomocniczego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, administrującego tym majątkiem, 
nieruchomości wraz ze środkami trwałymi i wyposażeniem zostały przekazane starostom gospodarującym zaso-
bem nieruchomości Skarbu Państwa, a pozostałe ruchomości – jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym 
jednostkom budżetowym.
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Wojewoda, po przekazaniu majątku, zapewnił starostom środki finansowe na utrzymanie nieruchomości oraz likwidację 
zbędnej infrastruktury. NIK pozytywnie oceniła decyzje wojewody dotyczące zbycia lub przekazania w trwały zarząd części 
nieruchomości. 

Jednak nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami przez starostów ograniczono głównie do weryfikacji ich wnio-
sków o dotacje i rozliczenia przekazanych w 2009 r. dotacji. Nie przeprowadzono natomiast żadnej kontroli sposobu gospoda-
rowania nieruchomościami przez starostów.

Starostowie poprawnie ewidencjonowali oraz uregulowali stan prawny przejętych nieruchomości i prawidłowo wykorzysty-
wali dotacje na ich utrzymanie oraz likwidację zbędnej infrastruktury.

Do końca 2010 r. starostowie zagospodarowali w sposób trwały nieruchomości o wartości 72.353,2 tys. zł, tj. 35 proc. 
łącznej wartości majątku do zagospodarowania. 

Główne ustalenia NIK:

– Nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami
Jednak w procesie gospodarowania nieruchomościami stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na: 

–  niesporządzaniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wynajmu; 
–  pozbawieniu Skarbu Państwa dochodów budżetowych z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz nietermino-

wym przekazywaniu dochodów z tego tytułu; 
–  nieopracowaniu programu zagospodarowania przejętych nieruchomości, mimo takiego obowiązku; 
–  niezabezpieczeniu budynków przed zniszczeniem; 
–  niezrealizowaniu zaleceń wynikających z okresowych kontroli ich stanu technicznego. 

– Nieskuteczne działania na rzecz sprzedaży
Działania starostów słubickiego i żarskiego w celu sprzedaży nieruchomości były dotychczas nieskuteczne, natomiast sta-

rosta krośnieński dopiero rok po przejęciu nieruchomości w Gubinku zlecił opracowanie operatu szacunkowego określającego 
jej wartość rynkową.

– Zróżnicowane wykorzystanie powierzchni użytkowej obiektów
Wykorzystanie powierzchni użytkowej obiektów budowlanych na przejściach granicznych na dzień 31 października 2010 r. 

wynosiło od 0 proc. w Przewozie do 87,2 proc. w Świecku. 
– Koszty utrzymywania nieruchomości niezagospodarowanych w sposób trwały przewyższające docho-

dy z ich najmu i dzierżawy
Do dnia zakończenia kontroli pozostał do zagospodarowania w sposób trwały, oprócz nieruchomości, na których zlokali-

zowane są drogi krajowe, majątek o wartości 134.340,6 tys. zł. Konsekwencją niskiego stopnia trwałego zagospodarowania 
nieruchomości przez starostów jest ponoszenie przez budżet państwa kosztów ich utrzymania (5.566,7 tys. zł), znacznie prze-
kraczających dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu ich najmu i dzierżawy wynoszące 2.216,6 tys. zł.

Wnioski NIK:

Niewielki stopień trwałego zagospodarowania majątku drogowych przejść granicznych przez starostów, nieproporcjonalne 
do uzyskanych dochodów koszty utrzymywania nieruchomości ponoszone przez budżet państwa, jak również niewłaściwy 
stan techniczny budynków na przejściu w Gubinku, wskazują m.in. na potrzebę prowadzenia przez starostów skutecznych 
działań w celu trwałego zagospodarowania nieruchomości byłych drogowych przejść granicznych, a także przestrzegania 
procedur określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przy wynajmie nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto niezbędne jest uwzględnienie przez wojewodę, w ramach obowiązków nadzorczych, przeprowadzania okreso-
wych kontroli prawidłowości gospodarowania przez starostów nieruchomościami byłych drogowych przejść granicznych.

� Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez powiaty 

Badania przeprowadzone w 12 starostwach powiatowych województwa łódzkiego stały się podstawą negatyw-
nej oceny gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów i prezydentów miast. W ocenie 
Najwyższej Izby Kontroli były one prowadzone w większości kontrolowanych jednostek z naruszeniem kryteriów 
rzetelności, gospodarności i legalności. Stwierdzone nieprawidłowości miały bezpośredni negatywny wpływ na 
poziom realizacji dochodów budżetu państwa.
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Główne ustalenia NIK:

– Niedostateczna windykacja należności z tytułu użytkowania nieruchomości
Kontrola wykazała, że większość prezydentów miast i starostów nie prowadzi windykacji należności z tytułu użytkowania 

nieruchomości lub że postępowania dotyczące windykacji są prowadzone bardzo wolno. Wskutek tego zaległości w opłatach 
za sprzedaż i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kontrolowanych jednostkach systematycznie wzrastały. W więk-
szości kontrolowanych jednostek działania windykacyjne ograniczały się do wystawiania wezwań do zapłaty zaległości – czę-
sto dopiero po kilku miesiącach, a niekiedy nawet po upływie prawie dwóch lat po upływie terminu płatności. Sprawy nie były 
natomiast kierowane na drogę egzekucyjną, lub związane z tym czynności prowadzono opieszale. 

Należy jednak zauważyć, iż w pięciu starostwach czynności windykacyjne prowadzone były na ogół prawidłowo, wezwania 
do zapłaty wysyłano niezwłocznie, a pozwy kierowano do sądów terminowo. Powszechnie za to nie były ewidencjonowane 
należne odsetki lub wykazywano w ewidencji tylko odsetki od należności zapłaconych, z pominięciem odsetek od pozostałych 
należności.  

– Nieaktualizowanie wartości nieruchomości i wysokości opłat za użytkowanie
Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego stanowiły ponad trzy czwarte ich dochodów ogółem z go-

spodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, mimo to zaniedbywano systematyczną aktualizację wartości nieruchomości 
i wysokości opłat za ich użytkowanie. Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość prawie połowy działek została ostatnio 
zaktualizowana w latach 2004-2007, a niektóre opłaty pozostały niezmienione od 15 lat. Upływ tak długiego czasu pomiędzy ko-
lejnymi wycenami nieruchomości powodował wysoki, zwykle kilkakrotny wzrost opłat. Skłaniało to użytkowników do zaskarżania 
nowych stawek do samorządowych kolegiów odwoławczych, co w wielu wypadkach kończyło się obniżeniem opłat. 

– Brak zastrzeżeń do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa
Najwyższa Izba Kontroli nie zgłosiła zastrzeżeń do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa, prawidłowości 

procedur stosowanych przy sprzedaży i udostępnianiu tych nieruchomości, a także, poza dwoma przypadkami, do termino-
wości odprowadzania kontrolowanych dochodów na rachunek budżetu państwa. NIK zauważyła natomiast, iż większa część 
starostw nie zadbała o własny interes, pobierając przypadający na nie udział w dochodach w zaniżonej wysokości. 

� Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących mienie województw i powiatów

Kontrola była kontynuacją cyklu dotychczasowych kontroli dotyczących gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego i potwierdziła ustalenia poprzednich kontroli. Nadal wiele 
ważnych wniosków z tych kontroli, w tym wniosków de lege ferenda, wymaga realizacji.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK negatywnie oceniła wykonywanie obowiązków przez właściwe 
skontrolowane organy województw samorządowych i powiatów, dotyczących realizacji zadań z zakresu zagospodarowania 
nieruchomości stanowiących mienie tych jednostek. 

Główne ustalenia NIK:

– Prowadzone przez zarządy objętych kontrolą województw i powiatów ewidencje nieruchomości nie pozwalały na uzy-
skanie rzetelnych informacji o wszystkich nieruchomościach tych jednostek, w szczególności o stanie prawnym nieruchomo-
ści, ich liczbie i powierzchni (w przypadku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ewidencja nieruchomości 
w ogóle nie była prowadzona).

– Skontrolowane urzędy marszałkowskie i starostwa nie dysponowały pełnymi danymi dotyczącymi nieruchomości o nie-
uregulowanym stanie prawnym.

– Niezgodne ze stanem faktycznym dane zawarte w prowadzonych przez starostów ewidencjach gruntów i budynków. 
– Marszałkowie i starostowie objętych kontrolą województw i powiatów nie zrealizowali do 19 listopada 2009 r. ustawowe-

go obowiązku złożenia wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności wszystkich nieruchomości. 
Do dnia 1 stycznia 2010 r. ujawniono w księgach wieczystych nieruchomości o ogólnej powierzchni 6.549 ha, w sądach 

złożono wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności lub przygotowano dokumentację w celu złożenia ta-
kich wniosków wobec nieruchomości o powierzchni 1.009 ha; odnośnie do nieruchomości o powierzchni 3.265 ha nie podjęto 
żadnych działań w celu uregulowania ich stanu prawnego. W całym procesie brakowało skutecznego ośrodka koordynującego 
i nadzorującego prawidłowe wykonanie zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu.



321

St
an

 p
ań

st
w

a 
w

 ś
w

ie
tl
e 

us
ta

le
ń 

ko
nt

ro
li 

NI
K

– Jednostki organizacyjne skontrolowanych województw i powiatów władały gruntami o powierzchni 6,3 tys. ha bez wy-
danych na ich rzecz decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd, bądź bez zawarcia umów najmu, dzierżawy, użyczenia 
czy użytkowania, a także takimi, które nie miały uregulowanego stanu prawnego.

– Zarządy dwóch województw i czterech powiatów nie wykonały ustawowego obowiązku sporządzenia planu wykorzysta-
nia zasobu nieruchomości, co utrudniało prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami, a w szczególności należyte plano-
wanie dochodów z majątku.

– Nierzetelnie prowadzono ewidencję księgową nieruchomości – w księgach rachunkowych jednego urzędu marszałkow-
skiego oraz pięciu starostw powiatowych. 

Wnioski NIK:

Zwiększenie efektywności zagospodarowania nieruchomości m.in. poprzez ustalanie nieruchomości, wobec których woje-
wództwa samorządowe i powiaty mają tzw. interes prawny, przejmowanie nabytych z mocy prawa nieruchomości oraz zgodne 
z przepisami prawa rozdysponowanie wszystkich nieruchomości, wymaga zwiększonego zainteresowania ze strony organów 
stanowiących województw i powiatów.

NIK wskazała na potrzebę podjęcia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji inicjatywy ustawodawczej mającej na celu 
m.in.:

– doprowadzenie do rzetelnego zinwentaryzowania nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorial-
nego;

– wzmocnienie nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty zobowiązane do realizacji zadań wynikających z ustawy 
o ujawnieniu, w szczególności w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości.

15.3. Informatyzacja Ministerstwa Skarbu Państwa  

Zintegrowany System Informatyczny wspomagał realizację ustawowych zadań Ministra Skarbu Państwa (komer-
cjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych czy zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa) i funkcjono-
wanie Ministerstwa Skarbu Państwa. NIK ocenia, że jego utworzenie było celowe. Kontrola zidentyfikowała jednak 
w MSP nieprawidłowości, w tym systemowe, które mogą pojawić się także w innych jednostkach.

Główne ustalenia NIK:

– Niedziałający moduł do prowadzenia zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa w formie elektronicz-
nej – skutek – ewidencję tę prowadzono w całości poza systemem informatycznym

Zintegrowany System Informatyczny tylko częściowo spełnił założenia. Nie działał bowiem zasadniczy jego moduł, pomimo 
że prawnym obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa było zapewnienie jego funkcjonowania i wykorzystywania do prowadzenia 
zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa. NIK negatywnie oceniła, pod względem legalności, celowości i rzetelności, niedo-
stosowanie do obowiązujących przepisów utworzonego w ramach ZSI modułu „Zbiorcza ewidencja mienia Skarbu Państwa” 
(opracowanego w celu sprawnego prowadzenia zbiorczej ewidencji mienia SP). Nie było bowiem możliwe wyodrębnienie 
składników mienia podlegającego ewidencji na szczególnych zasadach (m.in. dóbr kultury wpisanych do inwentarza muzea-
liów, lasów państwowych itp.), a także zobowiązań Skarbu Państwa oraz obciążeń publicznoprawnych.

Tym samym moduł ten był nieprzydatny do prowadzenia zbiorczej ewidencji Skarbu Państwa w formie elektronicznej. 
W konsekwencji ewidencję tę faktycznie prowadzono w całości poza systemem informatycznym.

– Brak części danych w ZSI, dane nieaktualne
Oprócz błędów w działaniu ZSI stwierdzono, że brak było w nim części danych albo nie były one aktualne. System nie za-

pewniał możliwości szybkiej weryfikacji niektórych danych z dokumentacją źródłową. Obniża to wiarygodność ZSI jako źródła 
informacji. Jedną z podstawowych korzyści z posiadania systemu informatycznego jest zapewnienie sobie rzetelnych i stale 
aktualnych danych. Dane systemu ZSI nie były natomiast w pełni wiarygodne i niekiedy wymagały weryfikacji przed podjęciem 
decyzji w oparciu o zgromadzone w tym systemie informacje.

– Pasywne podejście MSP do problemu informatyzacji
W Ministerstwie Skarbu Państwa dominowało pasywne podejście do problemu informatyzacji. Ministerstwo nie włączyło 

się aktywnie w proces informatyzacji państwa. Nie dostrzegało też utraty oczywistych korzyści z efektywnego wykorzystywania 
już posiadanych narzędzi informatycznych.
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Brakowało planowania perspektywicznego w zakresie informatyzacji zbieżnego z działaniami ogólnopaństwowymi, 
zwłaszcza w zakresie identyfikacji elektronicznych źródeł informacji przydatnych dla jednostki (strategia informatyzacji MSP 
nie była aktualizowana od 2001 r.).

– Inne błędy w funkcjonowaniu ZSI
W ZSI występowały błędy utrudniające korzystanie ze zgromadzonych zasobów. NIK zidentyfikowała trzy istotne błędy, 

które do zakończenia kontroli nie zostały wyeliminowane. Jeden z nich był szczególnie poważny, gdyż mógł spowodować 
niezamierzone kasowanie danych w systemie.

– Mało skuteczne usuwanie usterek
NIK ocenia pozytywnie, pod względem celowości, utworzenie w MSP systemu weryfikacji i zgłaszania dostrzeżonych 

usterek, aczkolwiek służby informatyczne Ministerstwa nie były w pełni skuteczne w ich usuwaniu. 
– Prawidłowo funkcjonujący SIR
Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Informatycznych Rejestrów. Decyzję o wdrożeniu tego sys-

temu podjęto jednak bez wcześniejszej analizy kosztów i korzyści tego wdrożenia. 
– Nieautomatyczne pozyskiwanie danych
NIK ocenia negatywnie, pod względem celowości, fakt, że MSP nie prowadziło działań zmierzających do rozszerzenia 

zakresu automatycznego pozyskiwania danych (dane do systemu pozyskiwano głównie z dokumentów papierowych). 
– Brak elektronicznych Dzienników Urzędowych MSP
Akty normatywne tworzone w postaci elektronicznej nie spełniały wymagań dotyczących struktury zbiorów. Nie tworzono, 

a tym samym nie publikowano w formie elektronicznej Dzienników Urzędowych Ministra Skarbu Państwa.
– Uchybienia w niektórych zamówieniach publicznych
Na etapie kontroli nie stwierdzono naruszeń prawa w przeprowadzanych przez MSP postępowaniach o udzielenie zamó-

wień publicznych z zakresu informatyki. W dwóch spośród ośmiu skontrolowanych zamówień, wskutek nienależytej staranno-
ści, dopuszczono jednak do uchybień.

– Sprawne inne systemy wspomagające realizację zadań
W Ministerstwie używano także innych systemów wspomagających realizację zadań. Systemy te spełniają oczekiwania 

użytkowników i charakteryzują się dużą niezawodnością.     

Wnioski NIK:

Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Ministra Skarbu Państwa m.in. o dostosowanie istniejącego w ZSI modułu zbiorczej 
ewidencji mienia Skarbu Państwa do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ewidencjo-
nowania majątku Skarbu Państwa w celu pełnego wykorzystania tego modułu.

Potrzeba analizy kosztów i korzyści inwestycji z zakresu informatyki oraz działań zmierzających do zwiększenia elektro-
nicznego pozyskiwania danych i wymiany dokumentów drogą elektroniczną.

Potrzeba doprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w systemach informatycznych MSP do zgodności 
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Niezbędne jest opracowanie i wdrożenie procedur związanych z tworzeniem, obiegiem wewnętrznym, przyjmowaniem 
i wysyłaniem dokumentów elektronicznych, a także rozważenie wprowadzenia modyfikacji i usprawnień technicznych ZSI, 
w celu wprowadzenia ułatwień funkcjonalnych oraz eliminacji wykazanych w trakcie kontroli błędów i utrudnień. 
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  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
Skarbu Państwa

1.  Funkcjonowanie wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa (KGP, P10/045)
2.  Restrukturyzacja sektora przemysłu maszynowego (KGP, P/10/048)
3.  Procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym (KGP, P/11/046)
4.  Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw transportu autobusowego (KGP, P/10/043) 
5.  Realizacja prywatyzacji bezpośredniej przez wojewodów (KGP, P/10/047)
6.  Ujawnianie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego województwa 

warmińsko-mazurskiego (LOL, P/10/153)
7.  Zagospodarowanie majątku drogowych przejść granicznych w województwie lubuskim po wejściu Polski do strefy 

Schengen (LZG, P/10/183).
8.  Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (LLO, P/10/150)
9.  Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących mienie województw i powiatów (LKI, P/10/139).

  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 
znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.



3
2
4

Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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16. Transport

16.1. Infrastruktura transportu – nadzór i administracja nad budową, modernizacją, utrzy-
maniem i ochroną dróg publicznych (w tym autostrad) i kolei

16.2. Ruch drogowy i kolejowy

16.3. Przewóz osób i rzeczy środkami transportu samochodowego oraz komunikacja 
publiczna

16.4. Transport morski – porty
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16. Transport
Zły stan techniczny dróg, nieprawidłowości przy ich budowie, modernizacji i remontach, za-
grożenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i drogowym dotykają bezpośrednio każ-
dego obywatela. Kontrole NIK potwierdziły te negatywne zjawiska, wykazując przy tym, że 
organy administracji rządowej i samorządowej nie wywiązują się należycie z nałożonych na 
nie obowiązków. Działalność tych właśnie jednostek spotykała się najczęściej z dezaprobatą 
Izby. 

Stan polskich dróg tłumaczony jest zazwyczaj brakiem dostatecznych środków na ich budowę, remonty i utrzyma-
nie, co stanowić ma trudność nie do pokonania. Tym bardziej powinno zatem dziwić niewykorzystywanie istniejących 
możliwości powiększenia funduszy służących temu celowi. A możliwości takie istnieją. Tylko zakończone w 2011 r. kon-
trole wskazały dwie z nich. Nieskuteczny okazał się system poboru i rozliczania opłat za przejazd po drogach krajowych. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Biuro Obsługi Transportu Samochodowego nie potrafiły skłonić 
organizacji zrzeszających przewoźników, które rozprowadzały karty opłaty drogowej – tzw. winiety, by pobrane kwoty 
przekazywały na rachunek GDDKiA terminowo, regularnie i w pełnej wysokości. Wskutek tego Krajowy Fundusz Drogo-
wy nie uzyskał należnej mu kwoty przekraczającej 4,5 mln zł. Źródłem dodatkowych środków mogły być również opłaty 
i kary za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z ruchem drogowym oraz utrzymaniem dróg. Badania przepro-
wadzone w województwie małopolskim wykazały jednak, że zdecydowana większość kontrolowanych zarządców dróg 
nie kwapiła się z naliczaniem wspomnianych opłat i kar pieniężnych za umieszczenie obiektów w pasie drogowym bez 
zezwolenia. Przeszkodą był także nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogi. Wskutek wymienionych 
zaniedbań zostały utracone możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, które można było przeznaczyć, 
przynajmniej w części, na cele drogowe.  

Nie lepiej było na drogach, za które odpowiadają samorządy. Stwierdzono, że zły stan techniczny dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, stanowiących ponad 93% krajowej sieci drogowej, spowodowany był w znacznej mierze niewywią-
zywaniem się organów administracji samorządowej z ich powinności. 

Organy samorządu terytorialnego nie sprawdziły się również w roli organizatorów regionalnych przewozów autobuso-
wych. Przeprowadzone badania wykazały, iż żadna spośród 28 kontrolowanych jednostek, zarówno starostw powiatowych, 
jak i urzędów marszałkowskich, nie wykonywała w sposób zadowalający swoich obowiązków w tej mierze.

Powodów do zadowolenia nie mają także pasażerowie obsługiwani przez prywatyzowane PKS-y. Kontrolując przekształ-
cenia własnościowe przedsiębiorstw transportu autobusowego, NIK oceniła negatywnie jakość obsługi podróżnych przez spół-
ki i przedsiębiorstwa PKS oraz brak działań mogących zaowocować jej poprawą. 

Z lekceważeniem pasażerów przez przewoźników Izba spotyka się nie po raz pierwszy. Podobne wnioski wynikały z prze-
prowadzonej przez kilkoma laty kontroli poświęconej kwestii bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji publicznej. 
Okazało się, że podróżujący koleją nie mogli czuć się w pełni bezpieczni na terenie kolejowym, ponieważ zarządcy infra-
struktury, przewoźnicy i Straż Ochrony Kolei nie byli w stanie zapobiec naruszeniom ładu i porządku, a nawet kradzieżom 
i dewastacji urządzeń wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu pociągów. Również dworce kolejowe, w wyniku 
braku dbałości o substancję materialną i rezygnacji z wielu jeszcze do niedawna podstawowych funkcji, stały się miejscem 
niebezpiecznym i nieprzyjaznym dla podróżnych. W przypadku komunikacji miejskiej krytyczne uwagi NIK wywołane zostały 
przede wszystkim złym stanem technicznym najczęściej mocno już wyeksploatowanego taboru.

Nie poprawiło się w sposób odczuwalny bezpieczeństwo na drogach. W Polsce zarówno liczba wypadków, jak i osób po-
szkodowanych oraz ofiar śmiertelnych ciągle należy do najwyższych w Europie. NIK od wielu lat wskazuje czynniki sprzyjające 
takiemu stanowi i alarmuje, iż niezbędne przeciwdziałania podejmowane są zbyt wolno. W ostatnim czasie nie nastąpiły w tym 
zakresie istotne zmiany. 

Nie przyniosą ich zapewne także prowadzone obecnie w przyspieszonym tempie inwestycje, jeśli zważyć, iż budowane 
autostrady i drogi ekspresowe mieć będą niewielki tylko udział w całości krajowej sieci dróg publicznych. Drogi wysokiej klasy 
stanowią zaledwie 0,5 proc. tej sieci. Niezadowalający pozostaje stan techniczny dróg, mostów i wiaduktów. W roku 2009 
ponad 40 proc. sieci dróg krajowych wymagało różnego rodzaju remontów, przy czym nie dbano w wystarczający sposób 
o właściwą jakość robót ani o odpowiednie bieżące utrzymanie tras komunikacyjnych. 
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Znaczna część pojazdów, w tym przewożących materiały niebezpieczne, znajdowała się w złym stanie technicznym. Nie 
wywiązywały się ze swoich zadań organy zarządzające ruchem drogowym. Brakowało skutecznych działań ratowniczych. 

Ustalenia kontroli skłoniły NIK do poinformowania Sejmu RP o warunkach, w jakich funkcjonował transport 
drogowy i kolejowy w Polsce w latach 1990-2004. Po przeprowadzonej na ten temat debacie, w lutym 2006 r. Sejm 
podjął uchwałę, w której stwierdził, iż priorytetowym obowiązkiem rządu oraz instytucji odpowiedzialnych za funk-
cjonowanie transportu lądowego jest wszczęcie niezbędnych działań prawnych, organizacyjnych i regulacyjnych, 
umożliwiających w jak najkrótszym czasie dostosowanie stanu technicznego infrastruktury transportu do standar-
dów UE, szybki wzrost udziału dróg najwyższej jakości w sieci drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa komunika-
cyjnego. 

Badania prowadzone po 2004 r. dowodzą, że powyższa uchwała nie spowodowała podjęcia koniecznych dzia-
łań, które przyniosłyby zmiany w sposobie funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za rozbudowę sieci dróg 
publicznych oraz utrzymanie ich stanu technicznego. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę, iż według stanu na 1 września 2010 r., spośród 19 wniosków de lege 

ferenda o zmianę przepisów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, sformułowanych przez NIK od 2006 r., zrea-
lizowane zostały tylko 4. W ocenie Izby pozostałych 15 nadal pozostaje aktualnych.

16.1. Infrastruktura transportu – nadzór i administracja nad budową, modernizacją,  
 utrzymaniem i ochroną dróg publicznych (w tym autostrad) i kolei

� Infrastruktura dróg powiatowych i gminnych

Zarządcy dróg nierzetelnie nadzorowali realizację i mieli poważne braki w dokumentacji inwestycji, prowadzo-
nych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Skutkowało to niewłaściwą jakością robót 
wykonywanych na drogach powiatowych i gminnych.  Ze swoich obowiązków nie wywiązywały się też nadzorujące 
inwestycje organy administracji publicznej. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK pozytywnie oceniła stan 
realizacji programu.

W wyniku realizacji programu w 2009 r. samorząd terytorialny przebudował i wyremontował ponad 2,5 tys. km dróg gmin-
nych i powiatowych oraz wybudował 170 km nowych połączeń. W 2010 r. przebudowa i remonty trwały na co najmniej 2,1 tys. 
km nawierzchni. Zwiększona została płynność ruchu. Na drogach jest bezpieczniej, bo przy przebudowach często wytycza 
się i buduje oświetlenie, ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki parkingowe. Zaawansowanie realizacji Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych wskazywało na możliwość jego pełnej realizacji w terminie, czyli w roku 2011. 

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone przez NIK podczas kontroli realizacji Programu:

– Poważne braki w dokumentacji zarządców dróg
Prawie połowa (45,7 proc.) z 35 skontrolowanych zarządzających drogami nie miała opracowanego obowiązkowego planu 

rozwoju sieci drogowej. Dlatego wybór odcinków dróg do remontów lub przebudowy dokonywał się często na podstawie bieżą-
cych doraźnych wskazań, eliminując tym samym kompleksowe i systemowe podejście do problemu. 

Ponad połowa (57,1 proc.) skontrolowanych zarządców dróg nie prowadziła tzw. książek dróg lub ewidencja w nich była 
niekompletna. Ta dokumentacja umożliwia m.in. należyte wykonywanie bieżących czynności związanych z utrzymaniem dro-
gi, planowaniem remontów i przebudowy. 

Zaniechania dotyczące przeglądów technicznych dróg nie ograniczały się zresztą do braku samych książek lub wpisów do 
nich, często po prostu nie przeprowadzano tych badań w ogóle lub prowadzono je w bardzo ograniczonym zakresie, mniej-
szym niż wymaga tego prawo. Dotycz to 25 (71,4 proc.) zbadanych przez NIK zarządów dróg. Pozostałe (10, czyli 28,6 proc.) 
przeprowadzały konieczne przeglądy prawidłowo, a ich wyniki wykorzystywały zarówno przy likwidacji zagrożeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, jak i typując odcinki tras do remontów i przebudowy.

– Nierzetelny nadzór nad inwestycjami
Nierzetelny nadzór sprawowany przez skontrolowanych zarządców dróg nad inwestycjami był podstawową przyczyną nie-

właściwej jakości robót wykonywanych na drogach powiatowych i gminnych, na co wskazują wady występujące w odbiorach 
końcowych. Siedmiu z 35 skontrolowanych zarządców nie udokumentowało odbioru tzw. robót zanikających lub ulegających 
zakryciu (np. spodniej warstwy nawierzchni drogi). Takie działanie naraża na możliwość wystąpienia wad w przyszłości i ko-
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nieczność ponownego płacenia za ich usunięcie. NIK ma także zastrzeżenia do odbiorów końcowych – niektórzy inwestorzy 
(gmina, powiat) nie egzekwowali od wykonawcy wszystkich dokumentów. Były także problemy z egzekwowaniem usunięcia 
wad i usterek od wykonawców robót. 

� Nadzór samorządów nad jakością dróg

Samorządy nierzetelnie wywiązywały się z obowiązku nadzoru nad jakością wykonywanych robót drogowych, 
co uznawane jest przez NIK za jedną z głównych przyczyn złego stanu technicznego dróg. Taki stan dróg ma jesz-
cze jeden skutek – samorządy muszą płacić odszkodowania.   

Wszystkie skontrolowane miasta, powiaty i gminy były zmuszone ponosić koszty odszkodowań związanych z niewłaści-
wym stanem nawierzchni. Główną przyczyną roszczeń kierowców i pieszych były straty poniesione wskutek wyrw w jezdniach 
i chodnikach. Wszystkie zbadane przez NIK samorządy zawierały umowy ubezpieczenia z tytułu roszczeń użytkowników dróg. 
Zarówno w 2008 jak i 2009 roku łączne koszty polis ubezpieczeniowych 25 skontrolowanych zarządów były wyższe niż war-
tość wypłaconych odszkodowań.

Zastrzeżenia NIK wobec samorządów dotyczą głównie odbioru prac, przeglądów dróg w okresie gwarancyjnym i egze-
kwowania uprawnień inwestora wobec wykonawcy robót w okresie objętym gwarancją. 

Przyczyny takiego stanu:

–  Niedobory kadrowe w samorządach 
           Odpowiednio wykształconych specjalistów z uprawnieniami brakowało aż w 18 z 25 skontrowanych zarządów dróg. 

Temu z kolei winne są kwestie finansowe – samorządy nie były w stanie zapłacić specjalistom tyle, ile płacą prywatne firmy. 
Niejednokrotnie nie było odpowiednio wykwalifikowanych pracowników m.in. do przeprowadzania odbiorów robót, kontroli sta-
nu technicznego dróg i mostów, koordynacji prac, prowadzenia ewidencji drogowej, przygotowywania i prowadzenia przetar-
gów na roboty specjalistyczne. Zarządy częściowo radziły sobie z tym problemem korzystając z usług specjalistycznych firm. 

– Funkcjonowanie w niektórych miastach kilku zarządców dróg 
Na przykład w Inowrocławiu było ich czterech, a prezydent miasta zarządzał tylko drogami gminnymi. 
– Brak współpracy w organizacji robót drogowych, organizacji ruchu, a także w dziedzinie zimowego 

utrzymania
Taki stan powodował istotne utrudnienia komunikacyjne, z których przynajmniej część przy lepszym współdziałaniu była 

możliwa do uniknięcia.  

Najważniejsze ustalenia NIK:

– Zastrzeżenia do dokonywanych przez samorządy odbiorów robót i przeglądów w okresie gwarancyj-
nym oraz usuwania wad ujawnionych w tym czasie 

– Nierzetelne bieżące utrzymanie dróg 
Izba zbadała 120 odcinków dróg po wykonanych robotach, których termin gwarancji upłynął nie mniej niż rok przed kontrolą. 

W aż połowie (58 przypadków – 48,3 proc.) występowały poważne wady w nawierzchni (koleiny, nierówności, spękania, zapad-
nięte lub zawyżone studzienki). Wady świadczą nie tylko o niewłaściwym odbiorze robót, ale także o nierzetelnym wykonaniu 
przeglądów dróg w okresie gwarancji lub nawet o niewykonaniu ich. W 40 przypadkach (33,3 proc. skontrolowanych) stwierdzone 
wady wynikały z niewłaściwego bieżącego utrzymania dróg (np. braku konserwacji urządzeń odwadniających pobocza).  

W ramach bieżącego utrzymania dróg zarządcy powinni dokonywać także okresowych kontroli ich stanu technicznego. 
Zdarzało się, że zarządy nie przeprowadziły takich kontroli lub robiły to nieprawidłowo. Na przykład, w protokołach brakowało 
informacji, czy zostały usunięte usterki stwierdzone podczas poprzednich przeglądów. W rezultacie otrzymywane informacje 
nie mogły stanowić podstawy do rzetelnej oceny stanu dróg. 

– Przejazdy pojazdów przeciążonych 
Zły wpływ na stan techniczny dróg miały też przejazdy zbyt ciężkich pojazdów. Aż 80 proc. skontrolowanych zarządów 

dróg nie korzystało z możliwości przeprowadzania kontroli ruchu drogowego w obecności funkcjonariusza policji lub inspek-
tora transportu drogowego. Tam, gdzie takie kontrole przeprowadzano, rezultaty były bardzo dobre – eliminowano przejazdy 
samochodów zbyt ciężkich lub niszczących drogę, zmieniano organizację ruchu wprowadzając znaki zakazu, nakładano kary 
na łamiących przepisy. 
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– Problemy z organizacją ruchu
Wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma także jego organizacja. Większość skontrolowanych zarządów ma z nią 

problemy. Szwankuje m.in. oznakowanie dróg – nie ma znaków lub jest ich za dużo, są zniszczone albo niewidoczne. Wielu 
zarządców nie posiada ważnych projektów organizacji ruchu dla nowo wybudowanych tras lub dróg, na których organizacja 
uległa zmianie.

– Rosnące nakłady na budowę, przebudowę remonty i utrzymanie dróg
NIK nie ma poważniejszych zastrzeżeń do pozyskiwania środków przez administrację samorządową na finansowanie bu-

dowy, modernizacji i remontów dróg. Skontrolowane samorządy podejmowały w tym przypadku skuteczne działania. Wzrosły 
także ogólne nakłady na drogi. W latach 2003-2009 nakłady na budowę, przebudowę, remonty i utrzymanie dróg publicznych, 
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wzrosły trzykrotnie, w tym nakłady inwestycyjne – ponadczterokrotnie.

� System poboru opłat drogowych

Winiety się nie sprawdziły. Według NIK to w dużej mierze skutek nieprawidłowego nadzoru sprawowanego 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na szczęście negatywnie oceniony przez NIK stary system 
od lipca 2011 r. został zastąpiony elektronicznym poborem opłat drogowych.

Podmioty wykonujące na terytorium Polski przewóz drogowy były zobowiązane do uiszczania opłaty za przejazd pojaz-
du samochodowego po drogach krajowych. Stawki różniły się w zależności od czasu przejazdu, rodzaju samochodu, liczby 
osi oraz emisji spalin. Opłata mogła być wnoszona w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM), w urzędach 
celnych, na stacjach benzynowych i w polskich organizacjach zrzeszających przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokra-
jowym. Warunkiem pobierania opłaty przez przedsiębiorców prowadzących stacje benzynowe i polskie organizacje zrzesza-
jące przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym było zawarcie przez nie porozumień z BOTM. Wpływy uzyskane 
z opłat, były przekazywane docelowo na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem m.in. na budowę 
i przebudowę dróg krajowych i autostrad oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ustalenia NIK:

– Zawarcie porozumień z dystrybutorami i rozprowadzanie kart opłaty drogowej przypisane zostało BOTM, a nadzór nad 
realizacją wpływów z opłat GDDKiA. Rozdzielenie nadzoru nad realizacją porozumień na dwie jednostki nie stanowiło czynni-
ka sprzyjającego prawidłowości postępowania. 

– W podmiotach, z którymi zawarto porozumienia w sprawie poboru opłaty drogowej za przejazd po drogach krajowych, 
BOTM w okresie objętym kontrolą nie przeprowadził ani jednej kontroli realizacji tych porozumień.

– Szwankował nadzór ze strony GDDKiA. 
– Nie prowadzono windykacji należności od podmiotów zalegających z przekazaniem pobranych opłat na rachunek 

GDDKiA. 
– Także dystrybucja kart opłaty drogowej (winiet) odbywała się niezgodnie z zawartymi porozumieniami. 
– Funkcjonujący system poboru opłat nie zabezpieczał interesów Skarbu Państwa.
Wspomniane karty wydawane były organizacjom zrzeszającym przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym 

bez wniesienia kaucji czy też przedłożenia gwarancji bankowej. Nie było zatem instrumentu zapewniającego wywiązanie się 
owych organizacji ze swoich zobowiązań. W konsekwencji kontrolowane organizacje zrzeszające przewoźników przekazywały 
pobrane opłaty nieterminowo i w niepełnej wysokości. Ich zadłużenie w lipcu 2010 r. przekraczało 4,5 mln zł, m.in. wskutek 
niezgodnej z przepisami praktyki wydawania kart opłaty drogowej przed wniesieniem opłaty przez przewoźników.  

– W GDDKiA ewidencja księgowa należności od dystrybutorów kart opłaty drogowej była prowadzona nierzetelnie i z na-
ruszeniem obowiązujących przepisów. 

W dyrekcji nie weryfikowano też miesięcznych sprawozdań składanych przez podmioty pobierające opłaty oraz nie spraw-
dzano zgodności zawartych w nich danych z kwotami faktycznie pobranych opłat. 

� Opłaty za zajęcie pasa drogowego w województwie małopolskim

NIK stwierdziła, że przy pobieraniu opłat i nakładaniu kar za zajęcie pasa drogowego występowały zaniedbania. 
Kontrolę przeprowadzono wprawdzie u zarządców dróg z województwa małopolskiego, ale podobne zjawisko wy-
stępuje w całym kraju. Skutek – zmniejszenie wpływów. 



330

St
an

 p
ań

st
w

a 
w

 ś
w

ie
tl
e 

us
ta

le
ń 

ko
nt

ro
li 

NI
K

Kontrola NIK wykazała, że zdecydowana większość zarządców dróg z województwa małopolskiego nieprawidłowo wy-
konywała swe obowiązki w zakresie pobierania opłat i nakładania kar za zajęcie pasa drogowego. Istotnym ograniczeniem 
skutecznego zarządzania drogami pozostaje nieuregulowany stan prawny zajętych pod nie gruntów. 

Nieprawidłowości stwierdzone przez NIK:

– Niedostateczna ochrona pasa drogowego 
NIK stwierdziła że zarządcy dróg nieskutecznie monitorowali, czy, który oraz w jakim stopniu pas drogowy jest zajęty oraz 

niedostatecznie nadzorowali przywracanie pasa do stanu pierwotnego. Aż 88 proc. pozostających w pasie obiektów znajdo-
wało się tam niezgodnie z prawem – bez wymaganego zezwolenia, a zarządcy nie podejmowali działań, by je stamtąd usunąć 
i naliczyć adekwatne kary. 

– Niekontrolowanie przez samorząd prawidłowości pobierania opłat i kar za zajęcie pasa
Żaden ze skontrolowanych zarządów dróg nie został poddany kontroli pod względem prawidłowości pobierania opłat 

i kar za zajęcie pasa drogowego przez właściwe komórki kontroli i audytu odpowiednich urzędów gminnych, powiatowych czy 
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

– Nieuregulowane sprawy własnościowe gruntów w pasie drogowym 
Gdy ustalenia przebiegu granic pasa jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe, zmniejsza się skuteczność zarządzania tym 

odcinkiem trasy. Jedną z przyczyn takiego stanu jest rozdrobnienie własności gruntów w województwie małopolskim, a także 
wieloletnie zaniedbania w ujawnianiu stanów własnościowych oraz nieuporządkowany i nieaktualizowany system ewidencji. 

Wnioski NIK

NIK wniosła do wszystkich kontrowanych zarządów oraz do jednostek samorządu o podjęcie działań zmierzających do 
sukcesywnej poprawy sytuacji.

Izba zwraca ponadto uwagę, że umieszczenie obiektów w pasie drogowym, jak również prowadzenie tam robót bez 
zezwolenia i nadzoru zarządcy drogi, może wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Narusza to także ład architekto-
niczny.

� Kolej – gospodarowanie nieruchomościami

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność PKP SA w zagospodarowaniu ponad 40 tys. działek 
i 36 tys. budynków oraz budowli zbędnych dla transportu kolejowego. Większość takich nieruchomości pozostaje 
niezagospodarowana i zamiast przynosić zyski, powoduje dodatkowe koszty.

Pomimo upływu 10 lat od rozpoczęcia restrukturyzacji polskich kolei, większość nieruchomości zbędnych dla transportu 
kolejowego nie została zagospodarowana. Nie tylko nie przynoszą one zysków, ale jeszcze tworzą dodatkowe koszty. Przez 
to oddłużanie kolei następuje za pośrednictwem Funduszu Kolejowego ze środków budżetowych, choć PKP SA dysponuje 
znacznym niewykorzystywanym majątkiem.

Zagospodarowanie może odbyć się na dwa sposoby – wynajmu lub sprzedaży. Działania PKP SA w tym zakresie były 
nieefektywnie i niewystarczające – przeważająca część niepotrzebnych dla funkcjonowania kolei nieruchomości wciąż znaj-
duje się „na stanie” Spółki i koszty ich utrzymania dodatkowo obciążają budżet PKP. Oprócz niewynajętych i niesprzedanych 
działek, budowli i budynków, nie wydzierżawiono ponad 60% zbędnej do obsługi pasażerów powierzchni dworców. 

Głównym skutkiem nieefektywnych działań PKP SA była niemożność uregulowania przez nią przypadającego na lata 
2009-2010 zadłużenia w kwocie ponad 1.066 mld zł, które miało być spłacone wpływami ze sprzedaży lub wynajmu zbędnych 
nieruchomości. W konsekwencji zadłużenie to obciążyło budżet państwa. 

Główne ustalenia NIK:

– Nieuregulowany stan prawny wielu kolejowych nieruchomości 
W wielu przypadkach brak prawa wieczystego użytkowania uniemożliwiał PKP SA działania. 
– Niezakończona inwentaryzacja mienia kolejowego 
Zespół, który miał to zrobić, nie zakończył prac mimo 4 lat funkcjonowania. Skutkiem tego Zarząd PKP SA nie ma pełnej 

wiedzy o tym, jakie składniki mienia należy przekazać do spółek utworzonych w ramach restrukturyzacji kolei, a jakie przezna-
czyć do zagospodarowania na zasadach komercyjnych.
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– Brak jednolitych zasad wynajmu nieruchomości 
Poza chaosem stwarzało to możliwości występowania korupcji. 
– Przypadki bezumownego korzystania z kolejowych nieruchomości 
– Przypadki, w których spółka PKP SA nieskutecznie ściągała opłaty czynszowe od najemców i nie przestrze-

gała wewnętrznych procedur postępowania wobec kontrahentów zalegających z opłatami czynszowymi. 
– Krępujące przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Poza przyczynami niezagospodarowania zbędnych nieruchomości leżącymi po stronie PKP SA, NIK zwróciła uwagę na 

krępujące przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ograniczały one niejednokrotnie uzasadnio-
ne z ekonomicznego punktu widzenia działania – ustalały obowiązek sprzedaży nieruchomości kolejowych, które w badanym 
okresie cieszyły się niewielkim zainteresowaniem przede wszystkim w drodze przetargów. Na zorganizowanych łącznie w tym 
czasie 1151 postępowań  jedynie w 150 wpłynęły oferty od potencjalnych nabywców.

PKP SA nie zakończyła, w badanym przez NIK okresie, wdrażania przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla zagospo-
darowania zbędnych nieruchomości, z uwagi na brak możliwości ich realizacji w świetle obowiązujących przepisów. Sztanda-
rowym przykładem jest tu budowa osiedla mieszkaniowego na terenach kolejowych w centrum Warszawy. Na przeszkodzie 
stanął brak miejskich planów zagospodarowania przestrzennego terenów, na których miało ono powstać. 

– Hipoteki na nieruchomościach PKP SA, zabezpieczające interesy Skarbu Państwa w związku z porę-
czeniami kredytów zaciąganych przez tę spółkę

Bywały przypadki, że PKP nie uzyskała pełnego prawa do dysponowania przeznaczonymi na cele komercyjne nierucho-
mościami strategicznymi dla działania Spółki, bardzo atrakcyjnymi z biznesowego punktu widzenia. Na części takich nieru-
chomości ustanowione zostały hipoteki zabezpieczające interesy Skarbu Państwa w związku z poręczeniem przez nie spłaty 
zaciągniętych przez PKP SA kredytów lub wykupem wyemitowanych przez tę spółkę obligacji.

– Zastrzeżenia do Ministra Infrastruktury
NIK ma zastrzeżenia także do Ministra Infrastruktury, choć generalnie jego działania ocenia pozytywnie. Minister do maja 

2010 r. nie podejmował działań w celu wyeliminowania sytuacji, w której część kolejowych nieruchomości podlegała komuna-
lizacji. Nie przeciwdziałał również wyłączaniu z eksploatacji dworców na czynnych liniach kolejowych wtedy, gdy przemawiają 
za tym tylko względy ekonomiczne, zaś społeczne – związane z potrzebami pasażerów – przemawiają za ich pozostawie-
niem.

16.2. Ruch drogowy i kolejowy

� Fotoradary

Niektóre samorządy traktowały mandaty za przekroczenie prędkości w ruchu drogowym wystawiane na podsta-
wie zdjęć z fotoradarów przede wszystkim jako sposób na zwiększanie dochodów własnych gminy. Kontrola NIK 
ustaliła, że gminy zarabiały, ale tym samym część należności nie wpływała do budżetu państwa.

Główne ustalenia NIK:

– Straże nakładały mandaty karne po upływie 30 dni od daty ujawnienia wykroczenia, zamiast kierować sprawy do sądu. 
W ten sposób samorządy uzyskiwały dochody, które powinny zasilić budżet państwa. 

– Burmistrzowie i wójtowie nie występowali do sądu o ukaranie sprawców wykroczeń, gdy ci nie zapłacili w wyznaczonym 
terminie mandatu. 

– Karano grzywnami właścicieli pojazdów za czyny niebędące wykroczeniami (za niewskazanie na żądanie straży, komu 
powierzyli pojazd do kierowania w czasie, w którym pojazdem tym popełniono wykroczenie drogowe)

– W przypadku ukarania właściciela pojazdu za niewskazanie osoby, której powierzył pojazd do kierowania w czasie, 
w którym pojazdem tym przekroczono dozwoloną prędkość, straż odstępowała od działań mających na celu ustalenie sprawcy 
tego wykroczenia.

– Straże miejskie i gminne wykonywały legalnie zadania związane z kontrolą prędkości przy użyciu fotoradarów. Używane 
fotoradary były sprawne, a strażnicy mieli wszystkie wymagane upoważnienia. 

– Mandat zaoczny opłacony po terminie wygasa i nie stanowi podstawy do przyjęcia jakichkolwiek należności od osoby 
nim ukaranej. Tymczasem samorządy przyjmowały takie wpłaty i zaliczały je do swych dochodów. 
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Wnioski NIK:

Konieczne jest zapewnienie w ramach sprawowanego nadzoru nad strażami praworządności ich działań. Prokurator ge-
neralny powinien zaś zażądać wszczęcia postępowań w sprawach nałożonych grzywien za czyny niebędące wykroczeniami, 
w celu ich uchylenia przez sąd.

� Bezpieczeństwo na drogach

Poruszanie się po polskich drogach jest niebezpieczne z powodu złego stanu technicznego jezdni, nieskutecz-
nego systemu szkolenia i egzaminowania kierowców, złego stanu technicznego pojazdów oraz wadliwej organizacji 
ruchu drogowego. Według NIK, taki stan to efekt zaniedbań, braku skuteczności i konsekwencji oraz nieprawidło-
wości występujących w działaniach administracji publicznej. 

Polska jest krajem o najwyższym wskaźniku liczby ofiar śmiertelnych wypadków w UE. Na 100 wypadków traci u nas 
życie statystycznie 11 osób, podczas gdy w UE – 4. W latach 2000-2011 w prawie 580 tys. wypadkach na drogach zginęło 
ponad 63 tys. osób, a ponad 745 tys. osób zostało rannych. Wypadki drogowe oprócz dramatycznych konsekwencji dla 
ludzi – zarówno w postaci śmierci czy kalectwa ofiar – oznaczają także wysokie koszty dla gospodarki. Szacuje się, że 
roczne straty z tytułu wypadków drogowych wynoszą w Polsce ok. 2,5 proc. wytworzonego PKB, tj. kosztują gospodarkę 
ok. 30 mld zł rocznie. Także pod względem tych kosztów Polska zajmuje jedno z niechlubnych pierwszych miejsc wśród 
krajów UE. 

Wyniki 27 przeprowadzonych w latach 2007-2010 kontroli dały podstawę do negatywnej oceny dotychczasowej działal-
ności organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za wykonanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
NIK badała m.in. budowę autostrad, działalność organów zarządzających drogami, prawidłowość szkolenia i egzaminowania 
kandydatów na kierowców, nadzór starostów nad stacjami diagnostycznymi, finansowanie wydatków na drogi publiczne, ja-
kość i terminowość robót drogowych, utrzymanie obiektów mostowych i tuneli, tworzenie i organizowanie systemu ratowni-
ctwa medycznego, funkcjonowanie numeru alarmowego 112. W 2010 r. NIK przeprowadziła kolejną kontrolę, w trakcie której 
zweryfikowane i w znacznej mierze potwierdzone zostały wcześniejsze ustalenia. 

 Powody słabej skuteczności działań administracji publicznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, według NIK, to:

–  Niekonsekwentne wdrażanie opracowywanych programów sprzyjających poprawie sytuacji w ruchu dro-
gowym.

– Brak ciągłości polityki transportowej państwa – kolejne rządy odstępowały od polityki transportowej swoich poprzedni-
ków. 

–  Niewystarczające wsparcie finansowe inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego.
–  Brak tzw. zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w transporcie. 
           Wypadki drogowe, jako jedyne, nie są przedmiotem dochodzenia przyczyn przez niezależne komisje badania 

wypadków, jak to ma miejsce w transporcie lotniczym, kolejowym czy morskim. 
            Oczekiwanych efektów nie przyniosły m.in. wdrażane programy GAMBIT 2000 i 2005 oraz „Krajowy program bez-

pieczeństwa ruchu drogowego 2005-2007”. Bezpieczeństwo to w ciągu ostatnich 10 lat nie poprawiło się w istotnym stopniu. 
W tym okresie liczba wypadków zmniejszała się średnio o 2,3 proc., co jednak nie pozwala oczekiwać, iż Polska zdoła ograni-
czyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do roku 2013 o połowę, do czego zobowiązała się przystępując do UE.

– Niewłaściwe procesy szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz doszkalania i podnosze-
nia ich kwalifikacji.

– Niewystarczający nadzór wojewodów nad ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy.

� Transport towarów niebezpiecznych

Organy administracji publicznej niedostatecznie nadzorują proces przewożenia materiałów niebezpiecznych 
transportem drogowym i kolejowym, co sprzyja powstawianiu zagrożeń chemiczno-ekologicznych. Szwankuje cały 
system – NIK znalazła nieprawidłowości w każdym jego ogniwie.

Materiały niebezpieczne – łatwopalne, wybuchowe, żrące, a nawet promieniotwórcze – przewożone są w Polsce często 
w godzinach największego ruchu, w pobliżu budynków użyteczności publicznej oraz terenów ekologicznych. Przy ich transpor-
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cie dochodzi do coraz częstszych wypadków i awarii. Wojewodowie i marszałkowie województw nie zdają sobie sprawy z po-
tencjalnych zagrożeń, a osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przewóz takich materiałów są do tego źle przygotowane.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sprawowanie przez wojewodów i marszałków województw nadzoru nad prze-
wozem towarów niebezpiecznych. Liczba wypadków i awarii przy transporcie takich substancji wzrosła na drogach z 220 
w 2009 r. do 253 w roku następnym, zaś na kolei podwyższyła się odpowiednio z 28 do 32 przypadków.

Główne ustalenia NIK: 

– Zaniedbania wojewodów
Wojewodowie nie sprawdzali, jak straż pożarna, inspektoraty transportu drogowego oraz marszałkowie województw wy-

konują swoje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych. Nie stworzyli procedur 
zapewniających współdziałanie i przepływ informacji między tymi jednostkami a swoim urzędem. Przez te zaniedbania nie 
posiadali  informacji o faktycznym poziomie zagrożeń. 

– Nieskuteczny nadzór marszałków województw
Zdaniem NIK w Polsce nie funkcjonuje skuteczny nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym. Marszałkowie woje-

wództw przy zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu nie prowadzą analiz zagrożeń, jakie stwarzają przejeżdżające cyster-
ny i tiry z towarami niebezpiecznymi. Transporty często odbywają się w godzinach największego ruchu, w pobliżu budynków 
użyteczności publicznej oraz terenów ekologicznych. Także wojewodowie, mimo posiadanych uprawnień, nie wprowadzają 
potrzebnych ograniczeń dla przewozu towarów niebezpiecznych. Sześciu z nich (na ośmiu skontrolowanych) nie wyznaczyło 
nawet specjalnych parkingów, koniecznych w przypadku awarii pojazdu transportującego substancje zagrażające ludziom 
i środowisku. 

– Luki i błędy w systemie szkolenia kierowców i doradców ds. bezpieczeństwa
Wiele luk i błędów stwierdzono też w systemie szkolenia kierowców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu to-

warów niebezpiecznych. Brak nadzoru ze strony marszałków województwa sprawia, że specjalistyczne kursy dla kierowców 
niejednokrotnie prowadzą firmy, które nie spełniają wymagań. Ponieważ nie stworzono centralnego rejestru przedsiębiorców 
prowadzących takie szkolenia, nie można nawet sprawdzić, czy danej firmie nie zakazano wcześniej działalności. Z kolei 
w trzech inspektoratach transportu drogowego (na cztery skontrolowane) uprawnienia doradcom ds. bezpieczeństwa nada-
wano z naruszeniem prawa. Rola doradców jest istotna, gdyż w imieniu przedsiębiorcy prowadzą oni nadzór nad przygotowa-
niem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych.

– Nieprzygotowanie przedsiębiorców, kierowców i doradców ds. bezpieczeństwa do przewozu niebez-
piecznych ładunków

Wymienione w raporcie NIK nieprawidłowości prowadzą do sytuacji, w której przedsiębiorcy, doradcy do spraw bezpie-
czeństwa oraz kierowcy nie są odpowiednio przygotowani do organizowania i przeprowadzania przewozów towarów niebez-
piecznych. Inspekcja Transportu Drogowego, która od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. skontrolowała prawie 51 tys. 
pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, ukarała ponad 5 tys. kierowców. Najczęstsze naruszenia polegały na omi-
janiu przez kierowców ograniczeń związanych z czasem prowadzenia pojazdów i obowiązkowymi przerwami na odpoczynek, 
braku wyposażenia przeciwpożarowego w pojazdach, złym oznakowaniu ładunków oraz braku wymaganych zaświadczeń 
i dokumentów przewozowych.

– Zaniedbania Urzędu Transportu Kolejowego
Także w działalności Urzędu Transportu Kolejowego NIK dopatrzyła się niepokojących zaniedbań. Prezes UTK systema-

tycznie zmniejszał liczbę kontroli dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W 2008 r. u zarządców 
infrastruktury, przewoźników i użytkowników bocznic przeprowadzono 107 inspekcji; dwa lata później tylko 68, choć w tym 
okresie wzrosła ilość przewozów substancji niebezpiecznych. Przy czym w blisko połowie skontrolowanych oddziałów tereno-
wych UTK inspektorami ds. przewozu takich towarów były osoby, które nie ukończyły żadnych szkoleń z tego zakresu. 

– Zły stan techniczny infrastruktury kolejowej
Wiele do życzenia pozostawia również stan techniczny infrastruktury kolejowej, którą zarządza spółka PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Po kontroli 93 torów służących do awaryjnego odstawiania wagonów okazało się, że tylko dwa spełniają wszyst-
kie wymogi określone w przepisach. Zdarza się także, że tory takie usytuowane są w pobliżu obiektów użyteczności publicznej 
i nie posiadają zabezpieczeń chroniących otoczenie przed skutkami awarii pociągów przewożących materiały niebezpieczne.
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16.3. Przewóz osób i rzeczy środkami transportu samochodowego oraz komunikacja  
 publiczna

� Regionalne przewozy autobusowe

Większość samorządów nie jest przygotowana do wykonywania swych obowiązków w zakresie organizowania 
regionalnych przejazdów autobusowych. Skutkiem tego jest brak wielu potrzebnych, z punktu widzenia pasażerów, 
linii i eliminacja z rynku rzetelnych firm przewozowych. 

Nieprzestrzeganie przepisów i zaniedbania w tym obszarze wpływają negatywnie nie tylko na komfort podróży, ale także 
na jej bezpieczeństwo. 

Główne ustalenia NIK:

– W samorządach nie ustanowiono odpowiednich procedur, określających jednoznacznie zakresu zadań 
pracowników

Często byli oni nieprzygotowani merytorycznie podczas postępowań administracyjnych i kontrolnych. Wielu z nich było 
nadmiernie przeciążonych obowiązkami z zakresu kontroli, w różnych obszarach działalności gospodarczej. Zdarzało się, że 
w urzędach na jednego pracownika przypadało do skontrolowania kilkaset jednostek, zajmujących się transportem osobowym 
lub bagażowym, prowadzeniem szkół nauki jazdy, czy stacji kontroli pojazdów. W rezultacie wywiązanie się pracowników 
samorządu z obowiązku przeprowadzenia kontroli było fizycznie niemożliwe. Jednak, pomimo trudności organizacyjnych, sa-
morządy nie korzystały z możliwości powierzenia niektórych zadań specjalistycznym firmom zewnętrznym. 

– Wydając licencje i zezwolenia samorządy popełniały szereg błędów:
*   nie poprzedzały wydania decyzji koniecznymi analizami;
*   wydawały licencje na podstawie niekompletnych wniosków przedsiębiorców, czasem bez elementarnych dokumentów 

– np. dotyczących spełniania wymagań technicznych przez pojazdy zgłaszane do wykonania przewozów;
*   nie dbały o przedstawienie wymaganych prawem zabezpieczeń finansowych;
*   nie weryfikowały poprawności dołączanych rozkładów jazdy, akceptując nawet takie, które wymuszały na kierowcach 

kursowanie z prędkością wyższą niż dozwolona.
– Na niektórych trasach jeździło zbyt wielu przewoźników w stosunku do potrzeb 
– Z rynku wycofywały się rzetelne firmy, których nie było stać na wyniszczającą konkurencję
– Ponad połowa z 28 skontrolowanych samorządów powiatowych nie eliminowała z rynku przewoźników 

działających w sposób nieuczciwy 
Nawet po otrzymaniu od organów kontroli ruchu drogowego informacji o poważnym naruszeniu przez przewoźnika warun-

ków zezwolenia nie cofano udzielonych uprawnień. Samorządy nie kontrolowały przedsiębiorców zajmujących się przewozami 
pasażerskimi, a nawet, gdy takie kontrole przeprowadzano, były one pobieżne. 

– Prawie wszystkie skontrolowane samorządy nie egzekwowały od przewoźników obowiązku aktualizo-
wania rozkładów jazdy – ani w urzędzie, ani na przystankach 

W wyniku tego pasażerowie byli pozbawieni rzetelnej informacji, zaś urząd – informacji niezbędnej do analizy sytuacji na 
rynku przewozowym, koniecznej do podejmowania decyzji np. o uruchomieniu nowej linii. 

– Nieprawidłowości oraz brak nadzoru wpływały na poziom świadczonych przez przedsiębiorców usług 
oraz na bezpieczeństwo podróżujących

Inspekcja Transportu Drogowego, współpracująca z NIK w ramach tej kontroli, natknęła się m.in. na przypadki wykony-
wania przewozów pojazdami niespełniającymi wymogów technicznych, innymi niż autobus, niezgodnie z rozkładem jazdy lub 
nawet bez niego, przewożenia pasażerów bez zezwolenia lub licencji, a także pobierania od pasażerów nienależnych opłat. 
Skrajnym przypadkiem były stwierdzone przez ITD przewozy pojazdami znajdującymi się w tak złym stanie technicznym, że 
konieczne było zatrzymanie ich dowodów rejestracyjnych.  

– W 75 proc. urzędów marszałkowskich NIK stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu i rozliczaniu 
pieniędzy na refundację ustawowych ulg do biletów 

Na skutek wadliwie przeprowadzanej lub nieprzeprowadzanej kontroli dopłaty przekazywano przewoźnikom, którzy nie 
spełniali warunków określonych w przepisach.
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16.4. Transport morski – porty

Polskie porty stają się coraz bardziej atrakcyjne i konkurencyjne na międzynarodowym rynku transportowym. 
Przeładowuje się w nich coraz więcej kontenerów (w 2010 r. o 56 proc. więcej niż w 2009 r.), zwiększają się obroty 
ładunkowe, a spółki zarządzające czterema portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Szcze-
cin, Świnoujście, Gdańsk i Gdynia) osiągają dodatnie wyniki finansowe. Jednak brak środków i zbiurokratyzowane 
procedury zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i przy odprawie ładunków ograniczają dalszy ich rozwój i osła-
biają pozycję. 

Kontrolerzy NIK stwierdzili wiele pozytywnych zmian, które jednak przeplatają się z niedociągnięciami.

Główne ustalenia NIK:

– Budowa i modernizacja terminali kontenerowych
Spółki zarządzające najważniejszymi dla gospodarki narodowej portami doprowadziły do unowocześnienia infrastruktury 

portowej, dostosowując ją do potrzeb przeładunku kontenerów. Oznaczało to budowę i modernizację terminali kontenerowych, 
gdyż w poprzednich latach porty te były ukierunkowane głównie na obsługę ładunków masowych. 

– Zużyta infrastruktura portowa
Kontrolerzy NIK zwracają jednak uwagę na wysoki stopień zużycia niejednokrotnie przestarzałej infrastruktury portowej. 

Wymagać ona będzie w przyszłości wysokich nakładów na odtworzenie. Nawet przy znacznym udziale środków pomocowych 
z Unii Europejskiej może być trudno pozyskać środki na ten cel. 

– Aktywne działania rządu na rzecz konkurencyjności portów
Wpływ na podniesienie konkurencyjności polskich portów miały także – oceniane przez NIK pozytywnie – działania rządu. 

Są to m.in. porozumienie z Rosją w sprawie przywrócenia żeglugi po Zalewie Wiślanym, wynegocjowanie ze stroną niemiecką 
(w związku z budową Gazociągu Północnego) sposobu zminimalizowania utrudnień w żegludze do portu Świnoujście (po-
przez zagłębienie tego gazociągu) oraz przywrócenie zerowej stawki VAT na usługi przeładunkowe świadczone w portach 
morskich. 

– Poprawa dostępności portów od strony lądu i morza
Podstawowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności polskich portów ma również poprawa dostępu do nich zarówno 

od strony lądu (drogi i linie kolejowe), jak i od strony morza (głębokość i szerokość torów podejściowych). 
– Opóźnienia w inwestycjach
NIK stwierdziła, że inwestycje w infrastrukturę mającą wpływ na dostęp do portów były realizowane z opóźnieniem. Zarzą-

dy portów zbyt wolno usuwały istniejące spłycenia torów podejściowych, co było wynikiem braku środków z budżetu państwa 
i obowiązujących zbiurokratyzowanych procedur budowlanych, które wydatnie spowalniały prace. W ich wyniku roboty, któ-
rych potrzebę wykonania zauważono wiosną mogły być realizowane dopiero jesienią lub nawet za rok. Zresztą, biurokracja 
i niedostatek środków finansowych to dwa czynniki generalnie ograniczające cały proces inwestycyjny w portach, nie tylko 
modernizację podejść.

– Utrudnienia w transporcie kolejowym do portów
Do najważniejszych problemów w obsłudze portów morskich przez transport kolejowy należy zaliczyć m.in. pogarszający 

się stan techniczny torów oraz konieczność przejazdu pociągów przez obszar miast. Porty ponosiły straty z tytułu utrudnionego 
transportu kolejowego, które wszakże trudno oszacować, gdyż nie ma informacji, jakie ładunki nie trafiły do portu z powodu 
wydłużonego czasu obsługi, wynikającego z niskiej jakości tego transportu. Ponadto w wyniku wzrostu opłat za korzystanie 
z infrastruktury kolejowej, ta część transportu stała się jeszcze mniej konkurencyjna.

– Poprawa stanu dróg dojazdowych
Na pozytywną ocenę zasłużyła działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W jej wyniku na drogach 

będących połączeniami z portami morskimi wzrósł o 10,8 proc. odsetek nawierzchni w dobrym stanie technicznym, zmniejszył 
się zaś o 22 proc. udział nawierzchni w złym stanie. Niemniej, NIK zwraca uwagę na wydłużenie czasu realizacji inwestycji 
drogowych takich jak budowa A1, S3 i S7.

– Zbiurokratyzowana odprawa ładunków
Ważną barierą dla konkurencyjności portów była bardziej niż w innych europejskich portach (np. w Hamburgu) zbiurokra-

tyzowana odprawa ładunków. Tu otwiera się więc pole do działania dla administracji.
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– Brak ułatwień dla przedsiębiorczości morskiej
Nieskuteczna była także działalność administracji rządowej w zakresie dotyczącym ułatwień dla przedsiębiorczości mor-

skiej. 

Wnioski NIK:

NIK widzi konieczność wypracowania rozwiązań prawnych i wsparcia finansowego rozwoju transportu intermodalnego 
jako bardziej ekologicznego. Jest to kombinowany sposób przewożenia towarów w jednostkach ładunkowych, wykorzystujący 
co najmniej dwie gałęzi transportu np. morski i kolejowy, bez konieczności przeładunku samych towarów. W praktyce jednost-
kami ładunkowymi są kontenery, naczepy, nadwozia wymienne, itp. 

Izba uważa też, że pilną sprawą jest poprawa jakości transportu kolejowego, który ma istotny wpływ na dostępność do 
portów. 

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
transportu:

1.  Stan realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 (LPO, P/10/161) 

2.  Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego (KKT, P/10/185)
3.  Prawidłowość rozliczania opłat za przejazd po drogach krajowych (KKT S/10/003)
4.  Pobieranie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego w województwie małopolskim (LKR, P/11/140)
5.  Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych 

(KIN, P/11/061)
6.  Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce (KKT, P/10/061)
7.  Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzania kontroli prędkości pojazdów uczestni-

czących w ruchu drogowym (KKT, I/10/006)
8.  Wykonywanie zadań przez samorządy terytorialne w zakresie organizowania regionalnych przewozów autobusowych 

(KKT, P/10/062) 
9.  Wykorzystanie nieruchomości kolejowych na cele komercyjne, niezwiązane z prowadzeniem ruchu kolejowego (KKT, 

P/10/063) 
10.  Warunki rozwoju portów morskich (KKT, P/11/063) 
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 

znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.
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17. Środowisko

17.1. Ochrona środowiska - unieszkodliwianie odpadów

17.2. Ochrona środowiska – gospodarka wodno-ściekowa

17.3. Ochrona i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego 
zasobów 

17.4. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska

17.5. Leśnictwo oraz ochrona lasów i gruntów leśnych 

17.6. Przestrzeganie praw zwierząt

17.7. Ochrona przyrody

17.8. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
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Środowisko

Środowisko to dział gospodarki narodowej, który obejmuje m.in. sprawy ochrony oraz kształ-
towania środowiska, racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, geologii, gospodarki za-
sobami naturalnymi, meteorologii, ochrony przyrody, w tym gatunków roślin i zwierząt oraz 
ochrony lasów i gruntów leśnych. W żadnej z wymienionych dziedzin nie zaszły w ostatnim 
czasie zmiany o charakterze jakościowym, co wykazały kolejne kontrole NIK. 

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia ściśle proekologiczne, nieodparcie nasuwa się refleksja, że skromne ich efekty są w dużej 
mierze rezultatem braku właściwego klimatu społecznego, a także gotowości do zaakceptowania związanych z nimi ograni-
czeń i kosztów. Poza brakiem wystarczających środków finansowych na kapitałochłonne inwestycje służące ochronie przyro-
dy, głównej przyczyny niezadowalającej skuteczności dotychczasowych działań podejmowanych dla zachowania środowiska 
naturalnego w stanie niepogorszonym upatrywać należy w braku świadomości ekologicznej znacznej części obywateli. Wy-
starczającej determinacji w tym względzie nie przejawiała również administracja publiczna, która zaniedbywała swoje obo-
wiązki informacyjne, edukacyjne, a także egzekucyjne, spoczywające na niej jako na strażniku prawa. 

Najwyższa Izba Kontroli zwracała wielokrotnie uwagę na trudności z wyegzekwowaniem przez właściwe organy i służby 
respektowania przepisów mających chronić środowisko naturalne przed wprowadzaniem do niego szkodliwych substancji, 
a obywateli – przed wynikającymi stąd negatywnymi skutkami. Potrzeba ochrony środowiska przed dewastacją ciągle jeszcze 
uważana jest za rodzaj zbędnego luksusu, na który nie stać społeczeństwa, nie zaś za ważny element polityki zrównowa-
żonego rozwoju o istotnym znaczeniu dla jakości życia. Z tego właśnie powodu wiele podejmowanych działań nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów, a przyjęte pierwotnie założenia często nie przystają do realnej rzeczywistości. 

W Polsce segregowana i odzyskiwana jest jedynie niewielka część odpadów, natomiast ogromna większość trafia na 
składowiska. W ten najmniej efektywny sposób zagospodarowywanych jest w gminach aż 90 proc. odpadów komunalnych – to 
dwa razy więcej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej. 

Według NIK prawidłowo zagospodarowywane są odpady z wydobycia węgla kamiennego, których zresztą co roku jest 
coraz mniej. Duże problemy stwarzają natomiast odpady medyczne. Niewłaściwe postępowanie z nimi stwarza zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska. Tymczasem kontrole NIK wielokrotnie wykazywały, że szpitale, spalarnie i inne podmioty nie 
przestrzegały przepisów dotyczących ich unieszkodliwiania. Wyniki kontroli NIK dotyczącej postępowania z takimi odpadami 
w województwie podkarpackim pokazały ponadto niedoskonałość obowiązujących w tym zakresie przepisów, które pozwalają 
na dowolność w ich interpretacji w wielu aspektach. W ten sposób ustalenia kontroli dotyczącej jedynie jednego regionu mają 
uniwersalny charakter. 

Listę problemów związanych z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych dopełnia historia spalarni zakupionej ze 
środków Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE. Urządzenie to, które miało służyć do likwidacji niepotrzebnych środków 
ochrony roślin, od grudnia 2000 r. pozostaje niezagospodarowane. W ocenie NIK, winę za to ponoszą Minister Środowiska, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Ponadto dokonywano wyboru beneficjentów niegotowych do 
realizacji projektu, który był niewłaściwie zarządzany i nieskutecznie nadzorowany. 

Nie napawają optymizmem ustalenia kontroli przestrzegania praw zwierząt. Wynika z nich, że zwierzętom w schroni-
skach zapewniono lepsze warunki bytowania, większość kontrolowanych gmin wypełnia swoje obowiązki zapisane w ustawie 
o ochronie zwierząt, zaś powiatowe służby weterynaryjne w razie naruszenia ich praw działają właściwie i skutecznie. Ale jed-
nocześnie nie maleje liczba porzuconych zwierząt domowych, policja ujawnia coraz więcej popełnianych wobec nich czynów 
niedozwolonych, w zatłoczonych schroniskach ma miejsce wiele zgonów. Ankietowane organizacje społeczne, których celem 
statutowym jest ochrona praw zwierząt uważają, iż kwestia ochrony zwierząt w polskich regulacjach prawnych traktowana jest 
marginalnie, ustawa oraz inne przepisy ich dotyczące są niejasne i bezkarnie łamane. Zdaniem wspomnianych organizacji 
gminy nie radzą sobie z problemem bezdomności zwierząt, który wskutek tego narasta i staje się pożywką dla wielu patologii, 
a obecny system sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach jest niewydolny. Również badania NIK 
nie pozostawiają wątpliwości, że mimo poprawy losu i zdrowia zwierząt nadal nie została im zapewniona właściwa ochrona 
i opieka, ani humanitarne traktowanie.
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17.1. Ochrona środowiska – unieszkodliwianie odpadów

Ciągle daleki od rozwiązania pozostaje problem zagospodarowania rosnącej masy odpadów różnego pocho-
dzenia. Badania NIK poświęcone postępowaniu z odpadami w gminach wykazały, że segregowany i odzyskiwany 
był jedynie bardzo niewielki ich odsetek, natomiast ogromna większość trafiała na składowiska. W Polsce w taki 
właśnie sposób zagospodarowywano 90 proc. odpadów komunalnych – dwukrotnie więcej niż wynosi średnia 
w Unii Europejskiej. 

Spowodowane jest to w dużym stopniu brakiem kompleksowego systemu zarządzania środowiskiem w gminach. Na nich, 
jako na podstawowym szczeblu samorządu, spoczywa odpowiedzialność za planowanie i realizację przedsięwzięć mających 
na celu racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska, ich ochronę oraz odnawianie. W rzeczywistości działania mające przy-
czynić się do uporządkowania gospodarki odpadami, prowadzone niekonsekwentnie, w sposób nieskoordynowany, okazały 
się mało skuteczne. Znaczna część gmin nie posiadała pełnej wiedzy o ilości i składzie wytwarzanych na jej terenie odpadów, 
nie przestrzegała obowiązku objęcia ogółu mieszkańców zorganizowanym systemem ich odbioru, w wielu wypadkach stawki 
za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych ustalone zostały na identycznym poziomie, zaś ewidencja umów za-
wartych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne nie była prowadzona, względnie 
zawierała dane niekompletne lub nieaktualne. Trudno się zatem dziwić, że działania oparte na tak niepewnych podstawach nie 
przynosiły spodziewanych rezultatów.

� Spalarnia odpadów niebezpiecznych zakupiona w ramach projektu PHARE 

Pomimo upływu 11 lat od zakupu w ramach programu PHARE spalarnia odpadów niebezpiecznych stoi nie-
użytkowana w magazynie. Straciła już 50 proc. swej pierwotnej wartości 6,5 mln zł. Komisja Europejska wobec 
fiaska projektu nakazała Polsce zwrot kwoty grantu w wysokości 1 665 tys. euro. Zdaniem NIK Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie sprawdził się jako zarządzający projektem. Także nadzór Ministra 
Środowiska nad działaniami Narodowego Funduszu Izba oceniła negatywnie.

Zakup spalarni – wg rozpoznania przeprowadzonego przez NFOŚiGW – wynikał z potrzeby likwidacji niepotrzebnych środków 
ochrony roślin składowanych w mogilnikach. Urządzenie miało być mobilne i służyć do likwidacji 272 składowisk w całym kraju. 

Główne ustalenia NIK:

– Niedostateczne przygotowanie projektu
Projekt nie został dostatecznie przygotowany do realizacji przez Narodowy Fundusz. Nie rozpropagował on informacji 

o zakupionej spalarni, co ograniczyło krąg zainteresowanych jej wykorzystaniem, a instytucje, które ostatecznie przystąpiły do 
Projektu, nie były do tego gotowe.

– Nieprzygotowanie beneficjentów
Kolejni beneficjenci projektu: Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A., Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie byli albo nieprzygotowani finansowo do przedsię-
wzięcia, albo nie posiadali odpowiednich lokalizacji dla spalarni. Nie zdołali ich również uzyskać w czasie trwania umów. Insty-
tut Ochrony Roślin nie miał oprócz obu wymienionych także odpowiednich uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 
likwidacji niebezpiecznych odpadów i dopiero po podpisaniu umowy z NFOŚiGW podjął działania w tym kierunku.

– Konieczność zwrotu grantu
Wobec nieosiągnięcia celów projektu Komisja Europejska nakazała Polsce zwrot 1.665 tys. euro (6.352.141 zł), co RP 

uczyniła w kwietniu 2007. Było to równoznaczne z zakończeniem tego projektu PHARE. 
– Minister Środowiska nie chce przejąć spalarni
Minister Środowiska, już po zakończeniu projektu, nie przejął od NFOŚiGW dokumentacji z nim związanej, nie przejął 

protokolarnie spalarni, nie ujął jej w stosownej ewidencji księgowej Skarbu Państwa, nie zapewnił jej także kontynuacji ubez-
pieczenia i nie sprawował nadzoru nad jej magazynowaniem. Umowa na magazynowanie spalarni została wypowiedziana 
we wrześniu 2005 r. i od tego czasu była ona przechowywana bezumownie. Sytuacji nie poprawił toczący się spór o to, kto 
– Minister Środowiska czy Minister Skarbu Państwa – jest organem właściwym do zagospodarowania spalarni. Dopiero na 
początku 2011 r. Minister Środowiska podjął działania zmierzające do jego rozstrzygnięcia, a Prezes Rady Ministrów orzekł, iż 
organem własciwym do zagospodarowania spalarni jest minister Skarbu Państwa.
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Wnioski NIK:

NIK zwraca uwagę, że wraz z upływem czasu postępuje utrata wartości spalarni. Nadal jednak może być ona zainsta-
lowana i wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Wymaga to jednak nakładów – niektóre części trzeba odnowić, inne 
nadają się już tylko do wymiany. Dalsze składowanie spalarni powoduje zaś koszty związane z samym przechowywaniem 
i ubezpieczeniem. 

Konieczne jest kontynuowanie przez Ministra Skarbu Państwa działań w celu jak najszybszego doprowadzenia do zago-
spodarowania spalarni, zgodnie z jej przeznaczeniem.

� Unieszkodliwianie odpadów medycznych na terenie województwa podkarpackiego 

Odpady medyczne stanowią problem i w wielu województwach stwierdzono nieprawidłowości w ich unieszkod-
liwianiu. W toku ponawianych kilkakrotnie kontroli obejmujących różne aspekty tego zagadnienia NIK stwierdziła, 
iż podmioty wytwarzające oraz unieszkodliwiające odpady medyczne nagminnie nie przestrzegały prawa. Nie lepiej 
było w województwie podkarpackim.

Ogromna większość placówek służby zdrowia i spalarni gospodarowała odpadami w sposób niezgodny z przepisami lub 
warunkami zawartymi w decyzjach administracyjnych, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Szpitale czę-
sto nie miały zezwoleń na wytwarzanie odpadów medycznych, ich ewidencję prowadziły w sposób niewłaściwy, a spalarnie 
funkcjonowały bez pozwoleń na unieszkodliwianie odpadów, względnie lekceważyły zapisane w nich wymogi i przepisy ustawy 
o odpadach. Kontrola wykazała ponadto, iż marszałkowie województw nie dysponowali wiarygodnymi danymi o rodzaju i ilości 
wytworzonych odpadów medycznych oraz o miejscach i sposobach ich unieszkodliwiania, co uniemożliwiało bezpieczne dla 
środowiska gospodarowanie tego rodzaju pozostałościami, powstałymi w procesach diagnozowania, leczenia i profilaktyki 
medycznej. 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w woj. podkarpackim, ponieważ otrzymywała informacje wskazujące na 
możliwość występowania na tym terenie istotnych nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami medycznymi. Izba pozytyw-
nie oceniła zbadaną działalność, kontrola wykazała jednak nieprawidłowości. 

Główne ustalenia NIK:

– Marszałek województwa pozwala nie palić zakaźnych odpadów
Najpoważniejszą stwierdzoną przez NIK nieprawidłowością było wydanie przez Marszalka Województwa zezwolenia na 

unieszkodliwianie odpadów medycznych z rażącym naruszeniem prawa. Polegało ono na dopuszczeniu unieszkodliwiania 
odpadów zakaźnych inną metodą niż poprzez ich spalenie w spalarni. 

– Pozytywna ocena WFOŚiGW, starosty dębickiego i dwóch z trzech przedsiębiorców
NIK natomiast pozytywnie oceniła skontrolowaną działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej, starosty dębickiego oraz dwóch z trzech skontrolowanych (stosownie do kompetencji NIK) przedsiębiorców 
unieszkodliwiających odpady.

– Niejasne przepisy
Badania działalności związanej z unieszkodliwianiem odpadów medycznych w województwie podkarpackim ujawniły z ko-

lei niedoskonałość obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. Istnieją niejasności co do warunków prowadzenia wspo-
mnianej działalności, budzące wątpliwości interpretacyjne, a ponadto występuje wyraźna kolizja między ustawą o odpadach 
a prawem zamówień publicznych, uniemożliwiająca w praktyce jednoczesne spełnienie wymogów zawartych w obydwu ure-
gulowaniach.  

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że niejasne i niestabilne przepisy dotyczące gospodarowania odpadami szkodzą za-
równo przedsiębiorcom, utrudniając im prowadzenie działalności, jak i administracji, która jest narażona na ryzyko nieprawid-
łowości przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Newralgicznym obszarem są tu przepisy określające warunki prowadzenia 
tej działalności. 

NIK zwraca uwagę, że rozwiązania wymaga konflikt, jaki rodzi się, gdy konieczne jest przestrzeganie wymogów ustawy o odpa-
dach oraz prawa zamówień publicznych. Konflikt i trudności w jednoczesnym przestrzeganiu obu ustaw wynikają z faktu, że najbliżej 
miejsca powstania odpadów może znajdować się tylko jedna instalacja do ich unieszkodliwiania. To poniekąd eliminuje założenia 
prawa zamówień publicznych, dotyczące zachowania konkurencji pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie.



341

St
an

 p
ań

st
w

a 
w

 ś
w

ie
tl
e 

us
ta

le
ń 

ko
nt

ro
li 

NI
K

Ustawa o odpadach nie przewiduje terminu „utylizacja”. Mimo to był on używany w umowach dotyczących gospodarowania od-
padami medycznymi. Na skutek tego mogły być różnie interpretowane, gdyż nie zostało precyzyjnie określone, jaka usługa powinna 
być wykonana. Ponadto ustawa nie zawiera procedur postępowania na wypadek utraty przez przedsiębiorcę unieszkodliwiającego 
odpady medyczne dokumentacji dotyczącej prowadzonej działalności. Podczas tej kontroli zaistniała taka sytuacja – na skutek powo-
dzi dokumenty zostały utracone, co praktycznie uniemożliwiło kontrolę w tej jednostce. Wobec powyższego, Najwyższa Izba Kontroli 
wniosła do Ministra Środowiska o rozważenie możliwości przygotowania nowelizacji ustawy o odpadach dotyczącej postępowania 
w razie utracenia przez posiadacza odpadów prowadzonej przez niego ewidencji. 

– Lokalne społeczności nie chcą w sąsiedztwie zakładów utylizacji odpadów
Ważnym wątkiem, jaki pojawił się podczas kontroli, jest też opór lokalnych społeczności wobec umiejscowienia zakładów 

zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów medycznych w pobliżu ich siedlisk. Badania i kontrole zlecone przez Urząd Mar-
szałkowski nie potwierdziły obaw odnośnie do zagrożenia mikrobiologicznego lub uciążliwości zapachowej. Nie przekonało to 
jednak mieszkańców o braku zagrożeń

� Zagospodarowywanie odpadów w województwie małopolskim

W 2010 r. NIK stwierdziła istotną poprawę w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz w dziedzinie go-
spodarowania stałymi odpadami komunalnymi w wybranych gminach małopolskich. Najważniejszym problemem 
jest, w ocenie Izby, zapobieganie przedostawaniu się do środowiska nieczyszczonych ścieków z gospodarstw do-
mowych dzięki rozbudowie sieci i urządzeń do oczyszczania ścieków oraz przekazywaniu nieczystości ciekłych do 
oczyszczalni ścieków komunalnych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia realizowanie przez kontrolowane 
w 2006 r. gminy wniosków dotyczących prowadzenia ustawowo określonych ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczysz-
czalni przydomowych, umów na odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.

Negatywnie został jednak oceniony brak kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, o co wniosko-
wała Izba jeszcze w 2006 r.

Gminne plany gospodarki odpadami, wskutek nierzetelnego ich opracowania, nie były w pełni realizowane. Ujęto w nich 
m.in. zadania, które nie odpowiadały lokalnym potrzebom, albo których realizacja okazała się niemożliwa ze względów finan-
sowych. Żadna z kontrolowanych gmin nie dokonała obowiązkowej aktualizacji GPGO, co zostało negatywnie ocenione przez 
NIK. Nierzetelnie zostały również sporządzone sprawozdania z realizacji tych planów.

� Gospodarowanie odpadami z wydobycia węgla kamiennego

W znaczący sposób, z uwagi na ich ilość i rodzaj, wpływa na stan środowiska naturalnego sposób gospoda-
rowania odpadami z wydobycia węgla kamiennego. W tym przypadku Najwyższa Izba Kontroli nie ujawniła jednak 
większych nieprawidłowości. Wspomniane odpady prawie w całości odzyskiwane były w odpowiednich instalacjach 
lub poza nimi i używane najczęściej do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, takich jak zapadliska, 
nieeksploatowane wyrobiska odkrywkowe, względnie ich części. 

Wytknąwszy jedynie uchybienia natury formalnej, NIK nie zgłosiła zastrzeżeń do poczynań spółek wydobywczych oraz 
organów samorządu terytorialnego, zaangażowanych w kontrolowaną działalność.

Ilość odpadów z wydobycia węgla kamiennego rokrocznie maleje. Stwierdzone nieprawidłowości w recyclingu odpadów 
dotyczą głownie sfery przestrzegania warunków określonych w decyzjach administracyjnych i zezwoleniach oraz ich wydawa-
nia przez prezydentów dwóch objętych kontrolą miast.

W efekcie działalności górnictwa węgla kamiennego, wskutek fizycznej i chemicznej przeróbki węgla, powstaje każdego 
roku ponad 31 mln ton odpadów. Posiadacz odpadów jest zobowiązany do poddania ich odzyskowi, zarówno w instalacjach, 
jak i poza nimi, m.in. poprzez wypełnianie terenów przekształconych w sposób niekorzystny, takich jak zapadliska, nieeksplo-
atowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk.   

Obowiązkiem wytwórcy odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji wytwarzających rocznie powyżej 5 
tysięcy ton odpadów nie będących odpadami niebezpiecznymi, jest uzyskanie pozwolenia na ich wytwarzanie, a posiadacza 
odpadów, który prowadzi ich odzysk – zezwolenia na jego prowadzenie. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na 
ich odzysk wydaje marszałek województwa dla przedsięwzięć i instalacji kwalifikowanych jako mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko, a starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu dla pozostałych przedsięwzięć.
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Główne ustalenia NIK:

Kontrola przeprowadzona m.in. w trzech spółkach i czterech należących do nich kopalniach wykazała, iż mimo znacznych 
ilości wytwarzanych odpadów, były one odzyskiwane niemal w całości, głównie do rekultywacji terenów. Dała się przy tym 
zaobserwować tendencja do sukcesywnego ograniczania ilości wytworzonych odpadów. Niemniej w trzech kontrolowanych 
kopalniach nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej do wytworzenia w ciągu roku masy odpadów, określonej w pozwoleniach 
wydanych przez wojewodę śląskiego. 

We wszystkich czterech kopalniach miały miejsce przypadki prowadzenia rekultywacji bez ważnych decyzji administra-
cyjnych w sprawie rekultywacji terenu, bez zezwoleń na odzysk lub prowadzenie odzysku odpadów z naruszeniem warunków 
zawartych w zezwoleniach. Spowodowane to było głównie opieszałością kierowników kopalń i niepodejmowaniem we właści-
wym terminie działań w celu uzyskania stosownych decyzji. 

W czterech jednostkach nierzetelnie prowadzono ewidencję odpadów, zawyżając lub zaniżając poszczególne ich ilości, 
nie podawano również takich koniecznych danych, jak miejsce przeznaczenia odpadów, czy data ich przyjęcia. Nierzetelne 
dane o ilości wytworzonych i poddanych odzyskowi odpadów przekazywane były marszałkowi województwa, a umieszczone 
w sprawozdaniach, wpływały następnie do Głównego Urzędu Statystycznego. Wynikało to najczęściej z błędów rachunko-
wych, nieprawidłowego klasyfikowania ilości różnych rodzajów wytworzonych i poddanych odzyskowi odpadów, a także nie-
zgodnych ze stanem faktycznym zapisów zawartych w ewidencjach odpadów. 

Stwierdzono, iż prezydenci dwóch objętych kontrolą miast wydali 14 decyzji w sprawach rekultywacji gruntów z uży-
ciem odpadów z wydobycia węgla niespełniających wymagań określonych w ustawie o ochronie gruntów. Żadna z nich nie 
określała terminów wykonania rekultywacji, część – jej kierunku lub osoby względnie podmiotu obowiązanego do przepro-
wadzania takiego zabiegu. W związku z tym w urzędach tych miast nie był w pełni realizowany obowiązek przeprowadza-
nia przynajmniej raz w roku kontroli terminowości wykonywanych prac, ich zgodności z dokumentacją oraz wymaganiami 
technicznymi. 

17.2. Ochrona środowiska – gospodarka wodno-ściekowa

Istotną rolę w oddziaływaniu człowieka na środowisko odgrywa komunalna gospodarka wodno-ściekowa. Naj-
wyższa Izba Kontroli badała ten obszar działalności gmin wielokrotnie, odnotowując zachodzące w nim pozytywne 
zmiany. Z dokonanych ustaleń wynika, że gminy coraz lepiej wywiązują się ze swego obowiązku zapewnienia 
mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Więcej uwagi niż poprzednio poświęcają rozbudowie i modernizacji infrastruktury, skuteczniej nadzorują jednostki wodno-
kanalizacyjne, znacznie lepiej są przygotowane do realizacji inwestycji. Cieszyć może również wiadomość o nadrabianiu po-
ważnych zaległości w budowie sieci kanalizacyjnych. Według danych GUS, w 2009 r. łączna długość tego rodzaju przewodów 
w całym kraju przekraczała nieco 100 tys. km, podczas gdy długość sieci wodociągowych była niemal trzykrotnie większa. 
Kłóciło się to z zasadą, że obydwie instalacje powinny powstawać równocześnie i oznaczało odprowadzanie do cieków wod-
nych i gleby znacznych ilości nieczystości płynnych. Kontrole przeprowadzone w ramach badań nad utrzymaniem czystości 
i porządku w gminach wykazały ponadto, że na terenach nieskanalizowanych system odbioru nieczystości był nieszczelny, 
a zawartość szamb w większości została najprawdopodobniej usunięta w sposób nielegalny.

W ocenie NIK, kontrolowane gminy priorytetowo traktowały inwestycje wodociągowe, znacznie mniej starań wkładały 
natomiast w budowę systemów odbioru ścieków. Zdaniem badanych jednostek, zapobieganie przedostawaniu się nieczy-
stości płynnych do środowiska utrudnia także niedopracowanie koncepcji odbioru nieczystości, niechęć mieszkańców do 
inwestowania w nich unieszkodliwianie, wreszcie brak tanich technologii, zapewniających skuteczne oczyszczanie ścieków 
komunalnych. Dodatkowym, nierozwiązanym do dziś problemem pozostaje zgodne z prawem zagospodarowywanie osadów 
pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych. 

� Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gminach  

Skontrolowane jednostki przestrzegają parametrów wody, prawidłowo też postępują z wytworzonymi ścieka-
mi. Jednak wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni baczniej przyjrzeć się – pod względem celowości 
– kosztom jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych związanymi ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków. 
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Woda w kranach w skontrolowanych gminach trzyma parametry jakościowe zawarte w pozwoleniach wodno-prawnych. 
Jednostki wodociągowo-kanalizacyjne prawidłowo gospodarowały wodą i realizowały przedsięwzięcia zmierzające do jej 
oszczędzania. Również ścieki były badane pod kątem ilości i jakości. We wszystkich nowo wybudowanych oczyszczalniach 
uzyskano zakładane redukcje podstawowych zanieczyszczeń. 

Wnioski o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały prawidłowo i po-
prawnie opracowane przez dziewięć jednostek, które terminowo przekazały je właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentom 
miast. W przypadku pięciu pozostałych, wnioski te były w różnym zakresie błędne albo niekompletne. Stwierdzono także przy-
padki niedopełnienia obowiązku ich złożenia.

Objęci kontrolą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, poza nielicznymi przypadkami, rzetelnie sprawdzali zgodność 
przedkładanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
z przepisami odpowiedniej ustawy. Analizowali także przedłożone przez te jednostki wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Sprawdzali ich zgodność z kierunkami rozwoju gmin, miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego i warunkami określonymi w zezwoleniach na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nieprawidłowości w działalności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast polegały na nieweryfikowaniu pod kątem ce-
lowości kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, wykazywanych przez jednostki wodociągowo-
kanalizacyjne przy ustalaniu cen i stawek opłat. 

Wnioski NIK:

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK zwróciła się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o – obok wzmożenia 
nadzoru – spowodowanie kalkulowania  przez jednostki wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek w sposób zapewniający 
samofinansowanie się ich działalności. W dwóch gminach obowiązujące taryfy nie pokrywały bowiem w pełni kosztów finan-
sowania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

� Gospodarka ściekami bytowymi, które nie są odprowadzane zbiorczym systemem 
kanalizacyjnym w województwie wielkopolskim

 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację przez sześć skontrolowanych gmin w województwie 
wielkopolskim obowiązków w zakresie gospodarowania ściekami bytowymi na obszarach nieobjętych systemem 
kanalizacji zbiorczej. 

We wszystkich sześciu skontrolowanych gminach, uchwalone zostały co prawda regulaminy utrzymania czystości i po-
rządku, jednak aż w czterech brak było aktualnego programu ochrony środowiska, w dwóch nie doszło do wymaganego 
przepisami określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług 
opróżniania szamb. W czterech gminach nie ustalono wysokości górnych stawek opłat za tego rodzaju usługi. 

Wójtowie (burmistrzowie) skontrolowanych gmin nie zapewnili skutecznego nadzoru i kontroli nad użytkowaniem zbior-
ników bezodpływowych. Planowe kontrole przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zasad postępowania ze ściekami 
bytowymi prowadzone były tylko w jednej gminie. W pozostałych pięciu kontroli takich nie przeprowadzano bądź przeprowa-
dzano je jedynie sporadycznie, głównie w reakcji na skargi mieszkańców. 

Ewidencje zbiorników bezodpływowych w skontrolowanych gminach były nierzetelne, co, przy jednoczesnym braku bie-
żących informacji od przedsiębiorców w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i informacji 
o odebranych ściekach, praktycznie uniemożliwiło monitorowanie przestrzegania przez ich użytkowników zasad eksploatacji 
tego rodzaju urządzeń sanitarnych.

Stwierdzono liczne przypadki wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru i trans-
portu nieczystości płynnych w oparciu o niekompletne wnioski oraz wydawania zezwoleń, w których niedostatecznie rzetelnie 
określono obowiązki przedsiębiorców. Ma to istotne znaczenie ze względów sanitarnych i ochrony środowiska. Wójtowie (bur-
mistrzowie) skontrolowanych gmin nie egzekwowali od przedsiębiorców wykonania obowiązku sporządzania i przekazywania 
im wykazów zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i informacji o odebranych ściekach, a z prawa 
kontroli zgodności działalności prowadzonej przez tych przedsiębiorców z udzielonymi im zezwoleniami korzystali tylko spo-
radycznie. 
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Wnioski NIK:

We wnioskach sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych NIK zwróciła się do kierowników skontrolowanych jedno-
stek w szczególności o: uaktualnienie i rzetelne prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, rzetelne wykonywanie 
zadań w zakresie kontroli prawidłowości ich eksploatacji przez właścicieli nieruchomości, a także o objęcie kontrolą zgodności 
z wydanym zezwoleniem działalności przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem i transportem nieczystości płynnych.

� Inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową w małych gminach

Inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową zrealizowane przez 33 kontrolowane gminy wydatnie polepszyły 
komfort życia mieszkańców i pozytywnie wpłynęły na środowisko. W przeciwieństwie do poprzednich kontroli 
z tego obszaru tematycznego, tym razem proces planowania i realizacji inwestycji znacznie się poprawił. Niepra-
widłowości skoncentrowały się zaś na księgowo-rachunkowym aspekcie tych budów oraz błędach w nadzorze 
inwestorskim nad konkretnymi przedsięwzięciami. 

Skontrolowane gminy były rzetelnie przygotowane pod względem organizacyjno-finansowym do inwestycji w wodociągi 
i kanalizację i równie rzetelnie je realizowały. Osiągnęły zamierzone cele – wybudowano 151,6 km wodociągów, 300,7 km 
kanalizacji i 16 oczyszczalni ścieków. Pieniądze były wydawane gospodarnie. Gminy zgodnie z przepisami stosowały zasady 
i tryb udzielania zamówień publicznych przy wyborze wykonawców i dostawców urządzeń. Niemniej NIK ma zastrzeżenia od-
nośnie do przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych w kwestii dokonywanych zmian postanowień umowy zawartej 
z wykonawcą inwestycji lub projektantem.

Niepokój może budzić także nadzór inwestorski. Nie były przestrzegane przepisy prawa budowlanego dotyczące zgłasza-
nia terminów rozpoczęcia budów i prowadzenia ich dzienników. Stwierdzono przypadki rozpoczęcia prac bez wymaganego 
pozwolenia. Kolejna grupa nieprawidłowości ogniskuje się wokół kwestii finansowo-księgowych. Były problemy z terminowym 
księgowaniem zdarzeń lub konieczną kontrasygnatą skarbnika gminy. Zdarzało się, że zaciągano zobowiązania przekraczają-
ce kwoty ustalone w uchwałach budżetowych. Na pograniczu nadzoru i finansów umieścić zaś można uchybienie polegające 
na tym, że gmina nie naliczała i nie dochodziła należności z tytułu kar umownych od nierzetelnych wykonawców. 

Ważnym ustaleniem tej kontroli jest, że gminy w pierwszej kolejności realizowały inwestycje w wodociągi, a dopiero w la-
tach następnych (jeżeli były na to środki) wykonywano w tych miejscowościach kanalizację zbiorczą i oczyszczalnie ścieków. 
Tymczasem prawo mówi, iż instalacje te należy budować jednocześnie, a jeżeli kanalizacja nie przynosiłaby korzyści dla 
środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, wówczas należy stosować systemy indywidualne zapewniające ochronę 
środowiska. Kontrolowane gminy nie realizowały tych zaleceń. Powodem, jak wskazywano, były trudności finansowe. 

Z problemem odprowadzania nieczystości wiąże się także sprawa ścieków z terenów gmin nieobjętych siecią kanalizacji 
zbiorczej. Ustalenia dokonane w czterech urzędach gmin wykazały, że problem odbioru ścieków z tych terenów pozostawiono 
do rozwiązania samym mieszkańcom, pomimo że prawo nakłada ten obowiązek na gminy.

Kontrolą objęte były również gminy, które z uwagi na rozproszoną zabudowę lub zbyt małą liczbę mieszkańców nie kwali-
fikowały się do ujęcia w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Gminy te – jak wykazały ustalenia kontroli 
– miały w związku z tym problemy z pozyskaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych, toteż zdane były na realizację oma-
wianych zadań tylko z własnych pieniędzy.

Wnioski NIK:

Konieczność podjęcia działań w celu wyegzekwowania od właścicieli skanalizowanych miejscowości obowiązku przyłą-
czenia swych posesji do kanalizacji zbiorczej.

17.3. Ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego 
zasobów

� Zarządzanie środowiskiem w gminach 

Mimo, że w większości skontrolowanych gmin strategie rozwoju oraz dokumenty z zakresu planowania prze-
strzennego uwzględniały zasady ochrony środowiska i wymogi ochrony przyrody, NIK stoi na stanowisku, że nie 
jest to kompleksowe podejście do zarządzana środowiskiem. Brak jest spójnego i całościowego systemu od pla-
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nowania i realizacji na monitorowaniu efektów skończywszy. Gminy zdecydowanie nie doceniały znaczenia planów 
ochrony środowiska jako bazy dla wprowadzania sprawnego systemu zarządzania środowiskiem. 

Działania dotyczące ochrony środowiska i przyrody, ujmowane w wielu dokumentach strategicznych, obowiązujących 
w gminach wymagają koordynacji i dyscyplinowania ich realizacji. 

Główne ustalenia NIK:

– Niedostatki programów ochrony środowiska
Dokumentem spajającym wszystkie działania dotyczące ochrony środowiska na poziomie gminy mógłby być program 

ochrony środowiska (p.o.ś.). Jednak odnotowane podczas kontroli liczne nieprawidłowości w odniesieniu do tych programów 
wskazują, że w większości ich opracowanie było traktowane jako konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku. W toku 
kontroli stwierdzono m.in., że programy często nie spełniały wymogów prawa, nie były aktualizowane, a cele w nich formuło-
wane niemierzalne. Zdarzały się przypadki rozbieżności między p.o.ś. a innymi strategicznymi dokumentami w gminach. 

– Nieprawidłowości w gospodarce odpadami
We wszystkich skontrolowanych gminach wystąpiły nieprawidłowości w realizacji ustawowych zadań dotyczących go-

spodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami (p.g.o.) w aż 40 proc. jednostek nie były częścią odpowiedniego programu  
ochrony środowiska. Zła sytuacja w zakresie gospodarki odpadami i niewywiązywanie się części gmin z niektórych określo-
nych prawem obowiązków sprawia, że cel strategiczny dotyczący uporządkowania tej sfery, mimo że ujęty od lat w wielu 
gminnych dokumentach, pozostaje wciąż aktualny.

NIK ma także zastrzeżenia do trybu ustanawiania większości wyżej wymienionych dokumentów. Nieprawidłowości w tym 
zakresie wystąpiły w przypadku 83 proc. p.o.ś. i 54 proc. p.g.o.

– Brak raportów o realizacji programów ochrony środowiska
Integralną częścią zarządzania środowiskiem powinno być monitorowanie realizacji zaplanowanych działań. W tej sferze 

także kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości. Spośród 31 jednostek mających poś dłużej niż 2 lata tylko 32 proc. przygoto-
wało raport o jego realizacji. W jednostkach objętych kontrolą nie starano się także uzyskiwać informacji zwrotnej o efektach 
podejmowanych działań. Nie korzystano np. z istniejących baz danych prowadzonych przez inne ograny, np. z informacji 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. 

– Dbałość o zieleń
Skontrolowane gminy dbają jednakże o lokalną zieleń i pomniki przyrody. Znakomita większość prowadziła prace z tego za-

kresu. Także większość – ponad 80 proc. –  decyzji zezwalających na wycięcie drzew została wydana w urzędach prawidłowo. 

� Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – finansowanie 
zadań związanych z ochroną środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie umów zawartych 
z beneficjentami dofinansował zadania proekologiczne w kwocie 267 494 tys. zł. Izba ma wszakże zastrzeżenia do 
tempa rozpatrywania wniosków oraz do lokowania dużej części pieniędzy w bezpieczne produkty bankowe, zamiast 
przeznaczania ich na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 

Fundusz przyznawał dotacje zachowując procedurę, kryteria i zasady określone w przepisach. Umowy zabezpieczały 
interes WFOŚiGW, środki były wykorzystywane zgodnie przeznaczeniem, a beneficjenci rzetelnie rozliczani z realizacji zadań 
i wywiązywania się z zapisów umowy z Funduszem. Należy przy tym nadmienić, że przy udziale środków z Funduszu uzyski-
wano zakładane w umowach efekty zarówno rzeczowe, jak i ekologiczne. 

Najważniejsze nieprawidłowości to niepełna realizacja planów finansowych. Fundusz posiada, zdaniem NIK, za dużo 
pieniędzy, których nie angażuje w konkretne proekologiczne zadania. Zamiast wypłacać dofinansowania dla zadań służących 
ochronie środowiska, WFOŚiGW trzyma pieniądze na lokatach bankowych. Zastrzeżenia budzi także zbyt długi okres rozpa-
trywania wniosków o dofinansowanie – Fundusz nawet nie określa terminu ich rozpatrywania. 

NIK pozytywnie ocenia także beneficjentów WFOŚIGW, którzy są przygotowani do konkretnych przedsięwzięć, wypeł-
niają warunki zawartych z Funduszem umów i terminowo się z nim rozliczają. Niepokój kontrolerów budzi jednakże nieprze-
strzeganie przez beneficjentów przepisów dotyczących zamówień publicznych, co stwierdzono w 50 proc. skontrolowanych 
podmiotów. W kwestii zamówień publicznych uwidacznia się także problem niepełnego wykorzystania przez Fundusz swego 
uprawnienia do kontroli beneficjentów, co zdaniem NIK należy zmienić.
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17.4. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska

� Realizacja zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenach dotkniętych powodzią 
w 2010 r. 

Na terenach dotkniętych powodzią w 2010 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna na ogół sprawnie i w zgodzie 
z przepisami realizowała swe zadania. Nieprawidłowości stwierdzone przez NIK dotyczyły bieżącego nadzoru sa-
nitarnego sprawowanego przez stacje sanepidu i polegały głównie na nieprzestrzeganiu terminów i częstotliwości 
badań wody zarówno spożywczej, jak i w kąpieliskach oraz nieinformowaniu ludzi o przekroczeniach jej dopusz-
czalnych parametrów i związanych z tym zagrożeniach zdrowotnych. Jednak skala stwierdzonych nieprawidłowości 
była niewielka. 

Na obszarach występowania powodzi zlokalizowane były 103 powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Zgodnie 
z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego objęły one tereny popowodziowe wzmożonym nadzorem sanitarnym. Pro-
wadzone działania polegały m.in. na sprawowaniu nadzoru nad ujęciami wody i sprzętem dowożącym wodę, żywnością do-
starczaną mieszkańcom zalanych terenów i obiektami żywieniowymi. Stacje prowadziły też akcje informacyjne o zagrożeniach 
dla zdrowia i życia. 

Główne ustalenia NIK:

– Na terenach powodziowych nie było zwiększonej zachorowalności
Na terenach objętych powodzią nie odnotowano zwiększonej zachorowalności na choroby zakaźne, co świadczy o tym, 

że podjęte środki zaradcze okazały się skuteczne i wystarczające. Dzięki działaniom prewencyjnym na tych terenach nie 
zaistniała konieczność wprowadzenia szczepień ochronnych. W ramach prewencji na zalanych terenach zgromadzono 
i sprawnie rozdystrybuowano odpowiednią ilość szczepionek przeciw tężcowi. Lokalne społeczności były informowane 
zarówno o szczepieniach, jak i rozprowadzanych środkach dezynfekcyjnych, zasadach odkażania pomieszczeń, posesji 
i studni. 

– Nieterminowo opracowywano i aktualizowano plany zarządzania kryzysowego
Wśród ujawnionych nieprawidłowości wymienić należy przede wszystkim nieprzestrzeganie ustawowych terminów opra-

cowania i aktualizacji planów zarządzania kryzysowego. 
– Niepełne badania jakości wody i brak informacji
Ponadto część stacji sanitarno-epidemiologicznych nie wykonała kontroli jakości wody z niektórych ujęć, nie przekazywała 

do publicznej wiadomości informacji o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów jakościowych i nie informowała o związa-
nych z tym zagrożeniach zdrowotnych. Niektóre nie przestrzegały obowiązujących terminów i częstotliwości dokonywania 
badań jakości wody oraz stanu sanitarno-technicznego kąpielisk. 

– Różnice w pobieraniu próbek wody
Z powodu braku uregulowań prawnych, stacje sanitarno-epidemiologiczne, w poszczególnych województwach 

stosowały różne zasady i procedury badań jakości indywidualnych ujęć wody przeznaczonej do spożycia, częstotli-
wości ich pobierania, informowania właścicieli studni o wynikach badań i odpłatności za badania kontrolne. Również 
środki niezbędne do finansowania dodatkowych czynności, podejmowanych przez inspekcję, pochodziły z różnych 
źródeł – m.in. z rezerwy celowej oraz środków jednostek samorządowych, lub też obciążały konto bieżących wydat-
ków stacji. 

– Za stałą rezerwę produktów leczniczych i wyrobów medycznych na wypadek klęski żywiołowej lub 
sytuacji kryzysowej odpowiada Minister Gospodarki

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, iż artykuły dezynfekujące i produkty lecznicze niezbędne do realizacji ustawo-
wych zadań PIS na terenach popowodziowych pochodziły z dwóch źródeł: z rezerw państwowych gospodarczych utrzymywa-
nych przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ze stałej rezerwy utrzymywanej przez Ministra Zdrowia. A uzupeł-
nienie zapasów szczepionki przeciwtężcowej zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem NIK, nie ma 
podstaw prawnych do tworzenia i utrzymywania przez ten resort stałej rezerwy produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
na wypadek klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Jedynym organem tworzącym takie rezerwy jest minister właściwy do 
spraw gospodarki. 
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� Inspekcja Ochrony Środowiska – wymierzanie kar

NIK stwierdziła niepokojącą tendencję do corocznego zmniejszania się liczby prowadzonych przez wojewódz-
kich inspektorów ochrony środowiska kontroli, w trakcie których wykonywane są pomiary ilości substancji i ener-
gii, emitowanych przez podmioty do środowiska. Prawidłowo dystrybuowane były przez wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska środki finansowe, pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych.

Wymierzanie przez Inspekcję Ochrony Środowiska administracyjnych kar pieniężnych oraz ich egzekwowanie jest jednym 
z podstawowych instrumentów egzekwowania przepisów o ochronie środowiska. Wymierzanie kar biegnących (ustalających 
wielkość przekroczenia lub naruszenia wymagań ochrony środowiska i stawkę kary) oraz administracyjnych kar pieniężnych, 
określających wysokość zobowiązania – należy do obowiązków wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. 

Mimo ogólnie pozytywnej oceny kontrolowanej działalności, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w niej również wiele nie-
prawidłowości.

Główne ustalenia NIK:

– Coraz mniej kontroli z pomiarami
Za szczególnie niepokojącą uznać należy tendencję do zmniejszania się każdego roku liczby prowadzonych przez woje-

wódzkich inspektorów ochrony środowiska kontroli, podczas których wykonywane są pomiary ilości substancji i energii emito-
wanych do środowiska.

– Próbki pobiera sam użytkownik instalacji 
Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolerom NIK, podstawową tego przyczyną była stosowana praktyka oceniania, czy użyt-

kownik instalacji przestrzega warunków korzystania ze środowiska, na podstawie przedstawionych wyników pomiarów i analiz, wyko-
nywanych wprawdzie przez akredytowane laboratoria, ale na podstawie próbek pobranych przez kontrolowane podmioty. Ponadto, 
wyjaśniano, że w obecnym stanie prawnym, obowiązek wykonywania badań wielkości emisji do środowiska spoczywa na użytkowni-
ku instalacji, bezzasadne jest zatem wykonywanie dodatkowych badań kontrolnych, przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zdaniem NIK, nie można zaakceptować takiego sposobu wypełniania przez Inspekcję Ochrony Środowiska jednego z jej podsta-
wowych zadań. Stwierdzanie bez przeprowadzenia własnych pomiarów kontrolnych, iż kontrolowany podmiot wywiązuje się z obowiąz-
ków nie daje gwarancji, że istotnie prowadzi on działalność zgodnie z posiadanymi pozwoleniami na korzystanie ze środowiska. Należy 
również zauważyć, iż na podstawie dokonywanych w toku kontroli pomiarów wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza prze-
kroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, wymierza kary biegnące i kary administracyjne, a w latach 2008-2009 
ograniczanie liczby kontroli z pomiarami było jedną z przyczyn zmniejszania się liczby decyzji ustalających wymiar kary biegnącej.

– Decyzje o zmianach wymiaru kary bez weryfikacji
Kontrola wykazała, że wnioski o zmianę wymiaru kary biegnącej lub zaprzestanie jej naliczania rozpatrywano przeważnie 

bez oceny możliwości zrealizowania przedsięwzięcia, bez sprawdzenia na miejscu zasadności wniosków, nie dokonywa-
no też oceny, czy i jaką część środków wydatkowanych na realizację zgłaszanego przedsięwzięcia stanową środki własne 
ukaranego. Zdarzało się również, iż nie były realizowane przedsięwzięcia, będące przyczyną odroczenia kar, a powody ich 
wymierzenia zostały usunięte w inny sposób.

Kontrola ujawniła również, iż ogromna większość badanych postępowań odwoławczych od decyzji ustalającej wymiar kary 
biegnącej lub wymierzającej karę administracyjną prowadzona była dłużej niż wynosił termin podany w kpa. 

– Niespójność przepisów
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niespójność przepisów prawnych, uniemożliwiającą wojewódzkim inspektorom 

ochrony środowiska dokonywanie – na podstawie ich własnych pomiarów – oceny spełniania przez podmioty warunków od-
prowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz wymierzanie administracyjnych 
kar pieniężnych w oparciu o wyniki tych pomiarów.

17.5. Leśnictwo oraz ochrona lasów i gruntów leśnych

� Gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

NIK oceniła negatywnie realizację przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwo-
wych. Badania, przeprowadzone w 24 powiatach oraz mieście na prawach powiatu, ujawniły liczne przypadki naru-
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szeń obowiązujących przepisów prawa oraz zaniedbywanie obowiązków nadzorczych przez starostów. Kontrolerzy 
NIK nie mieli większych zastrzeżeń do pracy nadleśniczych Lasów Państwowych, którym starosta powierzył spra-
wowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Lasy niebędące własnością Skarbu Państwa mogą należeć do osób fizycznych, wspólnot gruntowych, rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych, kółek rolniczych, związków wyznaniowych i organizacji społecznych. Ustawa o lasach nakłada na właścicieli obo-
wiązek ich ochrony, który polega na kształtowaniu równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszeniu naturalnej odporności 
drzewostanów. Właściciele są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.

W obowiązującym stanie prawnym nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych należy do starosty. Kontrola 
NIK miała odpowiedzieć na pytanie, jak egzekwują oni od właścicieli lasów niepaństwowych wywiązywanie się z obowiązków 
określonych w ustawie o lasach. Ważnym motywem były również doniesienia prasowe i skargi obywateli wskazujących na wy-
sokie prawdopodobieństwo występowania zjawisk o charakterze korupcyjnym przy prowadzeniu procedury zmiany charakteru 
gruntu z leśnego na użytek rolny. 

Główne ustalenia NIK:

– Niewystarczający nadzór starostów
W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK uznała, że nadzór starostów był niewystarczający. Po pierwsze – brakowało 

niezbędnej i podstawowej dokumentacji urządzeniowej. Nie było nią objęte 57 proc. niepaństwowych lasów. Dokumentacja ta 
zawiera uproszczony plan urządzenia lasu oraz inwentaryzację jego stanu. Jest ważna przez 10 lat. W dużej mierze przez to 
w sprawozdaniach statystycznych dane dotyczące powierzchni lasów niepaństwowych i powierzchni objętej dokumentacją urządze-
niową przedstawiane były niezgodnie ze stanem faktycznym.

– Nieprzejrzysty proces zamiany lasu na użytki rolne
Po drugie – zastrzeżenia Izby wzbudził w sześciu jednostkach proces zmiany lasu na użytki rolne, którego dokonano na 

podstawie niepełnego i nierzetelnego materiału dowodowego. W kilkunastu przypadkach po otrzymaniu decyzji zezwalających 
na zmianę lasów na użytki rolne właściciele wystąpili do organów samorządowych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę, co oznaczało przeznaczenie tych nieruchomości na cele nierolnicze. 

– Niedostateczny nadzór nas nadleśniczymi
Po trzecie – część starostów nieprawidłowo sprawowała nadzór nad realizacją zadań powierzonych na mocy porozumień 

nadleśniczym Lasów Państwowych. Pracownicy starostw nie kontrolowali i nie dokonywali oceny stopnia realizacji zadań 
przez nadleśniczych, nie posiadali też wiedzy o stanie zdrowotnym i sanitarnym lasów.

– Odstąpienia od egzekucji wykonania decyzji administracyjnych i zawiadamiania o podejrzeniu popeł-
niania przestępstw

Zdarzało się, że w starostwach odstępowano od czynności egzekucyjnych wobec właścicieli lasów, którzy nie wykonali 
decyzji administracyjnych starostów i nadleśniczych Lasów Państwowych zobowiązujących do wykonania zabiegów hodowla-
nych i ochronnych. Czterech kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, na 24 skontrolowane powiaty i miasto 
na prawach powiatu, nie skierowało do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczeń 
przez właścicieli lasów, którzy dokonali nielegalnego lub dewastacyjnego wyrębu drzewostanu. 

– Dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów
Pozytywnie natomiast oceniła Najwyższa Izba Kontroli realizację przez nadleśniczych zadań określonych w zawartych ze 

starostami porozumieniach. Nadleśniczy Lasów Państwowych na bieżąco monitorowali stan zdrowotny i sanitarny lasów, na-
kazywali właścicielom lasów niepaństwowych zwalczanie szkodników, ochronę gleby, właściwe utrzymywanie lasów i zapew-
nienie ciągłości ich użytkowania. W dużej mierze dzięki takim działaniom stan zdrowotny i sanitarny lasów niepaństwowych we 
wszystkich skontrolowanych powiatach był dobry, a stwierdzone szkody w drzewostanie i zagrożenia spowodowane różnymi 
czynnikami nie miały zasadniczego wpływu na zachowanie trwałości lasów. 

� Zamiana lasów chronionych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie 
i Nadleśnictwo w Baligrodzie 

NIK wykazała niedopełnienie obowiązków w zakresie właściwego nadzoru nad gospodarką leśną i przekroczenia 
uprawnień przez byłego nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród, niedopełnienie obowiązków w zakresie reprezento-
wania Skarbu Państwa oraz nadzoru nad działalnością nadleśniczych przez zastępcę dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
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Lasów Państwowych w Krośnie. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości złożono zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa przez byłego nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród, byłego starosty powiatu leskiego, ówczesnego 
kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie oraz ówczesnego zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie.

Wykazane w kontroli nieprawidłowości oraz przyczyny i okoliczności ich powstania wskazywały na działanie mechanizmów 
korupcyjnych powstałych na styku interesu Skarbu Państwa i interesu osób funkcjonujących w miejscowych środowiskach.

Wnioski NIK:

Potrzeba rzetelnego sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
w szczególności poprzez niezwłoczne zlecanie opracowania planów urządzenia lasu i prawidłową realizację zadań związa-
nych z cechowaniem drewna pozyskiwanego w tych lasach.

17.6. Przestrzeganie praw zwierząt

� Schroniska dla zwierząt

Wprawdzie warunki bytowe zwierząt w schroniskach poprawiły się od poprzednich kontroli NIK, jednak liczba 
zgonów w tych placówkach jest wciąż wysoka. W ocenie NIK nie wprowadzono skutecznych rozwiązań organizacyj-
nych i prawnych zapewniających zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów oraz humanitarne traktowanie 
zwierząt. 

Większość skontrolowanych gmin wypełniała ustawowe zadania związane z ochroną zwierząt – obowiązywały tam przepi-
sy porządkowe dotyczące utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich oraz wyłapywania zwierząt bezdomnych. Gminy 
podejmowały działania związane z zapewnieniem ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami – bezpańskie zwierzęta wy-
łapywano i umieszczano w schroniskach. Jednak problem bezdomności zwierząt pozostaje w wielu przypadkach nierozwią-
zany. 

Główne ustalenia NIK:

– Brak programów zapobiegających bezdomności zwierząt
Prowadzone przez gminy działania łagodziły jedynie skutki tego zjawiska nie eliminując przyczyn. Aż 68 proc. ze skontro-

lowanych gmin nie uchwaliło ani nie realizowało odpowiednich programów zapobiegających bezdomności zwierząt, choćby 
dotyczących rejestracji psów i kotów, ich sterylizacji czy kastracji. Dlatego liczba bezdomnych czworonogów wciąż wykazuje 
tendencję rosnącą. 

– Właściwa reakcja na niehumanitarne traktowanie zwierząt
Odpowiednie organy gminne w większości właściwie reagowały na przypadki niehumanitarnego traktowania zwierząt. 

Służby weterynaryjne, policja, straż miejska i organizacje, których statutowym celem jest ochrona praw zwierząt, stosownie do 
potrzeb współpracowały przy postępowaniach wyjaśniających.

– Przepełnienie w połowie schronisk
W większości schronisk dla zwierząt pozytywnie oceniono zapewnienie właściwych warunków bytowania przebywających 

tam zwierząt, podejmowanie skutecznych działań na rzecz ich adopcji i stałe zmniejszanie się liczby zgonów. Mimo to połowa 
skontrolowanych schronisk była przepełniona, a jedna czwarta nie spełniała wymagań weterynaryjnych co do pomieszczeń 
i wybiegów. Problemem bywał też stan techniczny użytkowanych obiektów. 

– Niedostateczny nadzór nad schroniskami prowadzonymi przez podmioty prywatne
Zaniepokojenie kontrolerów wzbudził niedostateczny nadzór gmin nad schroniskami dla zwierząt prowadzonymi przez 

podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 44 proc. skontrolowanych gmin nie określono wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca prowadzący schronisko lub inną działalność dotyczącą bezdomnych zwierząt. A 32 proc. zlecało 
odławianie bezdomnych zwierząt podmiotom nieposiadającym zezwoleń na taką działalność.

– Prawidłowy nadzór weterynaryjny
 nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt oraz utrzymywaniem schronisk 

dla bezdomnych zwierząt. 
– „Przytuliska” poza kontrolą
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NIK zwraca uwagę na funkcjonowanie podmiotów zajmujących się wyłapywaniem i przetrzymywaniem bezdomnych 
zwierząt w innych miejscach niż schroniska (np. w tzw. przytuliskach). Podmioty te nie są zaliczane do działalności nadzo-
rowanych przez służby weterynaryjne, a prowadzenie „przytulisk” nie wymaga uzyskania zezwolenia.

– Handel bez przypadków niehumanitarnych
Powiatowi lekarze weterynarii przeprowadzili, na zlecenie NIK, kontrole 36 targowisk, na których odbywa się handel zwie-

rzętami – nie stwierdzając przypadków niehumanitarnego traktowania zwierząt. 

� Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Korabiewicach

Zupełnie inną sytuację zastali kontrolerzy w schronisku w Korabiewicach. Stwierdzili m.in. uszkodzenia w ogro-
dzeniu, brak stałego dostępu zwierząt do wody w okresie zimowym (woda w kranach i miskach była zamarznię-
ta), niewłaściwy stan techniczny i higieniczno-sanitarny wybiegów. NIK negatywnie oceniła działalność fundacji 
w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w tej miejscowości. 

Stwierdzono, że w badanym okresie (2008 – 31 stycznia 2011) schronisko nie spełniało wymogów określonych w rozpo-
rządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. NIK oceniła negatyw-
nie także postępowanie z padłymi zwierzętami – grzebano je na terenie schroniska.

Schronisko było zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich a jego teren nie był utwardzony, nie było 
pomieszczenia przeznaczonego do wydawania zwierząt do adopcji. Nie wyodrębniono pomieszczeń lub boksów przeznaczo-
nych na kwarantannę i do izolowania zwierząt chorych, brak było osobnych pomieszczeń i wybiegów dla samic z oseskami. 
Schronisko nie było wyposażone w chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt.

Sposób prowadzenia wykazu zwierząt przebywających w schronisku był nieprawidłowy, a sam wykaz niezgodny z prawdą: 
w latach objętych kontrolą Fundacja prowadziła tylko rejestr psów, podczas gdy w trakcie oględzin stwierdzono, że w schroni-
sku przebywały także inne zwierzęta, m.in.: koty, konie, kuce, kozy, świnki wietnamskie, niedźwiedzie.

Od 20 lutego 2008 r. zarząd fundacji był jednoosobowy, co było niezgodne z jej statutem. Fundacja w sposób rażący 
naruszyła ustawę o rachunkowości, ponieważ: nie posiadała dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowo-
ści, nie przeprowadzała inwentaryzacji środków trwałych od daty założenia, nieprawidłowo księgowano faktury. Księgowanie 
odbywało się też na podstawie wyciągów bankowych, a nie samych faktur. Księgi rachunkowe prowadzone były nierzetelnie, 
ponieważ dokonane w nich zapisy nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, nie były prowadzone na bieżąco. 

Ponadto ustalono, że prezes fundacji posiadał nierozliczone zobowiązanie wobec fundacji w kwocie 143.508,50 zł, które 
powstało m.in. z powodu wypłacania wynagrodzeń osobom zatrudnionym w schronisku bez umów o pracę i nie zostało ujęte 
w ewidencji księgowej po stronie wydatków. Ustalono również, że prezes fundacji dokonał wypłat kartą bankomatową w kwocie 
143.508,50 zł, ale nie przekazał do biura rachunkowego dokumentów potwierdzających wydatkowanie wypłaconych kwot. 

NIK skierowała dwa zawiadomienia do organów ścigania: do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa 
polegającego na składowaniu na terenie schroniska odpadów w postaci padłych zwierząt, do urzędu skarbowego w sprawie 
naruszeń przepisów ustawy o rachunkowości.      

Wnioski NIK:

Wójt gminy Puszcza Mariańska, w związku z nieprzestrzeganiem warunków określonych w zezwoleniu na prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach, cofnął zezwolenie na prowadzenie ww. schroniska. W związku z tym 
NIK nie sformułowała wniosków w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach. 
    Natomiast wniosła m.in. o opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, rzetelne i na bieżąco 
prowadzenie ewidencji księgowej oraz przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych. 

17.7. Ochrona przyrody

� Parki krajobrazowe województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem obszarów Natura 
2000 położonych na ich terenie

NIK negatywnie oceniła organizację działalności parków krajobrazowych przez Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego. Samorząd z dniem 1 sierpnia 2009 r. przejął od administracji rządowej kompetencje w zakresie 
ochrony przyrody, m.in. dotyczące parków krajobrazowych. Nie towarzyszyło temu jednak przejęcie struktur 
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organizacyjnych tych parków wraz z ich pracownikami i mieniem niezbędnym do wykonywania zadań.
Wskutek działań podjętych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
z początkiem 2009 r. struktury organizacyjne parków krajobrazowych w województwie zachodniopomorskim przestały 
funkcjonować. Od 1 stycznia 2009 r. wszyscy pracownicy, w tym dyrektorzy, Zespołów Parków Krajobrazowych stali się 
pracownikami, utworzonej z dniem 15 listopada 2008 r., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Także 
mienie, będące w dyspozycji tych jednostek stało się mieniem RDOŚ. 

Główne ustalenia NIK:

– Brak dotacji z budżetu na parki krajobrazowe
 Pomimo regulacji zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji 

i podziale zadań administracji publicznej w województwie, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie otrzymał w latach 
2009–2011 r. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w parkach krajobrazowych.

– Zła organizacja działalności parków
NIK negatywnie oceniła organizację działalności parków krajobrazowych przez Zarząd Województwa Zachodniopomor-

skiego, gdyż nie podejmował on działań w celu nadania przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego parkom lub 
zespołowi parków krajobrazowych statutu, który określiłby ich strukturę organizacyjną, nie powołał członków rady parków 
krajobrazowych lub zespołu tych parków, nie powołał także dyrektorów parków lub zespołu tych parków krajobrazowych. NIK 
zwróciła uwagę, iż Zarząd Województwa nie wystąpił z odpowiednim wnioskiem o dotacje na działalność parków krajobra-
zowych na 2010 r., przyjmując błędne założenie, że zadania te winny być realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. Z wnioskami o dotację Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się do Wojewody Za-
chodniopomorskiego dopiero na lata 2011 i 2012. W 2011 r. nie uzyskano dotacji, a na 2012 r. z wnioskowanej kwoty dotacji, 
w wysokości 1.661 tys. zł, zostało przyznane 300 tys. zł. 

– Brak planów ochrony
 Kontrola wykazała, że tylko dwa z sześciu parków krajobrazowych, w odniesieniu do których kompetencje i zadania 

przejął Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, posiadały plany ochrony. 
– Nieprawidłowości w oznakowaniu parków
Kontrolujący odnotowali także nieprawidłowości w oznakowaniu parków. W wyniku oględzin stwierdzono, że na 60 zlu-

strowanych przecięć granic parków z głównymi szlakami komunikacyjnymi, w 38 przypadkach brak było tablic informujących 
o nazwie parku. W pięciu z sześciu parków nie było też żadnych tablic o zakazach obowiązujących na terenie.

– Brak Służby Parków Krajobrazowych
Kontrolerzy NIK stwierdzili, iż w RDOŚ, wykonując zadania na terenie obszarów Natura 2000, realizowano szereg zadań 

także w odniesieniu do terenów parków krajobrazowych, położonych w obrębie tych obszarów. Działania te, w znacznym 
zakresie pokrywały się z zadaniami określonymi w art. 107 ustawy o ochronie przyrody i wobec braku w województwie za-
chodniopomorskim Służby Parków Krajobrazowych stanowiły podstawę ochrony terenu parków.

Wnioski NIK:

– Pilna potrzeba podjęcia działań w celu utworzenia struktur organizacyjnych parków krajobrazowych i zapewnienia przez 
nie realizacji ustawowych zadań.

– Potrzeba dokonania kalkulacji rzeczywistych kosztów realizacji zadań w parkach krajobrazowych.
– Konieczność sporządzania wniosków w celu pozyskania dotacji celowych w oparciu o kalkulację rzeczywistych kosz-

tów.

17.8. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Do podmiotów najczęściej kontrolowanych przez NIK należą fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych 
szczebli, dysponujące znacznymi kwotami na cele służące poprawie stanu środowiska i wspieranie ekologicznej polityki pań-
stwa. 

Jednostki te na ogół właściwie wywiązywały się ze swoich obowiązków dysponentów środków publicznych. Wpływające na 
ich konta środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystywane były, w myśl ustawy – Prawo ochrony 
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środowiska, na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, przydzielane i rozliczane zgodnie z obowiązującymi ure-
gulowaniami. Natomiast ze sporym niekiedy opóźnieniem przebiegało gromadzenie wpływów przez urzędy marszałkowskie. 
Efektem było przedłużanie się działań windykacyjnych i powstawanie zadłużeń, nie zawsze później możliwych do wyegzekwo-
wania. NIK zgłosiła również zastrzeżenia do sposobu gospodarowania przez fundusze oddanymi do ich dyspozycji środkami. 
Niektóre z kontrolowanych podmiotów część wniosków o dofinansowanie, spełniających obowiązujące kryteria, rozpatrywały 
negatywnie, uzasadniając odmowę wyczerpaniem zasobów finansowych, a jednocześnie znaczne kwoty lokowały na opro-
centowanych lokatach bankowych lub inwestowały w papiery wartościowe. Izba wyraziła przekonanie, że przechowywanie na 
lokatach wolnych środków powinno zostać ograniczone jedynie do poziomu zapewniającego funduszom płynność finansową, 
ponieważ ich celu nie stanowi osiąganie zysku, lecz wspieranie ściśle określonych zadań.  

Gminy województwa mazowieckiego, objęte kontrolą NIK w 2011 r., zasadniczo prawidłowo realizowały przychody i wy-
datki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Główne ustalenia NIK:

Niemniej stwierdzono, że niejednokrotnie ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska finansowano zadania inne 
niż wymienione w ustawie Prawo ochrony środowiska. 

NIK nie miała zastrzeżeń do likwidacji gminnych funduszy ochrony środowiska, którą przeprowadzono na podstawie zmia-
ny przepisów Prawo ochrony środowiska z 2009 r. Niewykorzystane środki z kont funduszy zostały prawidłowo rozliczone 
i przeksięgowane na konta budżetów gmin.

Oprócz finansowania ze środków GFOŚ zadań niewymienionych w prawie ochrony środowiska, co zostało ocenione ne-
gatywnie, NIK stwierdziła, że środki GFOŚ były wykorzystane w niewielkim stopniu – łącznie wydatkowano tylko 56,7 proc. 
zaplanowanych pieniędzy. Winny tu był brak planowania zadaniowego. 

Wnioski NIK:

W świetle ustaleń niniejszej kontroli, aktualny pozostaje wniosek NIK sformułowany pod adresem skontrolowanych gmin, 
dotyczący sporządzania rocznych szczegółowych planów przychodów i wydatków (w ujęciu rzeczowym) środków przeznaczo-
nych na ochronę środowiska. Plany te powinny uwzględniać gminne programy ochrony środowiska oraz zadania do wykona-
nia zarówno w perspektywie rocznej, jak i długoterminowej.
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  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
środowiska

1.  Zagospodarowanie spalarni odpadów niebezpiecznych zakupionej w ramach projektu PHARE PL9608.02.01 (KSR, 

I/10/005 interwencyjna)

2.  Działalność związana z unieszkodliwianiem odpadów medycznych na terenie woj. podkarpackiego (LRZ, P/11/162)
3.  Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w wybranych gminach województwa małopolskiego 

(LKR, K/10/002)
4.  Gospodarowanie odpadami z wydobycia węgla kamiennego (LKA P/10/134)
5.  Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (LKI, P/10/140)
6.  Wypełnianie przez gminy zadań dotyczących gospodarki ściekami bytowymi, które nie są odprowadzane zbiorczym 

systemem kanalizacyjnym (woj. wielkopolskie) (LP0, R/11/004)
7.  Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej (LLO, P/11/148)
8.  Zarządzanie środowiskiem w gminach (KSR, P/10/113)
9.  Finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadań 

związanych z ochroną środowiska (LSZ, P/11/165)
10.  Realizacja zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenach dotkniętych powodzią w 2010 r. (KPZ, 

D/10/505)
11.  Wymierzanie przez Inspekcję Ochrony Środowiska administracyjnych kar pieniężnych oraz ich egzekwowanie (KSR, 

P/10/111)
12.  Realizacja przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Pań-

stwa (LBI, P/10/125)
13.  Dokonywanie zamiany lasów chronionych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie i Nadleśnictwo 

w Baligrodzie (LRZ, I/11/004)
14.  Przestrzeganie praw zwierząt (LBI, P/10/124)
15.  Funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Korabiewicach w latach 2008-2011 (do 31 stycznia) (LWA, 

I/11/003) (doraźna)
16.  Realizacja ustawowych zadań w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem 

obszarów Natura 2000 położonych na ich terenie (KSI, I/11/001)
17 . Gromadzenie, redystrybucja i nadzór nad wydatkowaniem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wo-

jewództwie mazowieckim w latach 2008-2010 (LWA, I/10/006 i I/11/006)
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 

także znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.



3
5
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Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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18. Sprawy 
wewnętrzne

18.1. Bezpieczeństwo osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie

18.2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego

18.3. Zarządzanie kryzysowe

18.4. Ochrona przeciwpożarowa
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Sprawy wewnętrzne
Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom to jeden z konstytucyjnych obowiązków państwa. 
Ma tego świadomość także NIK, która wnikliwie przygląda się różnym aspektom działalno-
ści policji, służb specjalnych, straży granicznej, straży pożarnej, ale także – choć zgodnie 
z przepisami może to robić tylko w ograniczonym zakresie, nie wnikając w merytoryczne 
rozstrzygnięcia – prokuratury i sądów. 

Doceniając wagę problemów związanych z tym obszarem, w 2011 r. w NIK utworzono Departament Porządku i Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, do którego właściwości należą działy administracji publicznej: sprawy wewnętrzne i sprawiedliwość. 

I to właśnie ten departament przeprowadził niezwykle ważną kontrolę, która wykazała, że na kilka miesięcy przed odby-
wającymi się w Polsce i na Ukrainie mistrzostwami piłkarskimi EURO 2012 nie funkcjonuje należycie rejestr osób objętych 
tzw. zakazem stadionowym. Sąd, który powinien w ciągu 24 godzin przekazywać policji informacje o wydanym orzeczeniu, 
spóźniał się nawet o kilkadziesiąt dni. Z kolei policja, która powinna również w 24 godziny wprowadzać te dane do bazy, robiła 
to z opóźnieniem jeszcze większym, przekraczającym nawet 100 dni. Skutek – prace nad bazą danych, tworzoną na podsta-
wie art. 68 a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o osobach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego podczas EURO 2012 są dopiero na wstępnym etapie.  Może to stwarzać ryzyko, że przed planowa-
nym turniejem Polska nie będzie dysponować aktualną i pełną informacją o osobach stwarzających zagrożenie bezpiecznego 
przebiegu organizowanej imprezy.

Dział sprawy wewnętrzne obejmuje szeroki krąg zagadnień, począwszy od ochrony bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go, ochrony granicy państwa, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, aż po np. rejestrację stanu cywilnego oraz zmiany 
imion i nazwisk. Prowadzone w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu kontrole, dotyczyły w większości różnych 
aspektów bezpieczeństwa powszechnego. Do nich zaliczyć należy przede wszystkim kompleksowe sprawdzenie systemu 
zarządzania kryzysowego, a następnie badania podejmujące kwestie realizacji programu modernizacji policji oraz przygoto-
wania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia czynności ratowniczych na wysokości. Ustalenia 
tych kontroli potwierdzają niedofinansowanie policji, nadmierne koncentrowanie się straży gminnych na wykroczeniach komu-
nikacyjnych, ale i wskazują na niedostatki w obszarze zarządzania kryzysowego.

Największym echem medialnym odbiła się jednak kontrola poświęcona organizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa najważ-
niejszym osobom w państwie, korzystającym w podróżach z przewozów samolotami lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych 
RP, nazywana kontrolą smoleńską. Bezpośrednim impulsem do jej przeprowadzenia stała się tragiczna w skutkach katastrofa 
smoleńska z 10 kwietnia 2010 r., w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z całą delegacją, towarzyszącą mu 
w podróży do Katynia. Celem badań NIK nie było jednak wyjaśnienie przyczyn katastrofy, lecz zidentyfikowanie ewentualnych 
nieprawidłowości, szczególnie systemowych, mających miejsce przy organizacji i zabezpieczaniu wizyt najważniejszych osób 
w państwie. Kontrola wykazała wieloletnie zaniedbania w wielu obszarach w administracji i w wojsku, które skutkowały nara-
żaniem życia i zdrowia polityków korzystających z tzw. rządowych samolotów. 

18.1. Bezpieczeństwo osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie

Kontrolerzy NIK ustalili, że wyjazdy najważniejszych osób w państwie, korzystających z lotnictwa transportowe-
go Sił Zbrojnych RP, były w latach 2005-2010 organizowane w sposób, który nie gwarantował należytego poziomu 
bezpieczeństwa. Brakowało spójnego systemu procedur, a istniejące przepisy były w wielu wypadkach lekceważo-
ne.  Tragiczny lot, podobnie jak wcześniejszy premiera, w ogóle nie powinien się odbyć.

Z zebranych przez NIK materiałów wynika, że instytucje (m.in.: Kancelaria Prezydenta, KPRM, Kancelaria Sejmu, 
Kancelaria Senatu, MON, Dowództwo Sił Powietrznych, 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego, BOR oraz MSWiA 
i MSZ)  uczestniczące w różnym stopniu i zakresie w procesie organizacji wizyt osób zajmujących kierownicze stanowiska 
w państwie, popełniały błędy, bo w Polsce nie istniał spójny system procedur obowiązujących w tym zakresie. Jego brak 
utrudniał w szczególności współpracę przy organizacji wizyt osób, które korzystały z transportu lotniczego Sił Zbrojnych RP. 
Instytucje uczestniczące w przygotowaniu i realizacji tego rodzaju wizyt nie miały precyzyjnie wyznaczonych zadań, zasad 
współpracy ani zakresów odpowiedzialności. W praktyce prowadziło to do stosowania różnych rozwiązań w oparciu o uzna-
niowość, improwizację i odmienne interpretowanie niespójnych i nieprecyzyjnych przepisów.
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W istniejących procedurach brakowało wskazania podmiotu, który miałby uprawnienia do uzgadniania i weryfiko-
wania szczegółów technicznych wizyt w zakresie ich organizacji i bezpieczeństwa.

Najważniejsze ustalenia NIK:

– Nieprawidłowości w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego (SPLT)
Potencjalne ryzyko zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych 

RP stwarzały nieprawidłowości występujące w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego (SPLT):
•  braki kadrowe (brak niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania liczby doświadczonych załóg)
•  brak w szkoleniu na symulatorach
•  braki w szkoleniu w załodze wieloosobowej
•  braki szkoleniowe w lotach w trudnych warunkach atmosferycznych (fałszowanie dokumentacji)
•  przedkładanie obsługi lotów VIP nad zadania szkoleniowe
•  braki w realizacji obowiązkowego nalotu szkoleniowego.
MON i Dowództwo Sił Powietrznych (DSP) nie dostrzegały potrzeby określenia odrębnych zasad naboru do SPLT w sto-

sunku do innych jednostek, choć pułk miał specjalny charakter, a jego poprawne działanie miało istotne znaczenie dla zapew-
nienia bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie. W rezultacie do SPLT trafiali także piloci z niewielkim stażem. W 
dodatku w latach 2005-2010 szeregi pułku opuściło 34 doświadczonych pilotów (ponad 50 proc. personelu latającego).

Braki w stanie etatowym personelu latającego występowały w całym kontrolowanym okresie (z wyjątkiem roku 2005) 
i sięgały 13 proc. w roku 2006, 10 proc. w roku 2007, aż 31 proc. w roku 2008 i 19 proc. w roku 2009. Piloci odchodzili z SPLT, 
bo warunki płacowe, jakie oferowali przewoźnicy cywilni, były zdecydowanie lepsze niż wynagrodzenie w SPLT. Nie widzieli 
też szans na zbudowanie przez DSP i MON przejrzystych ścieżek kariery zawodowej, racjonalne zorganizowanie służby oraz 
dokonanie zakupu nowoczesnego sprzętu. Część żołnierzy zrezygnowała ze służby w SPLT w efekcie prowadzonych wobec 
nich postępowań dyscyplinarnych i karnych. Istniejąca sytuacja kadrowa prowadziła do nadmiernego obciążania zadaniami 
załóg pozostających do dyspozycji, co z kolei rodziło zaniedbania w procesie szkolenia.

Do końca 2010 r. obowiązywał system szkolenia opracowany w latach 70. ubiegłego wieku, w znacznej mierze nieprzy-
stający do wymogów współczesnego szkolenia lotniczego. Niestety DSP dopiero w 2009 r. zdecydowało się na opracowanie 
nowoczesnego systemu szkolenia załóg latających (programy szkoleniowe dla załóg samolotów Tu-154 oraz Jak-40 opraco-
wano dopiero w 2011 r.).

Szkoleń na symulatorze Jak-40 zaprzestano w roku 2003, a szkolenia na symulatorze Tu-154 nie odbywały się od roku 
2008. Dowództwo SPLT nie mogło zaplanować szkoleń na symulatorach, bo nie otrzymywało z DSP zapewnienia, że w bu-
dżecie zostaną zarezerwowane środki na ten cel. Tak było w roku 2009 i 2010. Wznowienie szkoleń na symulatorach nastąpiło 
dopiero po katastrofie smoleńskiej. Jednak już w 2007 r. szefostwo 36. SPLT informowało DSP o tym, że brak szkoleń na 
symulatorze wymusza konieczność zwiększenia liczby zajęć szkoleniowych w powietrzu. Niestety w latach 2005-2010 nalot 
szkoleniowy zmniejszał się.  W 2006 r. wykonano 99 proc. planu szkoleniowego, w 2009 r. już tylko 66 procent. Przykładowo 
w 2009 r. piloci zamiast szkolić się w powietrzu przez 2167 godzin, mogli to robić tylko przez 1430 godzin. W znacznej mierze 
było to spowodowane zwiększającym się zapotrzebowaniem na loty (z udziałem uprawnionych dysponentów: Prezydenta, 
Premiera, marszałków Sejmu i Senatu – oraz z udziałem osób nieuprawnionych, np. ministrów, wiceministrów, komisarza 
Warszawy), przy malejącej liczbie pełniących służbę pilotów i przedkładaniem przez DSP zadań wobec osób zajmujących 
kierownicze stanowiska w państwie nad zadania szkoleniowe. Prowadziło to do patologii. Aby utrzymać np. uprawnienia do 
wykonywania lotów w określonych warunkach, zdarzało się, że wpisywano do książek ewidencji lotów nieprawdziwe dane, 
wskazujące, że niektórzy piloci latali w warunkach trudniejszych niż te, które występowały w rzeczywistości. Pozwalało to 
pilotom omijać dodatkowe szkolenia i nieprzerwanie wykonywać obowiązki służbowe, ale tym samym obniżało ich rzeczywiste 
umiejętności latania w trudnych warunkach.

W latach 2005-2007 nie prowadzono w ogóle szkoleń w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej. Szkolenia takie 
wprowadzono do planu w 2008 r., ale dopiero w roku 2010 opracowano procedury operacyjne dla załóg wieloosobowych. 
Tylko jedna trzecia pilotów posiadała potwierdzenia znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie (w tym wszyscy 
członkowie załóg Tu-154).

Szkolenia załóg Tu-154 i Jak-40 odbywały się w oparciu o instrukcje dostępne w SPLT w części tylko w języku rosyjskim, 
przy niewystarczającej znajomości tego języka przez szkolących się pilotów.
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Mimo słabej znajomości przez pilotów języka rosyjskiego zdarzało się, że SPLT realizowało loty bez rosyjskich „liderów”, 
którzy wspomagaliby załogi polskich samolotów latających do Rosji. Tak np. strona rosyjska była gotowa do przysłania „lide-
ra” do lotów 7 i 10 kwietnia 2010 r. i zwracała się w marcu 2010 r. o potwierdzenie zamówienia. Kilka dni później, 31 marca 
2010 r., szef Sekcji Planowania i Ewidencji w Pionie Szkolenia SPLT wystąpił o anulowanie zamówienia na „lidera”, motywując 
to znajomością języka rosyjskiego przez pilotów. Dowódca SPLT wyjaśnił NIK, że działo się to bez jego wiedzy.

Piloci z 36. pułku dysponowali sprzętem, który podlegał stopniowej degradacji technicznej i tym samym nie zapewniał 
prawidłowego wykonywania zadań. Przeciągały się przeglądy i remonty. Ich czas sięgał 200, 500, 800, a nawet 1500 dni. 
Zmniejszała się tym samym liczba samolotów i śmigłowców pozostających do dyspozycji, co przy zwiększającym się zapo-
trzebowaniu na loty osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie skutkowało zmniejszeniem liczby nalotów szkole-
niowych. DSP informowało o tym kolejnych ministrów obrony narodowej.

– Brak spójnej koncepcji organizowania lotów prezydenckich i rządowych
Niestety ani MON, ani kolejne rządy nie wypracowały spójnej koncepcji organizowania transportu lotniczego dla najważ-

niejszych osób w państwie, która stanowiłaby punkt wyjścia do zagwarantowania niezbędnego wysokiego poziomu bezpie-
czeństwa. Kolejni ministrowie obrony i dowódcy sił powietrznych wiedzieli od dowódców SPLT o problemach kadrowych, 
szkoleniowych oraz jakości sprzętu, jakim pułk dysponował, nie podejmowali jednak wystarczających działań, aby sytuację 
zmienić. Ani MON, ani DSP, ani SPLT nie wniosły zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w wystąpieniach NIK.

W obowiązujących w jednostkach podległych MON przepisach i porozumieniach nie uregulowano (lub uregulowano 
w sposób niewystarczający) m.in. zasad współpracy w ramach załogi, ograniczeń dotyczących równoczesnego przebywania 
na pokładzie samolotu określonych osób, sprawdzenia warunków na lotniskach zamkniętych, które otwierano tymczasowo 
(polskie przepisy nie zawierały w ogóle procedur na wypadek lądowania na  lotnisku tymczasowo czynnym).

Na przykład loty wykonywane 7 i 10 kwietnia 2010 r. z Warszawy na lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj (czyli z Pre-
mierem i Prezydentem na pokładzie) odbyły się niezgodnie z procedurami, bo obowiązująca w kontrolowanym 
okresie instrukcja organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD (wcześniej, do czerwca 2009 r. oznaczo-
nych symbolem „WAŻNY”) zezwalała startować i lądować samolotom tylko na lotniskach czynnych. Tego rodzaju 
lotniska powinny figurować w rejestrach lotnisk dostępnych w SPLT. Lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj nie figurowało 
w kwietniu 2010 r. we wspomnianych rejestrach. W innych miejscach niż czynne lotniska mogły lądować jedynie 
śmigłowce, po uprzednim rekonesansie ze strony wykonawcy lotu. 

Dlatego w obiegu międzynarodowym brakowało informacji meteorologicznych z lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. 10 kwietnia 
2010 r. załoga TU-154 M nie otrzymała więc przed wylotem prognozy meteorologicznej dla lotniska docelowego (Smoleńsk-
Siewiernyj).

– Niestosowanie się do porozumienia z 2004 roku dotyczącego organizacji lotów specjalnych. Nierzetel-
ność koordynujących loty szefów Kancelarii Premiera

Kolejni dowódcy SPLT w złożonych kontrolerom NIK wyjaśnieniach wskazywali, że negatywny wpływ na przygotowanie 
i realizację lotów przez SPLT miało również zbyt późne przekazywanie zamówień na wykorzystanie samolotów, przekazywanie 
zamówień niekompletnych lub ich formalny brak. Na podstawie zawartego 15 grudnia 2004 r. porozumienia pomiędzy dyspo-
nentami uprawnionymi do korzystania z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP (Kancelaria Prezydenta, KPRM, Kancelaria 
Sejmu, Kancelaria Senatu), dysponenci powinni byli przesyłać zawiadomienie (zwane wg instrukcji HEAD „zapotrzebowaniem”) 
o planowanym locie do koordynatora porozumienia, którym był szef KPRM (zwany wg instrukcji HEAD także „koordynatorem”), 
a ten w oparciu o zawiadomienie(a) powinien sporządzić zamówienie do wykonawcy lotu, czyli do DSP (i jednocześnie do SPLT 
i BOR). Niemal identycznie w stosunku do porozumienia procedurę przygotowania do lotu opisywała instrukcja HEAD.

W praktyce w latach 2005-2010 koordynator (czyli kolejni szefowie KPRM) zamiast przesyłać zamówienie do 
wykonawców lotu, tak jak się do tego zobowiązał w porozumieniu (w sposób opisany również w instrukcji HEAD), 
ograniczał się często do przesyłania wykonawcom kopii zawiadomień (zapotrzebowań) nadesłanych od dysponen-
tów, nawet wtedy, gdy były one niekompletne. Koordynator nie podejmował prób uzyskania danych wymaganych 
porozumieniem (oraz opisanych w instrukcji HEAD), w celu sporządzenia kompletnego zamówienia, spełniającego 
wymogi zapisów, do których zobowiązali się dysponenci. NIK ocenił tego rodzaju działania kolejnych szefów KPRM 
(w latach 2005-2010) jako nierzetelne.

KPRM w zastrzeżeniach odsuwała od siebie odpowiedzialność za udział w procesie organizowania wizyt innych podmio-
tów niż Premiera. Jednak odmowa udostępnienia Prezydentowi pozostającego w dyspozycji SPLT samolotu na przelot do 
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Brukseli (15 października 2008 r.) świadczy zdaniem NIK o tym, że KPRM uczestniczyła jako koordynator w procesie organi-
zowania wizyt (wspomnianą odmowę NIK uznała za bezzasadną, bo 15 października 2008 r. SPLT miał techniczną możliwość 
wykonania przelotu do Brukseli). Również udostępnianie samolotów z SPLT osobom nieuprawnionym świadczy o pełnieniu 
przez KPRM roli koordynatora w procesie organizacji wizyt.

NIK uważa, że to strona rządowa (nadzorująca m.in. 36. SPLT, służby dyplomatyczne oraz BOR) była gospoda-
rzem procesu organizacji wizyt w stosunku do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu oraz Kancelarii Senatu. 

Nieterminowe przesyłanie przez koordynatora porozumienia (KPRM) zamówień (zwłaszcza niekompletnych) do wyko-
nawców utrudniało im prawidłowe przygotowanie się do lotu. Przyczyniało się to m.in. do nieterminowego składania wniosków 
o zgody dyplomatyczne na przelot i lądowanie poza granicami kraju. Z tego powodu zgody wpływały niekiedy w ostatniej chwili 
przed wylotem. Tego rodzaju wyjaśnienia złożyły kontrolerom NIK osoby zajmujące kierownicze stanowiska w SPLT. Na przy-
kład przed 10 kwietnia 2010 r. dysponent, czyli w tym wypadku Kancelaria Prezydenta RP, przesłał koordynatorowi Porozu-
mienia (KPRM) zawiadomienie (zapotrzebowanie) w terminie, ale niekompletne (brakowało wskazania lotniska docelowego, 
godziny powrotu i liczby osób towarzyszących). Koordynator porozumienia (KPRM) nie wystąpił do dysponenta (Kancelarii 
Prezydenta) o uzupełnienie danych dotyczących m.in. ostatecznej liczby pasażerów i nie sporządził w ogóle zamówienia do 
wykonawców (DSP, SPLT, BOR), do czego zobowiązał się w porozumieniu (w sposób opisany również w instrukcji HEAD). 
Wykonawcy (SPLT, DSP, BOR) otrzymali informacje jedynie w postaci kopii niekompletnego zawiadomienia (zapotrzebowa-
nia) przesłanego z Kancelarii Prezydenta do KPRM.

Również zdaniem szefostwa BOR opóźnienia i brak niektórych danych od dysponentów (KPRM, Kancelaria Prezydenta, 
Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu), a dalej od koordynatora porozumienia (KPRM) w zamówieniach przesyłanych do BOR, 
utrudniały prawidłowe zaplanowanie ochrony.

– Nierzetelne analizy Biura Ochrony Rządu na temat zagrożeń ochranianych osób, zajmujących kierow-
nicze stanowiska w państwie 

Kontrolerzy NIK ustalili, że BOR nie sporządzało rzetelnie analiz zagrożenia ochranianych osób, zajmujących kie-
rownicze stanowiska w państwie. To z kolei utrudniało właściwe zaplanowanie ich ochrony. W BOR nie stworzono 
spójnego systemu procedur. Występowały istotne braki w systemie nadzoru nad realizacją działań. W ramach reko-
nesansów przed wizytami 7 i 10 kwietnia 2010 roku funkcjonariusze BOR nie dokonali sprawdzenia stanu lotniska 
w Smoleńsku, bo nie przewidywały tego procedury Biura (w stosunku do lotnisk nieczynnych, przepisy nie opisywały w ogóle 
postępowania w przypadku lotnisk tymczasowo czynnych). Z wyjaśnień pracowników ambasady RP w Moskwie wynika, że 
żaden z podmiotów uczestniczących w rekonesansie przed wizytami 7 i 10 kwietnia (w tym BOR) nie zwrócił się do polskich 
służb dyplomatycznych z wnioskiem o umożliwienie lustracji stanu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. Rekonesansem na lotnisku 
Smoleńsk-Siewiernyj nie było zainteresowane również DSP i SPLT.

7 i 10 kwietnia BOR zajmowało się ochroną Premiera i Prezydenta, powierzając w całości stronie rosyjskiej 
ochronę lotniska w Smoleńsku i ochronę samolotu. Zabezpieczenie obu wizyt ze strony BOR było porównywalne

BOR nie wniosło zastrzeżeń do protokołów i wystąpień NIK. Kierownictwo tej służby jeszcze w czasie kontroli korygowało 
lub eliminowało stwierdzone przez NIK nieprawidłowości. W części dotyczącej ochrony przez BOR najważniejszych osób 
w państwie raport NIK ze względów bezpieczeństwa pozostanie niejawny. 

– Braki w nadzorze ze strony ministrów spraw wewnętrznych nad działalnością BOR
Kolejni ministrowie SWiA nie nadzorowali prawidłowo BOR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ochranianym oso-

bom. Ministrowie SWiA nie wiedzieli o występujących w BOR nieprawidłowościach, m.in. związanych ze sporządzaniem analiz 
zagrożenia ochranianych osób oraz planowaniem ich ochrony, a także z niedostosowaniem procedur wewnętrznych BOR do 
przepisów wydawanych przez kolejnych ministrów SWiA. MSWiA nie wniosło zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w wy-
stąpieniu NIK.

– Nieprawidłowości stwierdzone w MSZ
MSZ posiadało stosowne instrukcje i zbiór dobrych praktyk w zakresie przygotowywania wizyt najważniejszych osób 

w państwie. W niektórych procedurach występowały jednak luki. Zdaniem NIK uzyskiwanie zezwoleń dyplomatycznych 
na przeloty i lądowania nie było przez MSZ skutecznie monitorowane. Na przykład przed lotem Prezydenta do Smo-
leńska w kwietniu 2010 roku o zgodę dyplomatyczną na przelot i lądowanie wystąpiło nie MSZ, lecz szefostwo Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP, podpisując wniosek, bez formalnej podstawy prawnej, jako „Protokół Dyplomatyczny MSZ”. NIK 
ustaliła, że był to zwyczajowy sposób postępowania w tego rodzaju sprawach.
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NIK stwierdziła, że MSZ nie wywiązywało się z realizacji zadań w zakresie organizacji spotkań koordynacyjnych 
przed wizytami. 

Brak procedur stwierdzono w szczególności w odniesieniu do takich procesów, które wymagają współpracy MSZ i innych 
podmiotów biorących udział w przygotowaniu wizyt zagranicznych. Chodziło o dwa procesy, których wspólna realizacja ma 
wpływ na bezpieczeństwo organizowanych wizyt zagranicznych, tj.:

– proces uzyskiwania zgód dyplomatycznych na przeloty nad terytorium państw obcych oraz lądowania w państwach od-
wiedzanych (przy czym występowanie o zgody przez SSRL nie jest nieprawidłowością – problemem był brak sformalizowanej 
współpracy z MSZ w tym zakresie i brak skutecznego monitoringu i nadzoru nad procesem ze strony MSZ);

– proces przeprowadzania rekonesansów w państwach odwiedzanych (NIK nie podzieliła stanowiska MSZ, że organizo-
wanie rekonesansów to prerogatywa organizatora wizyty, uznając, że to właśnie MSZ, jako najlepiej przygotowane meryto-
rycznie i organizacyjnie, powinno takie rekonesanse inicjować i organizować).

Tymczasem przed wizytą 10 kwietnia 2010 r. informacja na temat zgody dyplomatycznej dotyczącej przelotu i lądowania 
została przekazana jedynie telefonicznie z MSZ Federacji Rosyjskiej do Ambasady RP w Moskwie, a następnie również tele-
fonicznie do MSZ w Warszawie. 10 kwietnia 2010 r., w czasie, gdy samolot z Prezydentem RP na pokładzie wylatywał z War-
szawy, nikt z polskich urzędników nie był w posiadaniu zgody dyplomatycznej (w formie pisemnej noty) na przelot i lądowanie. 
Jak się później okazało (już po katastrofie smoleńskiej, kiedy dokument dotarł do MSZ) zgoda dyplomatyczna dotyczyła prze-
lotu (na trasie Warszawa – Smoleńsk – Warszawa). MSZ stwierdziło, że strona rosyjska zwyczajowo w ten właśnie sposób 
formułowała zgodę dyplomatyczną.

NIK odnotowała, że MSZ uregulowało (uzupełniło) procedury uzyskiwania zgody na przelot i lądowanie w sierpniu 2010 
roku i nie wnioskowała już o uregulowanie tej kwestii.

Sformułowała natomiast wnioski o konieczność przeglądu istniejących procedur organizacji wizyt oraz ich wypracowania 
w porozumieniu z innymi podmiotami biorącymi udział w organizacji wizyt, w tym procedur w zakresie wspólnych ważnych 
przedsięwzięć (organizacja rekonesansów i spotkań koordynacyjnych).

Zdaniem Izby, MSZ ze względu na posiadaną wiedzę i możliwości organizacyjne poza granicami kraju, powinno inicjować 
wyjazdy rekonesansowe, gdy wizyta najważniejszych osób w państwie ma mieć miejsce w regionie o podwyższonym pozio-
mie zagrożenia. W rzeczywistości rekonesanse przeprowadzano rzadko, choć NIK odnotowuje, że tego rodzaju rekonesans 
miał miejsce przed wizytami 7 i 10 kwietnia 2010 roku.

Wnioskowano także o wzmocnienie nadzoru nad realizacją zadań przez placówki zagraniczne, kluczowe w przygotowaniu 
wizyt zagranicznych.

NIK pozytywnie oceniła MSZ w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. Ministerstwo posiadało stosowne procedury 
i prawidłowo reagowało na zdarzenia nadzwyczajne. NIK pozytywnie ocenia działania MSZ po zaistnieniu katastrof komunika-
cyjnych poza granicami kraju, w tym działania podjęte w związku z katastrofą smoleńską.

Informacja dla Sejmu, protokoły dla prokuratury

Najwyższa Izba Kontroli sporządziła 49 tomów akt kontrolnych, ponad 1200 stron protokołów, które zostały przekazane do 
Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Izba sformułowała 35 wniosków pokontrolnych zmierzających do wyeliminowania 
najpoważniejszych nieprawidłowości. W marcu 2012 roku NIK przesłała informacje o swoich ustaleniach do Sejmu. Część nie-
jawna trafiła do kancelarii tajnej Sejmu. Wszystkie sprawy związane z gospodarowaniem mieniem, wydatkami, zamówieniami 
publicznymi udzielanymi przez kontrolowane instytucje (w tym zaniechania związane z zakupem nowych samolotów) zostaną 
ujęte w odrębnym raporcie.

18.2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego

� Bezpieczeństwo imprez masowych         

Te ustalenia NIK były nadzwyczaj ważne w związku ze zbliżającym się EURO 2012. Sąd z opóźnieniem przeka-
zywał policji informację o orzeczonym zakazie uczestnictwa w imprezach masowych. Policja z kolei nie aktualizo-
wała na bieżąco prowadzonej bazy danych, w której gromadzone są informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez 
masowych, zawierającej m.in. dane osób, którym sąd zakazał brania udziału np. w meczach. Co więcej, w polskiej 
bazie Komendant Główny Policji nie gromadził danych na temat zakazów uczestnictwa wydanych przez instytucje 
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zagraniczne. W tej sytuacji organizatorzy imprez nie mogli wykluczyć z nich osób, które miały prawomocny zakaz 
sądowy uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach. 

Ważniejsze ustalenia NIK:

– Sąd z opóźnieniem przekazywał policji informacje o orzeczonych zakazach stadionowych
Sądy mają zgodnie z przepisami 24 godziny na przekazanie informacji o orzeczeniu zakazu uczestnictwa w imprezach 

masowych. Stwierdzone przez NIK opóźnienia, które maksymalnie sięgały 50 dni, były wynikiem przesyłania informacji trady-
cyjną pocztą zamiast za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego doręczenia. W dwóch przypadkach 
taka informacja o orzeczeniu nie została w ogóle przekazana. 

– Policja nie aktualizowała na bieżąco prowadzonych baz danych tworzących Krajowy System Informacji 
Policji

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji podległe mu jednostki powinny wprowadzać do policyjnych baz danych 
otrzymane od sądu informacje również w ciągu 24 godzin. Niestety informacje te trafiały do baz z opóźnieniem, na skutek 
nieprawidłowości w ich rejestrowaniu przez jednostki organizacyjne policji. W efekcie od daty uprawomocnienia się orzeczenia 
do wprowadzenia informacji o nim do KSIP upływało od 25 do 140 dni.

– Komendant Rejonowy Policji Warszawa I z opóźnieniem przekazywał informację o osobach z tzw. za-
kazem stadionowym 

Według przepisów powinien to uczynić niezwłocznie po otrzymaniu zapytania od podmiotów uprawnionych. W praktyce 
odbywało się to w czasie od 6 do 14 dni od zapytania. 

– W Polsce nie funkcjonuje rejestr cudzoziemców objętych zakazem stadionowym
Prace nad bazą danych, tworzoną na podstawie art. 68a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o osobach mogą-

cych stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas EURO 2012 są dopiero na wstępnym etapie. 
Może to stwarzać ryzyko, że przed planowanym turniejem Polska nie będzie dysponować aktualną i pełną informacją o oso-
bach stwarzających zagrożenie dla bezpiecznego przebiegu organizowanej imprezy. Nie został stworzony katalog podmio-
tów zagranicznych, z którymi będzie prowadzona współpraca w celu gromadzenia danych. Nie zostały unormowane zasady 
współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych potrzebnych do zabezpieczenia 
EURO 2012. Nie ustalono też, w jakiej formie będzie funkcjonował rejestr.

Wnioski NIK:

– Zdaniem NIK istnieją jeszcze szanse na stworzenie rejestru cudzoziemców objętych zakazem stadionowym, tak aby po-
licja i organizatorzy EURO 2012 mogli zapewnić kibicom i mieszkańcom miast, w których rozgrywane będą mecze, niezbędny 
poziom bezpieczeństwa. Należy w tym przypadku maksymalnie zintensyfikować stosowne działania ze strony policji.

– NIK we wnioskach zawarła także wskazanie, by udzielenie informacji przez sąd o orzeczeniach odbywało się z zacho-
waniem terminu i formy wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

– Policja również powinna baczniej przestrzegać terminów – zarówno umieszczania osób w bazie, jak i informowania 
organizatorów imprez. 

� Policja

Przyjęta w 2007 roku ustawa tzw. modernizacyjna miała doprowadzić do poprawy skuteczności działania policji. 
Trudno jednak powiedzieć, w jakim stopniu zakupy sprzętu i wyposażenia wpłynęły na to, ponieważ nikt takich 
badań nie przeprowadził. Kontrola NIK potwierdziła, że zakupiony sprzęt był potrzebny i udało się unowocześnić 
wyposażenie i sprzęt tej formacji. Izba stwierdziła jednak, że przy zakupach sprzętu doszło do wielu nieprawidło-
wości.

Główne ustalenia NIK:

– Pieniądze zamiast na sprzęt zostały przeznaczone na wynagrodzenia
W trakcie realizacji programu wprowadzono zmiany i kosztem ograniczenia kwot przewidzianych pierwotnie na wymianę 

środków transportu, uzbrojenia, sprzętu i systemów teleinformatycznych, zwiększone zostały środki na sfinansowanie mo-
tywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zmian w strukturze kadrowej policji. Wprawdzie mimo tej modyfikacji, 
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w latach 2008-2010 jednostki policji otrzymały prawie 8 tys. samochodów, znaczne ilości broni, różnego rodzaju wyposażenia, 
środków łączności itp. wartości około 900 mln zł, ale wsparcie to w wielu wypadkach nie spowodowało nawet osiągnięcia 
obowiązujących norm ilościowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu. 

– Samochody używane niezgodnie z przeznaczeniem
Kontrolerzy NIK stwierdzili też, że niekiedy zakupione samochody wykorzystywano niezgodnie z przeznaczeniem, a poli-

cja była niedostatecznie przygotowana do korzystania z posiadanego sprzętu teleinformatycznego. 
– Zbyt mało komputerów
W policji wciąż nie było odpowiedniej liczby komputerów. Policjanci wykorzystywali w pracy własne komputery, drukarki, 

tonery. 
– Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych
NIK zwróciła też uwagę na nierzetelność prowadzonych w policji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Kontro-

la wykazała m.in. błędne formułowanie treści ogłoszenia o przetargu, ustalanie zbyt krótkich terminów dostaw, sformułowanie 
kryteriów oceny ofert, które naruszało zasady uczciwej konkurencji. Np. w postępowaniu dotyczącym remontu i modernizacji 
śmigłowca Mi-8T policja nie wyegzekwowała należnego jej wadium 79 tys. zł od Bumaru, który, mimo iż wygrał przetarg – od-
mówił zawarcia ostatecznej umowy. 

– Brak ogólnopolskiego systemu łączności radiowej różnych służb
Pomimo istniejących planów, nie podjęto działań w kierunku budowy ogólnopolskiego systemu łączności radiowej wspól-

nego dla wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 
– Brak motywacyjnego systemu płac
W BOR i policji nie opracowano docelowych modeli motywacyjnego systemu płac. Nie powiązano wysokości uposażenia 

z uzyskiwanymi efektami oraz specyfiką i warunkami służby. W efekcie funkcjonariusze dostali zwykłe podwyżki, naliczone 
według kryteriów niemających wiele wspólnego z motywowaniem do pracy. 

– Zbyt wielu mundurowych zajmuje się administracją
Izba negatywnie oceniła efekty programu modernizacji w zakresie zastępowania funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi 

w policji, po to by funkcjonariusze nie musieli zajmować się innymi zadaniami niż związane bezpośrednio ze zwalczaniem 
i zapobieganiem przestępczości. (np. w Komendzie Stołecznej Policji odzyskano jedynie 7 etatów „mundurowych”).

Wnioski NIK:

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się z wnioskiem do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o m.in. dokonanie 
oceny wpływu realizacji programu na bezpieczeństwo państwa i obywateli. 

� Straże gminne i miejskie

Straże miejskie i gminne nadmiernie koncentrują się na wykroczeniach komunikacyjnych. W latach 2005-2009 
gwałtownie (nawet o 200 proc.) wzrosła liczba takich przewinień wykrytych przez strażników. Co charakterystycz-
ne, dotyczyło to tylko jednostek wyposażonych w fotoradary. W tym samym czasie liczba interwencji związanych 
bezpośrednio z bezpieczeństwem mieszkańców nie tylko nie wzrosła, ale w niektórych gminach zmalała nawet 
o ponad 40 proc. Prowadzi to do wniosku, że działania strażników nie wpłynęły w sposób istotny na poprawę stanu 
porządku publicznego, ani ograniczenie patologii społecznych. 

Główne ustalenia NIK:    

– Straż od godziny 8 do 16
Straże są i działają, ale w wielu miejscach nie jest to służba całodobowa. Funkcjonowanie straży od 8 do 16, co NIK 

stwierdziła w 12 przypadkach, ograniczało możliwość pełnego reagowania na zakłócenia porządku. 
– Dostatek samochodów, pałek i kajdanków
Wyposażanie straży w środki przymusu bezpośredniego i samochody nie wzbudziło większych zastrzeżeń ze strony 

Izby. 
– Brak telefonicznych rejestratorów zgłoszeń
Zastrzeżenia takie NIK miała za to do braku w 9 jednostkach straży rejestratorów zgłoszeń telefonicznych. 
– Braki w dokumentacji
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Generalnie szwankującą stroną jest ewidencjonowanie działań, gdyż nie odzwierciedla ono rzeczywistego przebiegu służ-
by, w szczególności reakcji na zgłoszenia. W tej sytuacji konieczne jest doprecyzowanie zasad pracy straży. 

– Koncentracja na wykroczeniach kierowców samochodów
Poważniejsze zastrzeżenie, systemowe, wzbudziła natomiast nadmierna – zdaniem Izby – koncentracja straży na wykro-

czeniach komunikacyjnych (złe parkowanie, przekroczenia prędkości zarejestrowane przez fotoradary), będące tylko jedną 
z 26 grup wykroczeń, które powinni ujawniać strażnicy. W skrajnych przypadkach wykroczenia komunikacyjne obejmują bo-
wiem od 75 do 96 proc. wszystkich wykroczeń ujawnionych przez straż. 

Dzieje się to niejednokrotnie kosztem dbałości o porządek publiczny, gdyż liczba wykrytych wykroczeń w pozostałych 
dziedzinach wzrasta tylko nieznacznie lub nawet – jak to ma miejsce w przypadku Warszawy – spada. 

– Niedostateczna ochrona danych osobowych
Większą wagę strażnicy powinni przywiązywać do ochrony danych osobowych. Wiele baz nie było zarejestrowanych 

w GIODO, czasem dostęp do nich mieli pracownicy bez odpowiednich upoważnień.
– Niewystarczająca ściągalność wystawionych przez strażników mandatów
Nieprawidłowościom sprzyja tu przede wszystkim nieprecyzyjne prawo. Brak jednoznacznego określenia, kto jest upraw-

niony do ewidencjonowania i egzekwowania takich należności, zachęca do lekceważenia kary. Izba skierowała już w tej spra-
wie wniosek de lege ferenda do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Dodatkowe zadania od prezydentów i burmistrzów
Poważnym problemem jest to, że uprawnienia, zadania i obowiązki straży miejskich nie zawsze są właściwie rozumiane 

i interpretowane. Kontrola wykazała, że prezydenci i burmistrzowie często utrudniali strażnikom wykonywanie podstawowych 
obowiązków, zlecając im dodatkowe zadania. Strażnicy musieli np. wyłapywać i zapewniać opiekę bezpańskim psom, pobie-
rać opłaty targowe czy dostarczać posiłki osobom zatrzymanym przez policję, choć są to zadania dla zupełnie innych służb.

– Niedostateczny nadzór ze strony prezydentów miast i burmistrzów
NIK jest zdania, że dla zwiększenia efektywności straży niezbędne jest wzmożenie i usprawnienie nadzoru sprawowanego 

przez prezydentów miast. Z kolei nadzór sprawowany przez komendantów wojewódzkich policji jest generalnie oceniony przez 
NIK pozytywnie, mimo pewnych nieprawidłowości.

18.3. Zarządzanie kryzysowe

Do zakończenia kontroli NIK nie powstał przewidziany prawem Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Nie 
udało się stworzyć będącego elementem ochrony infrastruktury krytycznej jednolitego wykazu obiektów, instalacji, 
urządzeń i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa oraz Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Kry-
tycznej. Kontrola wykazała, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, poszczególne szczeble administracji 
na ogół prawidłowo reagowały na zaistniałe zdarzenia, sprawnie koordynowały działania i usuwały skutki sytuacji 
kryzysowej. 

Kontrola wykazała, że budowa spójnego systemu planowania działań i reagowania na sytuacje kryzysowe nie została 
jeszcze zakończona. NIK stwierdziła opieszałość na wszystkich szczeblach administracji – od gminnych poprzez powiaty 
i województwa aż do szczebla centralnego. Przy opracowywaniu tak kompleksowego systemu opóźnienie jednego elementu 
przekłada się na opóźnienia innych. Sytuację także pogarsza fakt, że część istniejących planów zawiera błędy lub nie zawiera 
elementów, które powinny się tam znaleźć – znowu dotyczy to wszystkich szczebli administracji. Ponadto NIK stwierdziła, że 
część gminnych i powiatowych planów zarządzania kryzysowego jest niekompatybilna z innymi planami, co ma duże znacze-
nie, w szczególności w przypadku ochrony przed powodzią. 

Nie opracowano także jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa 
i jego obywateli, czyli elementów infrastruktury krytycznej, oraz ogólnokrajowego planu jej ochrony. Na 16 wojewodów plan 
ochrony infrastruktury krytycznej opracował tylko jeden – łódzki. 

Istotną kwestią mającą wpływ na skuteczne zapobieganie kryzysowi, jakim jest powódź jest zapewnienie należytego stanu tech-
nicznego wałów przeciwpowodziowych, cieków naturalnych i kanałów, stacji pomp i zapór. Tymczasem marszałkowie województw in-
formowali NIK podczas tej kontroli o ich złym stanie oraz narastających potrzebach w zakresie ich modernizacji, które z roku na rok są 
zaspokajane w coraz mniejszym stopniu. Problem niedofinansowania tej infrastruktury wymaga – zdaniem NIK – pilnego rozwiązania.

Kontrolując działania podjęte wobec wybranych zdarzeń kryzysowych NIK ustaliła, że w sytuacjach kryzysowych reago-
wanie na zagrożenia, koordynacja działań i usuwanie skutków zdarzeń były z reguły prawidłowe i skuteczne – na wszystkich 
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szczeblach. W trakcie kontroli w urzędach wojewódzkich zidentyfikowano szereg dobrych praktyk, które podnosiły skutecz-
ność działań. 

Skontrolowane urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe były przygotowane organizacyjnie do realizacji zadań z za-
kresu zarządzania kryzysowego. Ponadto Izba pozytywnie oceniła także m.in. organizowanie i prowadzenie przez Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa, wojewodów i starostów szkoleń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego. Negatywną ocenę 
otrzymało tu 17 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. NIK stwierdziła także celowe i oszczędne wydatkowanie środków 
finansowych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przez większość skontrolowanych jednostek.  

Wnioski NIK:

Po zakończeniu badań NIK sformułowała 282 wnioski pokontrolne. W wystąpieniu skierowanym do dyrektora Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa Izba wnioskowała m.in. o niezwłoczne opracowanie raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa naro-
dowego, a po jego przyjęciu przez Radę Ministrów – o opracowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

18.4. Ochrona przeciwpożarowa

Jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mają poważny problem z brakami w wyposażeniu w sprzęt 
i środki techniczne przeznaczone do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, niezbędne do ratownictwa technicz-
nego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. NIK natomiast pozytywnie oceniła ich przygotowanie do prowa-
dzenia czynności ratowniczych na wysokości i organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Czynności ratownicze na wysokości to akcje prowadzone w obiektach lub na otwartej przestrzeni powyżej poziomu parteru, 
względnie poniżej poziomu gruntu. Według statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w 2007 r. spośród niemal 
400 tysięcy akcji ratowniczych 30 proc. przeprowadzono na pierwszym i wyższych piętrach lub na wysokości.  Do realizacji czyn-
ności ratowniczych na wysokości przygotowane były wszystkie jednostki systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto istniały 24 
specjalistyczne jednostki ratownictwa wysokościowego posługujące się m.in. technikami alpinistycznymi, śmigłowcami, itp. 

Wszyscy komendanci powiatowych, miejskich oraz wojewódzkich Państwowych Straży Pożarnych opracowali plany ratow-
nicze, co NIK ocenia pozytywnie. W znacznej większości przypadków były one poprzedzone analizami zagrożeń oraz zabezpie-
czenia operacyjnego. Jednakże plany te – co wykazała kontrola – nie zawsze były aktualizowane i zawierały pewne braki. Plany 
ratownicze nie obejmowały też szczególnych procedur prowadzenia i koordynacji działań ratowniczych w przypadku konieczności 
prowadzenia akcji w budynkach wysokich i wysokościowych, czy w razie zdarzeń o charakterze masowym. Wtedy w praktyce 
stosowano procedury standardowe. Jedynie Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP oraz Komendant Miejski PSP w Warsza-
wie był przygotowany na taką ewentualność. Zdaniem NIK świadczy to o potrzebie dokonania analizy zagrożeń powstających 
podczas zdarzeń o charakterze masowym i wypracowania odpowiedniej do nich procedury działania.

Ważniejsze ustalenia NIK:

– Braki w wyposażeniu
Poważnym problemem były braki w wyposażeniu jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt i środki 

techniczne przeznaczone do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, niezbędne do ratownictwa technicznego, chemicznego, 
ekologicznego i medycznego. Nie ominęły one również specjalistycznych jednostek ratownictwa wysokościowego. Brakowało 
m.in. skokochronów, lin ratowniczych, różnego rodzaju drabin, szelek bezpieczeństwa. Na określonych w normatywie 56 po-
zycji, tylko w 11 przypadkach zapotrzebowanie zostało w pełni zaspokojone, w pozostałych natomiast niedobory przekraczały 
nawet 90 proc. Tak istotne niedobory – zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym – mogą mieć negatywny wpływ 
na efektywność prowadzonych akcji.

– Brak śmigłowców i wyznaczonych lądowisk
Izba zwraca uwagę na niewystarczające możliwości korzystania z lotnictwa do prowadzenia działań ratowniczych na 

wysokości. Jednostki organizacyjne PSP nie posiadały na swym wyposażeniu śmigłowców i do zadań wykorzystywano śmi-
głowce policji lub Straży Granicznej, co w praktyce nie daje gwarancji podjęcia akcji w trybie pilnym. Brak także wyznaczonych 
lądowisk, zwłaszcza w ścisłych centrach dużych miast.

– Niewydolność systemu szkolenia strażaków ochotniczych straży pożarnych 
Zgodnie z ustalonymi planami przebiegało szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków, zarówno na poziomie podsta-

wowym, jak i podoficerskim, aspiranckim i oficerskim. W programach przewidziano m.in. zagadnienia związane z prowadze-
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niem czynności ratowniczych na wysokości oraz obsługę specjalistycznego sprzętu. Jednak system zaspokajający potrzeby 
szkoleniowe PSP okazał się nie w pełni wydolny w przypadku ponadstutysięcznej rzeszy oczekujących na przeszkolenie stra-
żaków ochotniczych straży pożarnych.  

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
spraw wewnętrznych: 

1.  Organizacja wyjazdów i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, ko-
rzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010 (KPB, I/10/001).

2.  Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (KPB, 
P/11/186)

3.  Realizacja Programu modernizacji Policji ustanowionego ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. (KOB, P/10/083).
4.  Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich) (LSZ, P/10/167)
5.  Przygotowanie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia czynności ratowniczych na wy-

sokości (KOB, P/10/085)
6.  Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (KAP, P/10/006)
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można  

znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5. 



3
6
6

Stan państwa w świetle ustaleń kontroli NIK
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19. Zabezpieczenie 
społeczne

19.1. Pomoc bezdomnym w okresie jesień-zima 2011/2012

19.2. Pomoc rodzinie

19.3. Pomoc niepełnosprawnym

19.4. Pomoc chorym w domach pomocy społecznej
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Zabezpieczenie społeczne

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje m.in. sprawy ubezpieczeń społecznych i zaopa-
trzenia społecznego, funduszy emerytalnych, pomocy społecznej oraz świadczeń dla osób 
i gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, przeciwdziałania pa-
tologiom, rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, świadczeń socjalnych, za-
trudnienia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, działalności 
pożytku publicznego. Na większość tych zadań każdego roku wydatkowane są środki pub-
liczne znacznej wysokości. Mimo to nie wszystkie, nawet najpilniejsze potrzeby mogą zostać 
zaspokojone. Sprawą bardzo istotną jest zatem, by pozostające do dyspozycji środki roz-
dzielane były sprawiedliwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, a przede 
wszystkim – by trafiały w pierwszej kolejności do najbardziej potrzebujących. Czy tak dzieje 
się rzeczywiście? Oto jedno z podstawowych dla omawianej tematyki pytań, na które odpo-
wiedzi szukają kontrolerzy NIK.  

Wśród zagadnień związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną, pozytywnie ocenione zostało funkcjonowanie systemu 
dodatków mieszkaniowych, jako środka wspierającego osoby o najniższych dochodach w ponoszeniu kosztów utrzymania 
zajmowanych lokali mieszkalnych. O ile jednak zastrzeżeń Izby nie budziło organizacyjne przygotowanie gmin do wypłaty 
dodatków mieszkaniowych, ani przyjęte w tym celu procedury, to miała ich wiele do sposobu praktycznej realizacji same-
go zadania. Wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych i deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego nie były 
weryfikowane z należytą starannością. Przyjmowano dokumenty niekompletne lub zawierające dane niezgodne ze stanem 
faktycznym. W decyzjach administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego znajdowały się błędy formalne, wydawały 
je osoby nieupoważnione, ze znacznym niekiedy opóźnieniem. Wszystkie te uchybienia mogły zaważyć na trafności wydawa-
nych rozstrzygnięć. 

Dwie kontrole poświęcone zostały realizacji przez gminy programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
którego celem było wsparcie gmin w wypełnianiu ich zadań własnych związanych z dożywianiem dzieci do 7. roku życia, mło-
dzieży szkolnej oraz zapewnieniem posiłków żyjącym w niedostatku osobom dorosłym, zwłaszcza samotnym, w podeszłym 
wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Badania przeprowadzone w odstępie dwóch lat w województwie warmińsko-mazurskim 
oraz małopolskim prowadziły do podobnych, niezbyt optymistycznych wniosków. Mimo na ogół prawidłowego podziału przy-
znanych gminom dotacji, należytego rozpoznania potrzeb związanych z dożywianiem i właściwego wykorzystania środków, 
nie zostały w pełni osiągnięte założone cele polegające na ograniczeniu zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz propa-
gowaniu zdrowego trybu życia. Głównymi formami pomocy w ramach programu były: posiłek, zasiłek celowy na zakup posiłku 
lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Zasadą było zapewnienie posiłku, a jedynie 
w wyjątkowych przypadkach, kiedy nie było takiej możliwości, pomocy można było udzielić w innej formie. Tymczasem w oby-
dwu województwach większość osób objętych programem korzystała z pomocy udzielanej w najprostszej i najmniej kłopotli-
wej dla gminy formie zasiłków celowych. Stwierdzono również, że młodzież szkolna nie mogła liczyć na dożywianie w czasie 
przerw wakacyjnych, a w wielu gminach – także w okresie ferii zimowych. Niepokojącym zjawiskiem było niezapewnienie 
gorących posiłków uczniom przez część szkół, głównie zlokalizowanych na terenach wiejskich. Zamiast tego otrzymywali 
kanapki, bułki, owoce, napoje, a nawet słone paluszki, chipsy, słodycze i gumę do żucia. Wynika z tego, że kwestia prawidło-
wości żywienia i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, stanowiąca jeden z głównych celów programu, traktowana 
była przez gminy marginalnie. Tylko nieliczne spośród nich, a także pojedyncze ośrodki pomocy społecznej i szkoły, zadały 
sobie trud opracowania w tej kwestii kompleksowych strategii i monitorowały ich realizację. 

Gminy nie bardzo radziły sobie również z problemami wynikającymi ze zmian demograficznych, polegającymi na syste-
matycznym powiększaniu się liczby samotnych osób w podeszłym wieku, którym winny zapewnić opiekę. Organy samorządu 
terytorialnego nie uwzględniały tych realiów w opracowywanych przez siebie strategiach rozwiązywania problemów społecz-
nych. Najczęściej ograniczały się do opłacania podopiecznym pobytu w domach opieki społecznej nie szukając innych form 
wsparcia, mimo że świadczenie usług opiekuńczych na miejscu byłoby wielokrotnie tańsze. Brakowało koncepcji co do tego, 
jak powinien funkcjonować gminny system pomocy środowiskowej, nie było dostatecznego rozpoznania potrzeb mieszkań-
ców. Nie została również określona precyzyjnie docelowa grupa osób, która miałaby z niego korzystać. 
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W kwestii domów pomocy społecznej – nie został rozwiązany istotny problem zapewnienia jego mieszkańcom odpo-
wiadających ich potrzebom świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Część pensjonariuszy wymaga podobnej opieki 
i specjalistycznych usług pielęgnacyjnych jak pacjenci oddziałów szpitalnych, m.in. podawania kroplówek czy robienia iniek-
cji, które mogą wykonywać tylko wykwalifikowane pielęgniarki. Niestety, świadczenia udzielane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie uwzględniają konieczności korzystania z opieki pielęgniarskiej przez całą dobę, a nie tylko w godzinach 8–18, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jak wynika z zarządzenia prezesa NFZ. W rzeczywistości pensjonariusze DPS 
mieli zapewnioną niezbędną im opiekę, ale zatrudnione tam pielęgniarki i rehabilitanci opłacani byli ze środków przeznaczo-
nych na opiekę społeczną. Ich usługi obciążały koszty funkcjonowania DPS, chociaż powinny być finansowane ze środków 
NFZ. Jednak prezes Funduszu, wbrew opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej, stwierdził, że nie ma podstaw prawnych, 
aby NFZ opłacał całodobowe świadczenia zdrowotne. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, kontrowersja ta powinna zostać jak 
najszybciej usunięta zarówno z uwagi na słuszny interes domów pomocy społecznej, jak i ze względu na wizerunek organów 
państwowych, które nie powinny dokonywać sprzecznych ze sobą interpretacji obowiązujących przepisów. 

Nie sprawdził się w pełni system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, na który składają się warsztaty terapii zaję-
ciowej, nastawione głównie na rehabilitację, zakłady aktywności zawodowej, przygotowujące niepełnosprawnych do podjęcia pracy 
zawodowej i życia w otwartym środowisku oraz zakłady pracy chronionej, zatrudniające niepełnosprawnych pracowników majacych 
określone kwalifikacje. W ostatnim czasie NIK kontrolowała dwa pierwsze ogniwa tego systemu. W zakładach aktywności zawodo-
wej, stanowiących jego element pośredni, miały być zatrudniane osoby, które nabyły określone umiejętności zawodowe w wyniku 
rehabilitacji w zakładach terapii zajęciowej. Tymczasem osoby takie w ZAZ znajdowały się w zdecydowanej mniejszości. Prawie 
połowa miała natomiast doświadczenie zawodowe nabyte wcześniej, w tym część pracowała na otwartym rynku pracy. W części 
zakładów zachwiane zostały wymagane proporcje między liczbą pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności a liczbą innych pracowników. Z wymienionych względów Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykorzystanie 
środków publicznych na utworzenie i funkcjonowaniu zakładów aktywności zawodowej oraz działania organizatorów tych jednostek, 
podejmowane w celu przygotowania niepełnosprawnych pracowników do życia i pracy w otwartym środowisku. 

Właściwie natomiast wywiązywały się samorządy powiatowe z zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych w zakładach terapii zajęciowej. Pozytywną ocenę otrzymała również działalność jednostek prowadzących 
takie warsztaty oraz sposób wydawania przez nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i środków samorządowych, przeznaczonych na dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów. Kwestią dyskusyj-
ną pozostaje jednak skuteczność procesu rehabilitacji w WTZ. Z „Raportu z analizy działalności WTZ w 2008 r.”, opracowanego 
przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator” na zlecenie PFRON wynika, że spośród 18.609 uczestników przebywających 
w 505 placówkach, pracę podjęło tylko niespełna 4 proc. osób, a poszukuje jej kolejne 10 proc. Bardzo mała była rotacja uczest-
ników warsztatów – 80 proc. przebywało w nich powyżej 3 lat, w tym 44 proc. do 6 lat, a 36 proc. powyżej tej granicy. Równo-
cześnie na miejsce w warsztatach oczekiwało prawie 2,5 tys. osób. Analiza nie dała odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną tak 
długiego przebywania uczestników w WTZ, ale w pewnej mierze ją przybliżyła. W raporcie podano, że najczęściej uczestnikiem 
warsztatów jest młoda osoba z upośledzeniem umysłowym, o znacznym stopniu niepełnosprawności i wykształceniu na poziomie 
podstawowym. Według autorów raportu, „proces skutecznej rehabilitacji tych uczestników nie jest łatwym zadaniem i w wielu 
przypadkach będzie niemożliwy. Nie znaczy to jednak, że takie osoby nie powinny mieć miejsca w WTZ”. 

19.1. Pomoc bezdomnym w okresie jesień–zima 2011/2012

Kontrolą objęto ośrodki pomocy społecznej w Grodzisku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim i Żyrardowie. Ich 
działalność oceniono generalnie pozytywnie. Stwierdzono jednak uchybienia, m.in. niewystarczającą wiedzę o bezdomnych 
przebywających na terenie gminy, niepodejmowanie niektórych działań w celu rozpoznania potrzeb i udzielenia pomocy, nie-
zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych, brak pisemnych porozumień ze stowarzyszeniami dysponującymi 
miejscami noclegowymi, nierealizowanie w pełnym zakresie prawa bezdomnych do pomocy w postaci jednego gorącego po-
siłku dziennie, niekorzystanie z możliwości zindywidualizowanego podejścia do problematyki bezdomności.

Z ustaleń kontroli wynika, że ośrodki pomocy społecznej były organizacyjnie przygotowane do świadczenia pomocy bezdomnym. 
Jeden z nich nie spełniał jednak ustawowej normy dotyczącej zatrudniania co najmniej jednego pracownika socjalnego w przeliczeniu 
na 2 tys. mieszkańców (faktycznie 3,3 tys.). Zdaniem NIK, wykonywanie przez pracowników socjalnych wielu czynności, przy zmniej-
szonym w stosunku do normy stanie zatrudnienia, zwiększało ryzyko związane z niewłaściwym zidentyfikowaniem potrzeb osób 
wymagających opieki społecznej oraz udzieleniem im pomocy w formie i zakresie odpowiednich do sytuacji życiowej.
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Główne ustalenia NIK:

– Niewystarczająca wiedza o bezdomnych przebywających na terenie gminy
Pomoc świadczona była w wypadku zgłoszenia się osoby bezdomnej, uzyskania przez pracownika socjalnego informacji 

o takiej osobie lub w wyniku monitoringu prowadzonego przez straż miejską. Ośrodki pomocy społecznej nie posiadały jednak 
pełnej wiedzy o skali bezdomności. Nie przeprowadzały też akcji w celu możliwie dokładnego ustalenia liczby tych osób. 
Według danych straży miejskiej, liczba bezdomnych nieobjętych opieką na terenie jednej z gmin wynosiła od 5 do 6 osób. 
Zdaniem NIK, nieposiadanie wystarczającej wiedzy o podopiecznych zwiększało ryzyko niezapewnienia im pomocy w stopniu 
adekwatnym do występujących zagrożeń, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Z kolei w innej ze skontrolowanych gmin, 
ze sprawozdań przedstawionych ośrodkowi pomocy społecznej przez organizację pozarządową prowadzącą noclegownię 
wynikało, że przebywały w niej osoby bezdomne z terenu gminy, inne niż skierowane przez ten ośrodek (w 2010 r. trzykrotnie 
więcej w porównaniu z liczbą osób skierowanych w tym roku). Ośrodek nie posiadał wiedzy co do trybu i zasad, na podstawie 
których osoby te zostały przyjęte do noclegowni. Fakt ten wskazywał na niepełne rozeznanie skali bezdomności w tej gminie.

– Pomoc interwencyjna o charakterze doraźnym
Ośrodki pomocy społecznej realizowały obowiązki polegające na zapewnieniu bezdomnym m.in. schronienia, niezbęd-

nego ubrania i posiłku. Pomoc ta miała głównie charakter interwencyjny i doraźny – polegała na kierowaniu bezdomnych 
do noclegowni, przyznawaniu pomocy finansowej. Świadczona była w wypadku bezpośredniego zgłoszenia się osoby bez-
domnej lub uzyskaniu przez pracownika socjalnego informacji o takiej osobie. Wywiązywały się też z obowiązku udzielania 
bezdomnym pomocy finansowej: zasiłków stałych, celowych i okresowych. Opłacały także składkę zdrowotną za te osoby. 
Dwa ośrodki nie wywiązywały się natomiast w pełni z obowiązku świadczenia pomocy w postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie dla osób, które nie mogły go sobie zapewnić własnym staraniem (nie zapewniono ich wydawania w dni wolne od 
pracy). Wskazywało to na potrzebę przyjęcia rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających realizację ustawowego obo-
wiązku w pełnym zakresie (część spośród wydanych przez jeden z ośrodków decyzji przyznających prawo do posiłku, 
w tym osobom bezdomnym, miała ponadto wady formalne). Uwag nie nasuwała organizacja wsparcia w formie pomocy 
prawnej i poradnictwa: przy rejestracji w urzędzie pracy, wyrobieniu dokumentów tożsamości, podjęciu leczenia, w tym 
terapii uzależnień.

– Niedopracowane umowy z noclegowniami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe
Kierując się rachunkiem ekonomicznym, gminy zrezygnowały z prowadzenia obiektów na potrzeby osób bezdomnych. 

Obowiązek zapewnienia takim osobom schronienia realizowano przez kierowanie ich do noclegowni, prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe. Osoby bezdomne, posiadające ostatnie stałe miejsce zamieszkania na terenie jednej ze skontro-
lowanych gmin, kierowane były do noclegowni prowadzonej przez Stowarzyszenie Monar. Zlecenie usługi nastąpiło w formie 
umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Jej podpisanie poprzedzono postępowaniem konkursowym. Do 
umowy nie wprowadzono jednak niektórych istotnych postanowień. Nie określono wysokości dotacji na realizację zlecenia 
w latach 2010-2011. Umowa nie zawierała kalkulacji kosztów zadania, a także nie wskazywała źródeł jego finansowania, 
mimo iż oferent przedłożył kosztorys. Nie uszczegółowiono ponadto zakresu rzeczowego – nie określono zakresu usług, jakie 
miały być świadczone na rzecz bezdomnych (liczba posiłków, zakres opieki medycznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej 
itp.). Nie wskazano też liczby osób, które zamierzano każdego roku umieścić w noclegowni. Zdaniem NIK, zawarta w ten 
sposób umowa niewystarczająco zabezpieczała interesy gminy przy zleceniu zadania. Stwierdzono, że była ona trzykrot-
nie zmieniana. Wzrost stawki dziennego pobytu świadczeniodawca uzasadniał potrzebą przeprowadzenia remontów i prac 
budowlanych, w celu dostosowania schroniska do wymagań wynikających z decyzji administracyjnych. W sprawozdaniu fi-
nansowym z realizacji umowy za 2010 r. zapisano, że 77 proc. kwoty dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów związanych 
z naprawami budynków, zakupem części do samochodów i ich eksploatacją, mimo iż w ofercie nie przewidywano finansowa-
nia takich wydatków.

– Brak indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
Podejmowane były też inne działania na rzecz wyjścia z bezdomności, zmniejszające ryzyko dla zdrowia i życia powo-

dowane warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. W rezultacie tych działań niektóre osoby znalazły stałe miejsca 
zamieszkania, również w lokalach gminnych. Skuteczność tych działań obniżało jednak niestosowanie zindywidualizowanych 
rozwiązań wobec poszczególnych osób. Nikogo nie objęto indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Progra-
mem takim nie została objęta też ani jedna z osób skierowanych do noclegowni.
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19.2. Pomoc rodzinie

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu nie realizowało 
w pełni obowiązku sprawowania nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej oraz ośrodkami wsparcia, 
domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 

„Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu przemyskiego na lata 2008-2013” jest niepełna i musi być do-
stosowana do wymogów ustawy o pomocy społecznej oraz uzupełniona jej w zakresie wszystkich zadań powiatu określonych 
w tej ustawie.

Na podstawie analizy 15 teczek rodzin zastępczych stwierdzono, iż ze względu na błędną interpretację przepisów, pomoc 
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, była naliczana od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o umiesz-
czeniu dziecka w rodzinie zastępczej, a nie od dnia wydania orzeczenia. Skutkowało to tym, że w czterech z 15 zbadanych 
spraw pomoc przyznana rodzinom zastępczym została naliczona przez PCPR w wysokości niższej niż wymagana o łączną 
kwotę 1.198 zł.

Wnioski NIK:

Wnioski, które płyną z tej kontroli NIK, mają charakter uniwersalny. Są to m.in.:
Konieczność informowania właściwego sądu opiekuńczego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny naturalnej dziecka, zgodnie z przepisem § 8 ust 2 rozporządzenia w sprawie rodzin 
zastępczych, co najmniej raz w roku.

Potrzeba przeprowadzania wywiadów środowiskowych/ich aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, u osób korzy-
stających z pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, stosownie do postanowień 
określonych w 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Potrzeba udzielania pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowankom rodzin zastępczych z zachowa-
niem przepisów § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 pkt 3 i 5 rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynu-
owanie nauki oraz zagospodarowanie.

Obowiązek składania Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z działalności centrum zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy 
o pomocy społecznej.

Potrzeba opracowania i realizowania, zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pro-
gramów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 
w rodzinie.

19.3. Pomoc niepełnosprawnym

Samorządy powiatowe dobrze wypełniają zadania wykonywane na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające 
na rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzone w formie warsztatów terapii zajęciowej. Stwierdzone niepra-
widłowości miały głównie charakter formalny i pozostawały bez wpływu na sposób wykonywania zadań. 

Według NIK, obowiązujące przepisy uniemożliwiają jednak osiągnięcie przez warsztaty terapii zajęciowej celów określonych 
w ustawie o rehabilitacji. Brakuje bowiem mechanizmu umożliwiającego rotację uczestników warsztatów, co powoduje, że jedni 
przebywają w nich nawet ponad 10 lat, podczas gdy inni czekają bezskutecznie na przyjęcie. 

W obecnym stanie prawnym ani powiat finansujący to zadania, ani same warsztaty terapii zajęciowej nie mają prawa 
wykreślenia osoby niepełnosprawnej z listy uczestników warsztatu, mimo zakończenia przez nią rehabilitacji potwierdzonego 
stanowiskiem rady programowej. Nie ma też przepisów zapewniających przyjęcie uczestnika warsztatów do ośrodka wsparcia, 
zakładu aktywności zawodowej, bądź zakładu pracy chronionej.

Na pozytywną ocenę samorządów wpłynął również fakt wywiązywania się z obowiązków opracowania i realizacji powiatowych 
programów działań w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej, terminowe przekazywanie i rozliczanie środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzanie corocznych kontroli i dokonywanie ocen warsztatów. 

Pozytywnie oceniono działalność jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej oraz prawidłowość wydatkowa-
nia przez nie środków PFRON i środków samorządu powiatowego, przeznaczonych na dofinansowanie kosztów utworzenia 
i działalności warsztatów.
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Wnioski NIK:

NIK wniosła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań zapewniających rotację uczestników warsztatów, 
jak również doprowadzenie do spójności zarządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz rozporządzenia w sprawie 
algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

19.4. Pomoc chorym w domach pomocy społecznej

Podstawowym celem kontroli było dokonanie oceny zapewnienia osobom przebywającym w domach pomocy 
społecznej w województwie wielkopolskim dostępu do świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowot-
nej, w szczególności dostępu do usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych. NIK oceniła pozytywnie zapewnienie 
mieszkańcom skontrolowanych ośrodków dostępu do świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Jednocze-
śnie jednak kontrola wykazała, że dps nie zatrudniały wystarczającej liczby pracowników socjalnych oraz pracow-
ników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

W 14 domach pomocy społecznej badaniom kontrolnym i ocenie poddano m.in.: sposób, w jaki zorganizowano miesz-
kańcom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy, w szczególności lekarzy ubezpieczenia 
zdrowotnego; stopień zapewnienia mieszkańcom domów dostępu do świadczeń pielęgnacyjnych; umożliwianie mieszkańcom 
udziału w terapii zajęciowej i innych formach podnoszenia ich sprawności; poziom realizacji usług opiekuńczych i wspomaga-
jących, w tym m.in. w zakresie przestrzegania wskaźników zatrudnienia.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu pozytywnie oceniła zapewnienie mieszkańcom skontrolowa-
nych domów pomocy społecznej, dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności dostępu do świadczeń 
pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. We wszystkich skontrolowanych dps zorganizowano i umożliwiono pensjonariuszom 
– w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i spe-
cjalistycznej opieki lekarskiej. Zapewniono także świadczenia pielęgnacyjne, które w większości dps współfinansowane były 
ze środków NFZ, a także zajęcia mające na celu podniesienie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, w tym także świad-
czenia rehabilitacyjne. 

Pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, oceniono zapewnienie w kontrolowanych domach pomocy społecznej wa-
runków efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. Wskazać jednak należy, że większość dps nie spełniała 
jednocześnie wszystkich czterech warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, w szczególności 
odstępując od zatrudnienia wymaganej liczby pracowników oraz ich przeszkolenia w wymaganym zakresie.

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
zabezpieczenia społecznego

1.  Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy osobom bezdomnym w okresie jesień-zima 
2011/2012 (KPS, I/11/003)

2.  Realizacja niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu 
(LRZ, I/11/015)

3.  Organizacja i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w województwie małopolskim (LKR, P/10/143).

4.  Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych pensjonariuszom domów pomocy społecznej (DPS) w wojewódz-
twie wielkopolskim (LPO, I/11/002).

•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 
znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.
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20. Zdrowie

20.1. Leczenie wysokospecjalistyczne – transplantologia

20.2. Finansowanie ochrony zdrowia i usług medycznych – działania NFZ

20.3. Nadzór i zarządzanie w ochronie zdrowia

20.4. Zamówienia publiczne
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Zdrowie

Zapewnienie przez państwo prawa do ochrony zdrowia wynika z Konstytucji.  Obywatelom, 
niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne powinny zapewniać równy dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Władze publiczne są 
też obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężar-
nym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Kontrolowanie, jak państwo 
wywiązuje się z tych obowiązków, NIK traktuje priorytetowo.

W roku 2011 – podobnie jak w poprzednich – Izba bardzo wiele uwagi poświęcała problemom ochrony zdrowia. Powód 
– ma ona ogromne znaczenie dla jakości życia i poczucia bezpieczeństwa obywateli. Tymczasem gruntowne zmiany prze-
prowadzone w tej dziedzinie nie przyniosły spodziewanych skutecznych rozwiązań. Ciągle pojawiają się nowe komplikacje, 
powodujące protesty lekarzy, pielęgniarek, aptekarzy oraz wzrost niezadowolenia i obaw pacjentów. 

Główne ustalenia z kontroli przeprowadzonych w ramach działu zdrowie pokazują, że mimo kolejnych modyfikacji systemu 
opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych, nadal nie zostały rozwiązane podstawowe kwestie dotyczące m.in.: 
finansowania jego infrastruktury, sprawnego zarządzania i administrowania zasobami, w tym przekształceń własnościowych 
szpitali, a co najważniejsze nie wypracowano modelu gwarantującego sprawny i stabilny dostęp do podstawowej i specjali-
stycznej opieki medycznej oraz leków refundowanych. W ocenie NIK dotychczasowe działania administracji publicznej nie do-
prowadziły do trwałego uporządkowania wzajemnych relacji między różnymi elementami systemu, który w obecnym kształcie 
nie tworzy spójnej całości ani jako model organizacyjny, ani jako sposób kompleksowego świadczenia usług zdrowotnych. 

Najwyższa Izba Kontroli w ostatnim okresie sygnalizowała pojawienie się nowych niekorzystnych zjawisk, takich jak pogar-
szanie się sytuacji finansowej świadczeniodawców, szybkie wyczerpywanie się limitów zakontraktowanych świadczeń zdrowot-
nych, wydłużenie okresu oczekiwania na niektóre świadczenia, planowanie kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia bez 
pełnego rozeznania zapotrzebowania na poszczególne rodzaje świadczeń i rzeczywistych ich kosztów. Z ustaleń NIK wyłania 
się obraz ochrony zdrowia pełen nieprawidłowości: mimo komercjalizacji niektóre szpitale nadal się zadłużały, rektorzy uczelni 
medycznych niedostatecznie nadzorowali szpitale kliniczne, profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym 
była wysoce iluzoryczna, zakłady opieki zdrowotnej nie traktowały poważnie obowiązku rzetelnego, zgodnego z przepisami 
prowadzenia list oczekujących na deficytowe świadczenia zdrowotne, a finansowanie świadczeń położnych w poz jest wręcz 
niegospodarne. Niektóre rozwiązania zastosowane w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” 
okazały się kosztowne, mało efektywne, przynoszące korzyści finansowe głównie ich organizatorom.

20.1. Leczenie wysokospecjalistyczne – transplantologia

Mimo rozwoju transplantologii i zachodzących w niej zmian systemowych, nadal na niskim poziomie pozostaje 
liczba wykonywanych w Polsce przeszczepów. Główny powód – brakuje narządów do przeszczepów. Po gwałtow-
nym spadku liczby takich operacji w roku 2007, w latach 2008-2010 stopniowo nastąpił powrót do wcześniej osiąg-
niętego poziomu. Jednak liczba osób oczekujących na transplantację stale rośnie.

Przeszczepianie narządów, które dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny stało się bezpieczną i skuteczną metodą 
leczenia – na świecie żyje już ponad milion ludzi z przeszczepionym narządem – w Polsce ciągle natrafia na różnego rodzaju 
przeszkody. NIK oceniła, że Minister Zdrowia, wdrażając Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej „Polgraft” 
2006-2009, część działań realizował nierzetelnie. Podstawowym problemem jest jednak niedobór narządów do przeszczepiania 
w stosunku do potrzeb. 

Pobierania i przeszczepiania narządów unaczynionych jak serce, nerka, płuco, wątroba, trzustka sukcesywnie rosły, jednak 
tylko do 2005 roku. W latach 2007-2010 liczba osób oczekujących na przeszczepienie narządów (nerki, nerki i trzustki, trzust-
ki, nerki i wątroby, wątroby, jelita, serca, płuca, serca i płuca) wzrosła o 18 proc. tj. z 1.630 osób (w 2007 r.) do 1923 osób 
(do końca 2010 r.). Dane te dotyczą osób umieszczonych na KLO (krajowa lista oczekujących). Na bardzo niskim poziomie, 
w porównaniu do wielu państw europejskich, utrzymywała się liczba przeszczepień nerek od żywych dawców. 

W latach 2007–2010 prawie dwukrotnie (o 96,5 proc.) wzrosła liczba osób oczekujących na przeszczep szpiku, tj. z 315 
do 619 osób. 
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Liczba przeszczepień może się zwiększyć tylko dzięki wsparciu organizacyjnemu, prawnemu i finansowemu ze 
strony resortu zdrowia. 

Według NIK niezbędne działania to:

– Większa aktywność szpitali w procesie identyfikowania i zgłaszania potencjalnych dawców narządów 
Wsparcie dla tych działań powinno być zapewnione zarówno na szczeblu centralnym (Minister Zdrowia), jak też regionalnym 

i lokalnym (oddziały wojewódzkie NFZ i organy założycielskie zakładów opieki zdrowotnej). Tymczasem – w ocenie NIK – szpi-
tale wykazywały zbyt małą aktywność w zakresie identyfikowania zmarłych, którzy spełniają warunki, jako dawcy narządów. W 
efekcie udział dawców zgłoszonych przez szpitale, w liczbie osób, które tam zmarły w badanym okresie (2007-2010), wynosił 
odpowiednio 1,58 proc., 1,68 proc., 1,67 proc. i 2,11 proc. W 2009 r. pobrano narządy od 420 zmarłych osób, co w przelicze-
niu na 1 mln mieszkańców stanowiło 11,2 dawcy. Odbiega to znacznie od średniej europejskiej – 16 dawców na milion miesz-
kańców. Skutek – nie każdy wytypowany do operacji jej doczekał, np. w 2008 r. zmarło 67 osób oczekujących na przeszczep 
nerki, w 2009 r. – 41 osób, a w 2010 r. – 48 osób.

– Zatrudnienie przez szpitale profesjonalnych koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów 
Z ustaleń NIK wynika, iż szpitale nie zatrudniły odpowiedniej liczby koordynatorów transplantacyjnych tj. przeszkolonych 

pracowników koordynujących organizację pobierania i przeszczepiania narządów. 
– Kwalifikowanie pacjentów do przeszczepów zgodnie z procedurą określoną w ustawie transplantacyj-

nej
W żadnym ze szpitali, objętych kontrolą, dyrektorzy nie powołali ośrodków i zespołów kwalifikujących wg zasad określo-

nych w ustawie transplantacyjnej. 

Ustalenia NIK:

– Wielomiesięczne opóźnienia w wydawaniu przez Ministra Zdrowia aktów wykonawczych do ustawy 
transplantacyjnej 

Tylko 2 z 18 aktów wykonawczych weszły w życie w terminie wynikającym z ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2006 r., 
natomiast w przypadku dokonanej w 2009 r. nowelizacji, Minister Zdrowia nie wydał w terminie żadnego aktu wykonawczego 
(5), które  winny wejść w życie razem ze zmienioną ustawą, tylko 3 (spośród 5) weszły w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym 
zaczęła obowiązywać ta ustawa.

– Niezapewnienie odpowiednich środków na realizację Narodowego Programu Rozwoju Medycyny 
Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”

Zasadniczym celem programu miał być rozwój medycyny transplantacyjnej, a zwłaszcza przeszczepiania narządów i ko-
mórek krwiotwórczych. 

Ponadto w 2009 r. Minister Zdrowia przekazał finansowanie niektórych świadczeń w zakresie transplantologii NFZ, zwięk-
szając w ten sposób zakres świadczeń finansowanych przez NFZ. Spowodowało to w niektórych przypadkach ograniczenie 
dostępu do pozostałych świadczeń opieki zdrowotnej w tych zakresach, w których były kontraktowane świadczenia związane 
z przeszczepami.

20.2. Finansowanie ochrony zdrowia i usług medycznych

Zapewnienie równego dostępu do świadczeń medycznych należy do zadań administracji publicznej. Tworzenie 
zakładów opieki zdrowotnej (podmiotów leczniczych) udzielających świadczeń zdrowotnych, odpowiednio do roz-
poznanych potrzeb mieszkańców, należy m.in. do kompetencji samorządu terytorialnego, ministra właściwego do 
spraw zdrowia i wyższych szkół medycznych. Podmioty prywatne także mogą tworzyć takie placówki.

Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę na nierównomierne rozlokowanie takich zakładów w kra-
ju oraz na niewskazanie organu odpowiedzialnego za koordynację udzielania na terenie regionów i województw 
świadczeń innych niż ratownictwo medyczne. Głównym płatnikiem należności za świadczenia medyczne dla upraw-
nionych finansowane ze środków publicznych, jest Narodowy Fundusz Zdrowia, dysponujący składkami na ubez-
pieczenie zdrowotne. Niektóre świadczenia są finansowane z budżetu państwa.

NIK co dwa lata przeprowadza kontrolę dotyczącą wykonania przez NFZ planu finansowego. W 2007 r. oceniła 
negatywnie wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, głównie ze względu na stwierdzone nie-
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prawidłowości finansowe, wynikające z nieprzestrzegania wymogów obowiązujących przy wydatkowaniu środków 
publicznych. W kolejnych latach, w tym w 2011 roku, nastąpiła poprawa w wykorzystaniu przekazywanych NFZ do 
dyspozycji środków, niemniej nadal dochodzi do nieprawidłowości.

� Działania NFZ

 W ocenie NIK, jednym z podstawowych problemów ochrony zdrowia jest niewystarczająca dostępność świadczeń me-
dycznych. Dysproporcja pomiędzy wysokością kontraktów zawartych przez placówki medyczne z Narodowym Funduszem 
Zdrowia a zapotrzebowaniem wynika przede wszystkim z wysokości budżetu NFZ. Stanowi najważniejszą, ale tylko jedną 
z barier utrudniających ubezpieczonym dostęp do świadczeń. 

Do poważnych przeszkód zaliczyć należy również niewystarczającą liczbę lekarzy i średniego personelu medycznego, 
niewłaściwe użytkowanie przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej sprzętu i specjalistycznej aparatury medycz-
nej, niedostateczną dbałość o jej stan techniczny i racjonalne wykorzystanie.   

Brak koordynacji działań poszczególnych ogniw w systemie opieki zdrowotnej sprawiał, iż wiele podejmowanych przed-
sięwzięć, zamiast wiązać się w całość i wzajemnie uzupełniać, wyraźnie rozmijało się ze sobą ze szkodą dla sprawności 
systemu, efektywności wydatkowania środków publicznych i interesu ubezpieczonych. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż 
takiej koordynacji zabrakło zarówno, jeśli chodzi o finansowanie świadczeń zdrowotnych przez różnych dysponentów środków 
publicznych, udzielanie ich przez różnych świadczeniodawców, jak i wykorzystywanie wyników wykonanych badań i analiz. 
Nie stanowiły rzadkości przypadki, kiedy takie same badania profilaktyczne, jakie finansował odrębnie NFZ, należały do obo-
wiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub były przeprowadzane również z inicjatywy samorządów.

Najważniejsze ustalenia NIK:

– Problem tzw. nadwykonań – świadczeń zdrowotnych udzielonych przez świadczeniodawców ponad 
ustalony w kontrakcie limit 

Oddziały wojewódzkie NFZ płaciły za świadczenia ponadlimitowe drogą aneksowania warunków umownych, bądź podpi-
sywały ze świadczeniodawcami ugody pozasądowe. NIK nie kwestionuje potrzeby opłacania wszystkich wykonanych 
usług zdrowotnych, jednak stoi na stanowisku, iż zapłata za świadczenia udzielone ponad limit określony w umo-
wach, które wygasły, została dokonana bez podstawy prawnej, i postuluje zmianę przepisów. Izba nie podziela w tym 
względzie opinii Ministra Zdrowia, iż ewentualne roszczenia mogą zostać zaspokojone na podstawie kodeksu cywilnego i po 
raz kolejny ponowiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pozwalającej systemowo uregulować problem nadwykonań. Kwestia ta 
jednak pozostaje nadal nierozwiązana, a wymaga pilnej uwagi, bo skala zjawiska z roku na rok narasta. 

O 282,58 proc. wzrosła w 2009 r. wartość wykonanych przez świadczeniodawców, a nieujętych w księgach rachunko-
wych, ponadumownych świadczeń medycznych – wyniosły one 1.602.331,01 tys. zł i były wyższe, w porównaniu do stanu na 
koniec 2008 r., o 1.183.507,58 tys. zł.

– Niewiarygodne dane o rzeczywistych kosztach procedur medycznych
Brak poprawnych danych dotyczących kosztów poszczególnych procedur medycznych uniemożliwiało NFZ analizę kosz-

tów świadczeń, a w konsekwencji – prawidłowe ustalanie wysokości kontraktów i ich zakresu.
– Wyższe od planowanych wydatki NFZ na podstawową opiekę zdrowotną oraz refundację cen leków
Tworzenie planu finansowego Funduszu na 2009 r. (centrali i oddziałów wojewódzkich), jego zmiany oraz przesunięcia 

były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łączny plan kosztów świadczeń opieki zdrowotnej nie został przekro-
czony, choć wyższe od planowanych okazały się wydatki na podstawową opiekę zdrowotną oraz refundację cen leków.

– Mniejsze przychody NFZ z zakładów ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
z tytułu leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych w wyniku uchylenia aktów prawnych

Na realizację przychodów NFZ ujemnie wpłynęło uchylenie aktów prawnych, powiększających jego przychody o kwoty 
przekazywane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na pokrycie kosztów leczenia ofiar wy-
padków komunikacyjnych. Ponieważ ubytek ten nie został zrekompensowany w inny sposób, NFZ zmuszony był opłacać te 
świadczenia ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. 

– Konieczność finansowania przez NFZ niektórych wysokospecjalistycznych procedur medycznych, 
w tym np. przeszczepów
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Od połowy 2009 r. Fundusz został również zobowiązany do finansowania niektórych wysokospecjalistycznych procedur 
medycznych, takich jak przeszczepy narządów, radioterapia, biopsja mięśnia sercowego. Wcześniej ich koszty ponosiło Mini-
sterstwo Zdrowia. Zmiana ta odciążyła budżet państwa, spowodowała natomiast powiększenie zakresu świadczeń finansowa-
nych przez NFZ i ograniczenie możliwości ponoszenia wydatków na pozostałe świadczenia. 

 – Ograniczenia przy zatrudnianiu przez NFZ wykwalifikowanej kadry
NFZ utrzymywał na relatywnie niskim poziomie koszty swego funkcjonowania. Polityka minimalizowania wydatków administracyjnych 

pozwalała wprawdzie zachować więcej środków na działalność podstawową, ale jednocześnie utrudniała ich efektywne wykorzystanie. 
Ograniczało to bowiem możliwość zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, wykonywania funkcji kontrolnych w rozmiarze odpowiadającym 
zakresowi zadań i wielkości zaangażowanych środków publicznych, a także tworzenia przydatnych narządzi informatycznych. 

– Niecelowość zwiększenia kwoty przyznawanej jednostkom Podstawowej Opieki Zdrowotnej na jednego 
pacjenta za poradę związaną z wybranymi schorzeniami

W 2008 r. Fundusz wprowadził współczynnik korygujący bazową stawkę kapitacyjną dla lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej w odniesieniu do pacjenta, któremu udzielono porady związanej z leczeniem cukrzycy czy chorób układu krążenia. 
Preferencyjne finansowanie tych świadczeń nie zmniejszyło, jak zakładano, liczby porad kardiologicznych i diabetologicznych 
w poradniach specjalistycznych. Spowodowało zaś konieczność wyasygnowania dodatkowych środków. W ocenie NIK było 
to niecelowe i niegospodarne. Zakres zadań realizowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, finansowanych 
przez Fundusz poza stawką kapitacyjną, pokrywał się bowiem w dużym stopniu z obowiązkami lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej wynikającymi z już zawartych umów. 

– W kwestii zwalczania chorób nowotworowych, połowa oddziałów NFZ nie nawiązała współpracy z in-
nymi partnerami, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, które z własnych środków finansowa-
ły podobne programy profilaktyczne, co powodowało dublowanie podejmowanych inicjatyw, a nawet 
podwójne opłacanie świadczeń udzielanych tym samym osobom 

Niezharmonizowanie poszczególnych przedsięwzięć podejmowanych przez różnych dysponentów środków publicznych 
i świadczeniodawców wynikało w dużym stopniu z braku przepływu informacji o świadczeniach udzielanych w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego i programów profilaktycznych. 

– Nieprawidłowości w systemie finansowania położnych – większość kwoty na ten cel nie stanowi zapła-
ty za konkretną pracę, lecz jest przekazywana z NFZ za samą gotowość do udzielania świadczeń 

W odrębnej kontroli (dotyczącej wprost finansowania położnych, a nie realizacji planu finansowego NFZ) NIK negatywnie 
oceniła funkcjonowanie systemu finansowania świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Położna POZ to, obok 
lekarza i pielęgniarki środowiskowej, jeden z istotniejszych elementów systemu opieki nad matką i dzieckiem. Tymczasem, jak 
wynika z ustaleń NIK, nie ma systemu ani nawet zwyczaju wymiany informacji i uregulowanej współpracy miedzy nimi. 

Zdecydowana większość ubezpieczonych kobiet (84,7 proc. w skali kraju) złożyła deklaracje wyboru położnej POZ, nie oznacza 
to jednak rzeczywistego objęcia ich opieką położnej. Kontrola wykazała m.in nieprawidłowości organizacyjne mogące wpływać na 
jakość i dostępność świadczonych usług. Nierzetelnie prowadzona dokumentacja medyczna niejednokrotnie nie zawierała informacji 
o wykonanych świadczeniach, co uniemożliwiało ich prawidłowe rozliczenie. Trzy najpopularniejsze świadczenia położnych w POZ 
– edukacja przedporodowa, wizyty patronażowe i opieka pooperacyjna – zostały wyłączone ze stawki kapitacyjnej i były finansowane 
odrębnie. W efekcie świadczenia objęte stawką kapitacyjną nie są realizowane wcale lub w znikomym stopniu.

Fundusz w ograniczonym zakresie kontrolował warunki udzielania świadczeń przez położne m.in. z powodu ograniczeń 
kadrowych pionu kontroli. Około 85 proc. kosztów świadczeń położnych POZ rocznie (ok. 260 mln zł) przekazywana jest 
zakładom opieki zdrowotnej i praktykom położnych za gotowość do udzielania świadczeń.

Ankieta przeprowadzona przez NIK wśród pacjentek u 22 kontrolowanych świadczeniodawców wskazuje, że większość 
kobiet nie ma wiedzy o pełnym zakresie przysługujących im świadczeń, a opiekę położnej kojarzy wyłącznie z jej działaniami 
w okresie połogu i opieką nad noworodkiem. Większość ankietowanych nie znała adresu ani numeru telefonu wybranej przez 
siebie położnej, co więcej nie pamiętały nawet okoliczności złożenia deklaracji wyboru położnej. 

Wnioski NIK:

– Izba postuluje do prezesa NFZ o podjęcie działań na rzecz scalenia podstawowej opieki zdrowotnej w celu przywrócenia jej 
struktury, zapewniającej kompleksowe i skoordynowane świadczenia lekarza, pielęgniarki i położnej. Konieczne jest też zweryfikowanie 
przez oddziały NFZ dotychczasowych zasad kontroli oraz monitoringu realizacji umów, również w podstawowej opiece zdrowotnej.
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– Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do przygotowania rozwiązań 
prawnych nakazujących obciążanie sprawców wypadków komunikacyjnych kosztami leczenia ich ofiar.

– NIK ponowiła wniosek do Ministra Zdrowia o podjęcie inicjatywy zmierzającej do nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pozwalającej systemowo uregulować problem 
nadwykonań.

20.3. Nadzór i zarządzanie w ochronie zdrowia

� Komercjalizacja szpitali

Przekształcenie szpitala w społłkę prawa handlowego może poprawić zarządzanie placówką, nie zastąpi jednak 
konsekwentnej restrukturyzacji jednostki. Większość kontrolowanych podmiotów nie osiągnęła podstawowego celu 
przekształceń – powstrzymania strat i zadłużania się szpitali.

Od początku 1999 r. do 30 września 2010 r. procesem przekształceń objęto 374 SPZOZ utworzonych przez JST, w tym 
105 szpitali (14 proc. ogólnej liczby szpitali) i 269 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. NIK stwierdziła, że podjęcie kroków 
naprawczych nie wymagało bezwzględnie zmiany formy prawnej i było możliwe do przeprowadzenia również w przypadku 
funkcjonowania szpitala jako SPZOZ. Utworzenie spółki motywowało natomiast jej zarząd do zwiększenia przychodów z tytułu 
udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych, poza kontraktem z NFZ.

W pierwszym półroczu 2010 r. tylko cztery spółki, spośród skontrolowanych przez NIK, utworzone zamiast zlikwidowanych 
SPZOZ, uzyskały dodatni wynik finansowy w łącznej wysokości 1.419,4 tys. zł, natomiast pozostałe osiem poniosło straty 
w łącznej wysokości 8.270,5 tys. zł. Według NIK niewystarczające efekty przekształceń własnościowych spowodowane były 
zarówno brakiem konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych, jak też ograniczoną wysokością kontraktów z NFZ.

Jednostki samorządu terytorialnego w niewystarczającym stopniu monitorowały sytuację finansową nowo tworzonych 
podmiotów oraz zakres udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych. Niektóre ze skontrolowanych organów założycielskich 
nie nadzorowały w sposób należyty procesu likwidacji SPZOZ.

Jednostki samorządu terytorialnego, powołując likwidatorów SPZOZ, nie zapewniły w pełni przejrzystych relacji pomiędzy 
likwidowanym SPZOZ a nowoutworzonym podmiotem (spółka). Siedmiu, spośród czternastu likwidatorów, zostało prezesami 
lub wiceprezesami nowo utworzonej spółki będąc jednocześnie dyrektorami SPZOZ. Udostępniając majątek zlikwidowanych 
SPZOZ nowo utworzonym podmiotom większość JST zachowała tytuł własności do nieruchomości. Jednak cztery skontrolowane 
jednostki przeniosły na spółki prawo własności nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawców na 97.563,2 tys. zł. Pozbycie 
się majątku stwarza ryzyko, że samorządy, w przypadku ewentualnej upadłości spółki, utracą bazę dla realizacji swoich zadań 
w zakresie ochrony zdrowia. 

Z ustaleń kontroli wynika, iż zmieniające się czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wysokość kontraktów zawieranych 
z NFZ, a także konkurencja na rynku usług medycznych i rosnące oczekiwania pacjentów, powodują konieczność stałego 
weryfikowania przyjętych założeń restrukturyzacji SPZOZ.

Na realizację programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 
zdrowia”, w latach 2009–2010, Ministerstwo Zdrowia wydatkowało 212.412,8 tys. zł, co stanowiło 54,3 proc. planu wydatków 
i 15,4 proc. planowanych nakładów na lata 2009–2011. Kontrola wykazała nieprawidłowości polegające na sfinansowaniu 
działań nieprzewidzianych w programie na ogólną kwotę 52.151,7 tys. zł (42,8 proc. wartości umów objętych kontrolą) oraz 
niezapewnieniu instrumentów niezbędnych do oceny skutków jego realizacji.

Wnioski NIK:

NIK sformułowała pod adresem organów założycielskich SPZOZ wniosek, aby w przypadku dokonywania przekształceń 
zapewniły odpowiedni nadzór nad procesem restrukturyzacji podmiotów leczniczych oraz przeciwdziałały ograniczaniu zakre-
su świadczeń zdrowotnych udzielanych przez restrukturyzowane jednostki.

� Nadzór nad szpitalami klinicznymi

Nadzór rektorów uczelni medycznych nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi był permanentnie 
zaniedbywany, co uniemożliwiało właściwą ocenę ich działalności, identyfikację nieprawidłowości oraz podjęcie 
w porę skutecznych środków zaradczych przez Ministra Zdrowia. 
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 Ustalenia NIK: 

– Niedostateczny nadzór nad szpitalami klinicznymi
Kontrola ustaliła, że rektorzy uczelni medycznych zbyt rzadko i tylko pobieżnie kontrolowali podległe im szpitale kliniczne. 

Rektorzy powinni przesyłać do Ministerstwa Zdrowia dwa razy w roku informacje o wynikach kontroli szpitali klinicznych, ale 
resort nie egzekwował tego obowiązku i nie weryfikował treści sprawozdań. Minister nie posiadał zatem wiarygodnych danych 
i nie był w stanie wyrobić sobie poglądu na sytuację szpitali, ani na sposób ich funkcjonowania. Wiele istotnych nieprawidło-
wości ujawniły dopiero kontrole NIK.   

Rektorzy nie przestrzegali obowiązku przeprowadzania przynajmniej raz do roku kontroli realizacji zadań statutowych, 
dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej.

Dwie spośród skontrolowanych 12 uczelni w latach 2006-2009 nie przeprowadziły ani jednej kontroli okresowej, pozostałe 
robiły to sporadycznie, nie w każdym podległym im szpitalu i nie we wszystkich wymaganych dziedzinach. Działalność szpitali 
była oceniana na podstawie przygotowanej przez nie same dokumentacji. 

– Nieprawidłowości w działaniu komisji bioetycznych
Niezgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowały niemal wszystkie powołane przez rektorów uczelni komisje bio-

etyczne. Gremia te akceptowały rozpoczęcie badań klinicznych mimo braków w dokumentacji i niedopełnienia innych wy-
mogów formalnych. Uczelnie podejmowały się badań produktów leczniczych i wyrobów medycznych, mimo że nie spełniały 
niezbędnych warunków wymaganych od ośrodków badawczych, a wspomniane komisje nie kwestionowały decyzji rektorów 
w tej mierze. Nadzór Ministra Zdrowia nad takimi badaniami, sprawowany za pośrednictwem Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, uznany został za niewystarczający. 

– Nienależyty nadzór ze strony Ministra Zdrowia       
Stwierdzono też braki w nadzorze w kwestii weryfikowania i opracowywania dokumentacji dotyczącej wydawanych przez 

ministra pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych, prowadzenia Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych oraz inspekcji 
tych badań. Ten fakt oraz nieprecyzyjne regulacje prawne dotyczące CEBK powodowały, że Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie dysponował pełnymi danymi o prowadzonych badaniach, 
a udzielenie pozwolenia nie było poprzedzone dokładną weryfikacją dokumentacji. Mimo że Minister Zdrowia ponosił odpowie-
dzialność za wydanie pozwolenia, resortowe służby nie badały poprawności wydawanych decyzji i nie kontrolowały, choćby 
wyrywkowo, przygotowywanych projektów decyzji. 

Wnioski i sugestie NIK do Ministra Zdrowia:

– Potrzeba przygotowania regulacji prawnych mających usprawnić kontrolowaną działalność.
– Potrzeba opracowania systemowych rozwiązań zapewniających skuteczny nadzór uczelni medycznych nad szpitalami 

klinicznymi. 
– Potrzeba poważniejszego traktowania swoich obowiązków kontrolnych przez rektorów uczelni medycznych i resort zdrowia. 

20.4.  Zamówienia publiczne

W trzech z czterech objętych kontrolą szpitali z terenu województwa podlaskiego wystąpiły nieprawidłowości 
dotyczące zamówień publicznych. Ustalenia dokonane głównie w Samodzielnym Publicznym ZOZ Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Białymstoku dały podstawę do negatywnej oceny. Według NIK połowa zamówień była do-
kona z naruszeniem ustawy, a część z jej pominięciem.

Główne ustalenia NIK:

– Zakupy bez przetargów
Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku naruszył prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień na kwotę 

8.248,1 tys. zł (47,5 proc. wartości zbadanych zamówień), natomiast bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych 
zrealizował zamówienia na kwotę 3.075,4 tys. zł. 

– Naruszenie zasad uczciwej konkurencji
Okoliczności zakupu sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wartego 2.290,9 tys. zł wskazują na możli-

wość przeprowadzenia przetargu z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. W wymaganiach opracowanych przez ordynato-
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ra oddziału i specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalono, że zamówienie obejmować będzie aparaturę kompatybilną 
z urządzeniami będącymi już na stanie oddziału. To ograniczało krąg potencjalnych dostawców do podmiotów dysponujących 
aparaturą kompatybilną, w znacznej części wyprodukowaną przez jedną z firm, która dostarczyła urządzenia do szpitala jesz-
cze przed rozstrzygnięciem przetargu. 

– Sporządzanie wymogów dotyczących aparatury i sprzętu przy udziale przedstawiciela firmy produku-
jącej tę aparaturę

Wymogi dotyczące aparatury i sprzętu, które miały być zakupione dla bloków operacyjnych szpitali w Łomży i Białymsto-
ku, o wartości 17.468,7 tys. zł, zostały sporządzone przy udziale przedstawiciela firmy produkującej tę aparaturę. W przypadku 
udzielenia zamówienia w oparciu o tak przygotowaną dokumentację może dojść do naruszenia zasad uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców, ale także niespełnienia wymogu przygotowania i prowadzenia postępowania przez oso-
by obiektywne i bezstronne.

Wnioski NIK:

NIK postuluje wyeliminowanie przypadków budzących wątpliwości zarówno co do ustalania specyfikacji i wymogów dla 
zamawianego wyposażenia szpitali, jak i bezstronności osób uczestniczących w czynnościach związanych z udzielaniem za-
mówień publicznych. 

  Wybrane kontrole, zakończone przez NIK w okresie sprawozdawczym, omówione w rozdziale dotyczącym 
zdrowia

1.  Organizacja i finansowanie systemu przeszczepiania narządów, tkanek i komórek (KZD, P/10/095)
2.  Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 r. (KZD, P/10/093)
3.  Realizacja zadań położnych środowiskowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (LKR, P/10/144)
4.  Sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi (LKA, P/09/136)
5.  Przekształcenia własnościowe wybranych szpitali w latach 2006-2010 (KZD, P/10/097) 
6.  Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez szpitale publiczne (LBI, S/11/006)
•  Dodatkowe informacje o uwarunkowaniach i ustaleniach tych kontroli oraz innych dotyczących tego działu można 

znaleźć w syntezach kontroli planowych i doraźnych – załączniki nr 3 i 5.  
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Działania
antykorupcyjne

V.

1.  Metodyka antykorupcyjna NIK

2.  Obszary podwyższonego ryzyka korupcji

3. Mechanizmy korupcjogenne 

4. Przegląd wyników kontroli, zakończonych w 2011 r., w których ujawniono 
zagrożenie korupcją

5. Podsumowanie
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Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się problematyką korupcji (rozumianej jako nadużywanie 

funkcji publicznych do osiągania prywatnych korzyści) od wielu lat w sposób systematyczny 

i systemowy.

Podejście systematyczne polega na tym, że Izba w programach większości swoich kontroli 

zwraca uwagę na problematykę zagrożenia korupcją i bada, czy takie zagrożenie istnieje 

w kontrolowanej działalności instytucji publicznych. Podejście systemowe polega natomiast 

na tym, że istnieje w Izbie system analizowania zagrożenia korupcją w kontrolowanej dzia-

łalności. Istotą tego systemu jest analizowanie zagrożenia korupcją głównie pod kątem me-

chanizmów korupcjogennych, czyli takich nieprawidłowości, które powodują bądź zwiększa-

ją ryzyko korupcji.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że NIK nie jest instytucją śledczą, dlatego nie zajmuje się 

ujawnianiem przestępstw korupcyjnych. Istotą kontroli jest ustalenie i opisanie nieprawid-

łowości, a następnie przedstawienie wniosków zmierzających do usunięcia tych nieprawid-

łowości. Ta zasada dotyczy również nieprawidłowości stanowiących mechanizmy korup-

cjogenne. Izba bada, czy takie mechanizmy występują, a jeśli je dostrzega, to wskazuje je 

i przedstawia wnioski zmierzające do ich usunięcia.

1. Metodyka antykorupcyjna NIK
W swojej działalności kontrolnej NIK posługuje się profesjonalnym narzędziem kontrolerskim, jakim jest metodyka anty-

korupcyjna, zawierająca zestawy pytań pomocnych do identyfikacji zagrożenia korupcją. Posługiwanie się tą metodyką od lat 
przynosi dobre wyniki w tym sensie, że pozwala na skuteczne docieranie do zagrożenia korupcją wszędzie tam, gdzie takie 
zagrożenie istnieje.

Dzięki takiemu podejściu NIK starannie zdiagnozowała zagrożenie korupcją w Polsce, a dorobek Izby w tym zakresie jest 
przedstawiany w corocznych sprawozdaniach z działalności NIK, począwszy od 1999 roku, w których problematyce zagro-
żenia korupcją poświęcony jest osobny rozdział. Ponadto Izba przedstawiała osobne obszerne analizy zagrożenia korupcją. 
Takie opracowania Izba przedstawiła kolejno w latach 2000–2004. W 2002 roku NIK przygotowała Informację o stanie rea-
lizacji wniosków antykorupcyjnych NIK, łącznie z wykazem luk prawnych i przepisów, które wymagają zmian ze względu na 
potencjalną korupcjogenność.

Działalność antykorupcyjna NIK w zakresie ujawniania i analizowania zagrożenia korupcją spotyka się z wysoką oceną 
zewnętrzną. Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej w 2008 roku przyjęła obszerną opinię w sprawie oceny ustawodaw-
stwa antykorupcyjnego, w której na podstawie analiz NIK i zgodnie z ich treścią wskazała na główne mechanizmy korupcjo-
genne i obszary zagrożenia korupcją.

Poza tym analizy zagrożenia korupcją, przygotowane przez NIK, są przedstawiane i z uznaniem przyjmowane na 
licznych konferencjach czy seminariach organizowanych zarówno przez instytucje rządowe (np. Centralne Biuro Anty-
korupcyjne, również regularnie publikowane artykuły w „Przeglądzie antykorupcyjnym. Czasopiśmie Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego”), jak i organizacje pozarządowe, takie jak Transparency International, Antykorupcyjna Koalicja Or-
ganizacji Pozarządowych, Program Prawa i Instytucji Demokratycznych Instytutu Spraw Publicznych, Program Przeciw 
Korupcji przy Fundacji im. Stefana Batorego, Instytut Kościuszki oraz Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywa-
telskiego.

Analizy antykorupcyjne NIK spotykają się też z zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach naukowych. W 2011 roku 
przeprowadzono cykl wykładów na temat NIK i jej roli w przeciwdziałaniu korupcji dla studentów studiów dziennych i zaocz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Fi-
nansów i Zarządzania w Warszawie, Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Papieskiego Wydziału Teologicznego – Collegium 
Bobolanum. Na specjalnym spotkaniu w siedzibie Izby przyjęto też studentów polskiego pochodzenia z Białorusi, Ukrainy, 
Okręgu Kaliningradzkiego i Mołdowy, studiujących w Polsce w ramach programu Erasmus. 

Poprzez publikacje, wykłady i wystąpienia w konferencjach NIK stara się wypełniać funkcję ośrodka upowszechniającego 
swą wiedzę i szeroko propagującego antykorupcyjne wnioski pokontrolne, tzw. dobre praktyki i rozwiązania zabezpieczające 
instytucje przed ryzykiem korupcji.
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Należy wreszcie podkreślić, że sama Najwyższa Izba Kontroli została oceniona jako instytucja najlepiej ze wszystkich 
instytucji państwowych zorganizowana w zakresie przeciwdziałania korupcji. Ocenę taką wyraziła Transparency International 
i Instytut Spraw Publicznych w raporcie z monitoringu „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce”, zrealizowanym w ra-
mach projektu „The European Integrity Systems Project 2011–12. Evidence Based Action Against Corruption”, w 25 krajach 
europejskich, przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Dorobek antykorupcyjny Najwyższej Izby Kontroli znajduje również uznanie na forum międzynarodowym, a zwłaszcza 
w grupie roboczej do spraw walki z korupcją i praniem pieniędzy INTOSAI (zob. szerzej w rozdziale VI „Współpraca między-
narodowa”),

2. Obszary podwyższonego ryzyka korupcji
Wyniki dotychczasowych kontroli NIK wskazują, że największe ryzyko korupcji istnieje w następujących rodzajach działal-

ności instytucji publicznych, przedstawionych w schemacie nr 1.

Schemat nr 1. 

Główne rodzaje działalności zagrożone korupcją

3. Mechanizmy korupcjogenne
Dotychczasowe wyniki kontroli, a także analizy NIK wskazują, że szczególny wpływ na powstawanie i zwiększanie ryzyka 

korupcji mają cztery główne mechanizmy korupcjogenne.

•  dowolność postępowania (dowolność w podejmowaniu decyzji), czyli nieprawidłowość polegająca na tym, że urzęd-
nicy instytucji państwowych działają nie według jasnych, określonych prawem zasad, lecz według własnej dobrej bądź 
złej woli. Dowolność postępowania ma miejsce najczęściej wtedy, gdy sprzyjają jej niejasne przepisy prawa, ale także 
wtedy, gdy prawo jest jasne, ale urzędnicy je naruszają, na przykład dokonując zamówień publicznych z pominięciem 
obowiązkowego trybu przetargowego.

•  konflikt interesów, czyli taka sytuacja, w której dochodzi do kolizji między służbą publiczną danego urzędnika a jego 
prywatnymi interesami bądź sprawami. Do konfliktu interesów dochodzi najczęściej wtedy, gdy nie są w dostatecznym 
stopniu przestrzegane normy zakazujące łączenia określonych funkcji publicznych i zajęć.

•  brak wymaganej jawności postępowania brak wymaganej jawności działania, czyli ukrywanie przed opinią 
publiczną tego, co w świetle prawa powinno być dostępne i jawne. Istnieje powiedzenie, że korupcja rodzi się „w 
ciemności”, a brak jawności postępowania władz czy instytucji publicznych taki właśnie „stan ciemności” stwarza.

•  brak (słabość) systemu nadzoru i kontroli. Działalność publiczna, a zwłaszcza związana z wydawaniem publicz-
nych pieniędzy, powinna być systematycznie kontrolowana, gdyż brak lub słabość kontroli może u niektórych osób 
rodzić poczucie bezkarności i zachęcać do zachowań korupcyjnych.

Opis podstawowych mechanizmów korupcjogennych zawiera schemat nr 2.

Zawieranie kontraktów przez  podmioty 
z sektora publicznego i prywatnego

Uzyskiwaniem przez sektor prywatny korzyści kosztem majątku 
publicznego

Wydawanie rozstrzygnięć 
uznaniowych

Realizacja przez organy władzy publicznej 
funkcji nadzorczych i kontrolnych

Dystrybucja przez władze publiczne 
dóbr deficytowych

Nadużywaniem uznaniowości i rozstrzyganiem spraw w sposób dowolny

Przekupstwem osób wykonujących te funkcje

Nierównością w dostępie do tych dóbr

Ryzyko związane z:Wyszczególnienie (rodzaj działalności)
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Schemat nr 2. 

Opis podstawowych mechanizmów korupcjogennych

Kluczowe znaczenie mają jednak te przedstawione powyżej cztery mechanizmy korupcjogenne. Oprócz wymienionych 
wyżej głównych mechanizmów korupcjogennych Izba wskazuje też często na inne mechanizmy korupcjogenne, takie jak: 

•  nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika, 
•  brak odpowiedzialności osobistej za podejmowane rozstrzygnięcia,
•   nadmierne korzystanie z usług zewnętrznych i pośrednictwa,
•   lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości. 
Mają one pomocnicze znaczenie dla identyfikacji zagrożenia korupcją. 

4.  Przegląd wyników kontroli zakończonych w 2011 r., w których 
ujawniono mechanizmy korupcjogenne i ryzyko wystąpienia korupcji

4.1. Zagrożenie korupcją w gospodarce przestrzennej

•  Kontrola kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta Łodzi wykazała, że wy-
stąpiła tam dowolność postępowania, wyrażająca się w przewlekłości i w naruszeniach prawa w toku postę-
powań o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest to przykład mechanizmu korupcjo-
gennego.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym, kpa i rozporządzenia Ministra Infrastruktury stwier-
dzono we wszystkich 19 poddanych szczegółowym sprawdzeniom postępowaniach w sprawie ustalenia warunków zabu-
dowy. Kontrolujący wskazali w szczególności na brak części tekstowej lub graficznej analiz urbanistycznych (w 9 postępo-
waniach) niewyznaczanie granic obszaru analizowanego (4 sprawy), a także sporządzanie części graficznych tych analiz 
na kopiach map niespełniających wymagań określonych w przepisach ustawy o planowaniu przestrzennym (w 8 postę-
powaniach). W 5 badanych postępowaniach stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązku, określonego w art. 64 § 2 Kpa, 
wzywania wnioskodawców do uzupełnienia wniosków o dokumenty wymagane na podstawie art. 55 ustawy o planowaniu 
przestrzennym lub dokonywanie takich wezwań dopiero po upływie wielu miesięcy.

Dowolność 
postępowania

Sprzyja jej głównie brak przejrzystych kryteriów sposobu lub trybu załatwiania sprawy, wskutek 
czego urzędnicy mają możliwość wydawania decyzji pomimo negatywnej opinii organów opiniują-
cych, nie według ustalonych reguł, ale według własnego uznania. Dowolność wynika z nieprzejrzy-
stości i nieprecyzyjności przepisów prawa, a także zbyt częstych jego zmian.

Konflikt interesów Jest to szczególnie niebezpieczny mechanizm w funkcjonowaniu instytucji publicznych. O konflik-
cie tym mówimy wówczas, gdy urzędnik podejmujący rozstrzygnięcie w określonej sferze spraw 
publicznych lub uczestniczący w przygotowaniu tego rozstrzygnięcia ma lub może mieć osobisty 
interes w sposobie załatwienia sprawy. Do konfliktu dochodzi nie tylko wtedy, gdy urzędnik w danej 
sprawie działa w osobistym interesie, ale także, gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że 
interes ten przeważy nad troską o interes publiczny. 

Brak jawności 
postępowania

Możliwości korzystania z niektórych przywilejów lub dostęp 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 informacji.

Słabość systemu nadzoru
 i kontroli

Wyraża się w niewystarczającej skuteczności działań nadzorczych właściwych orga nów, organi-
zacyjnej i kadrowej szczupłości jednostek kontroli wewnętrznej oraz głównie doraźnym działaniu. 
Wskutek tego jedynie niewielka część decyzji podejmowanych przez urzędników poddawana jest 
bieżącej kontroli, co powoduje, że utrudnione jest ujawnianie decyzji wadliwych, niekorzystnych 
dla interesu publicznego.

CharakterystykaMechanizmy korupcjogenne
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Szczególnie istotny jest fakt, że powyższe naruszenia występowały pomimo wcześniejszych prawomocnych wyroków 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, wskazujących na ustalenie warunków zabudowy w sposób dowolny, wbrew 
wymaganiom ustawowym, określonym w art. 61 ust. 2-5 ustawy o planowaniu przestrzennym.

Poza tym w 13 postępowaniach brakowało merytorycznego uzasadnienia sposobu ustalenia wymagań dla nowej zabu-
dowy.

Ustalone nieprawidłowości w zakresie gospodarki przestrzennej w Łodzi wskazują na występowanie jednego z głównych 
mechanizmów korupcjogennych w tym obszarze, kiedy to załatwienie spraw związanych z lokalizacją inwestycji budowlanych 
zależy nie tyle od przepisów prawa, ile od dobrej bądź złej woli urzędników zajmujących się prowadzeniem gospodarki prze-
strzennej.

Izba w informacji o wynikach tej kontroli podkreśliła też, że kontrole dotyczące planowania i zagospodarowania prze-
strzennego przeprowadzane w ostatnich latach przez NIK każdorazowo wskazywały na potrzebę istotnego usprawnienia 
funkcjonowania administracji publicznej w tej sferze. Najwyższa Izba Kontroli sygnalizowała m.in. potrzebę systematycznego 
zwiększania powierzchni gmin objętych planami miejscowymi (w Łodzi powierzchnia objęta planami miejscowymi wynosiła 
zaledwie 4,5 proc. ogólnej powierzchni i była najniższa spośród miast wojewódzkich). Niewystarczający w stosunku do po-
trzeb wzrost obszarów gmin objętych planami w sposób istotny utrudniał bowiem prawidłowe gospodarowanie przestrzenią, 
skutkował wyhamowaniem tempa rozwoju inwestycji oraz sprzyjał powstawaniu mechanizmów korupcjogennych.

•  W kontroli lokalizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w gminie Nowinka (woj. podlaskie) 
ujawniono mechanizmy korupcjogenne dowolności postępowania, wynikające z nadmiernej uznaniowości urzędników 
przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz nieskuteczne mechanizmy kontroli decyzji administracyjnych wydawanych przez organy gminy w sprawach włas-
nych. Decyzje takie są bowiem poddawane kontroli samorządowych kolegiów odwoławczych tylko wtedy, gdy naru-
szają interesy stron – najczęściej sąsiadów. Natomiast kiedy mogą spowodować szkody dla interesu publicznego (na 
przykład lokalizacja budynków na obszarach objętych ochroną przyrody) decyzje takie praktycznie nie są poddawane 
kontroli, a ich funkcjonowanie w obrocie prawnym  może wywoływać niepożądane skutki – np. w postaci zabudowy 
czy niszczenia cennych obszarów chronionych. 

4.2. Zagrożenie korupcją w instytucjach finansowych, skarbowych i celnych

•  Kontrola działalności służby celnej i Ministra Finansów w zakresie wprowadzania na polski obszar celny, 

przez kolejowe przejście graniczne w Przemyślu, towarów zawierających alkohol etylowy w latach 2003–2007 

wykazała, że kontrolowana działalność organów służby celnej wszystkich szczebli stwarzała możliwość występowania 
zjawisk korupcyjnych na wielką skalę. 

W okresie od 1 maja 2004 roku do 22 listopada 2007 roku w Urzędzie Celnym w Przemyślu, wbrew obowiązującym 
przepisom prawa, nie wymierzano i nie pobierano podatku akcyzowego i innych należności od towarów akcyzowych w łącznej 
kwocie ponad 2,7 miliarda złotych. 

Towary zawierające alkohol etylowy importowane z Ukrainy przez kolejowe przejście graniczne w Przemyślu importerzy 
deklarowali jako koncentraty płynów do spryskiwaczy i płyny usuwające oblodzenie. Jak wynika z kontroli, ta korupcjogenna 
praktyka wynikała z bezpośrednio narzuconego i utrzymywanego przez Ministerstwo Finansów stanowiska, błędnie kwalifiku-
jącego towary zawierające alkohol etylowe jako objęte zerową stawką podatku akcyzowego.

Należy zauważyć, że Ministerstwo Finansów trwało przy swoim błędnym stanowisku przez kilka lat pomimo licznych syg-
nałów zarówno ze strony przedstawicieli Służby Celnej, jak i podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami spirytusowymi.

Utrzymywanie takiego stanowiska, przynoszącego wielkie zyski z handlu wyrobami spirytusowymi kosztem budżetu pań-
stwa, może budzić podejrzenia o zaistnienie zachowań korupcyjnych.

•  Kontrola realizacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciw-

działania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przy ogólnie pozytywnej ocenie działalności GIIF kontrola wykazała jednak korupcjogenną nieprawidłowość w zakresie 
tworzenia prawa. Chodzi o niewydanie przez Ministra Finansów po 8 października 2010 roku tzw. rozporządzenia rejestro-
wego, dostosowującego sposób rejestrowania i przekazywania Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej wymaganych 
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informacji do przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych. W efekcie 
tego zaniechania część podmiotów zostało zwolnionych z obowiązku rejestracji i przekazywania informacji o transakcjach 
ponadprogowych.

Kontrola wykazała także, iż Główny Inspektor Informacji Finansowej – z tego powodu, że zbyt mało było kontroli instytucji 
obowiązanych do przekazywania informacji – nie dysponował wiedzą o tym, czy wszystkie rodzaje instytucji obowiązanych 
były prawidłowo przygotowane do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Takimi kontrolami zajmo-
wał się zaledwie 7-osobowy wydział – zbyt mały w stosunku do potrzeb.

Niepokój budzi też bardzo częsty brak reakcji Głównego Inspektora Informacji Finansowej na informacje wadliwe (niepełne 
lub zawierające błędy). Pozostawiono bez wyjaśnienia około 44 proc. takich informacji. To może oznaczać, że sito kontroli Ge-
neralnego Inspektora Informacji Finansowej nie zawsze działa skutecznie, co może też ułatwiać przeprowadzanie transakcji 
korupcyjnych i pranie pieniędzy pochodzących z tych transakcji. 

4.3. Zagrożenie korupcją w działalności samorządu terytorialnego

•  Kontrola inwestycji samorządowych współfinansowanych przez Unię Europejską ujawniła mechanizm ko-
rupcjogennej dowolności postępowania w realizacji tych inwestycji, obejmujących m.in. budowę dróg, wodociągów, 
kanalizacji, szkół i basenów. 

W wyniku kontroli stwierdzono występowanie korupcjogennego mechanizmu dowolnosìci postępowania w następujących 
obszarach:
–   przy zlecaniu wykonywania prac projektowych – nieuzasadnione wydłużanie terminów wykonania tych prac, niedochodze-

nie kar umownych oraz zlecanie wykonania opracowań w trybie z wolnej ręki (pomimo braku przesłanek);
–   przy wyborze wykonawcoìw zadań w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych - w pięciu gminach niepra-

widłowości dotyczyły m.in. wszczęcia postępowań pomimo braku aktualnych kosztorysów inwestorskich, nieodrzucenia 
ofert mimo zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia i udzielenia dodatkowego zamówienia wykonawcy wyłonionemu 
w trybie z wolnej ręki (pomimo braku przesłanek) – ww. nieprawidłowości stanowiły przykłady dowolności postępowa-
nia;

–   przy realizacji zadań – wydłużanie terminów umownych ich zakończenia i usunięcia usterek oraz niedochodzenie 
należnosìci z tytułu kar umownych lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego 
obliczenia. Ponadto nieegzekwowanie należnosìci z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót pomimo wydat-
kowania środków własnych na usunięcie wad i usterek w okresie objętym gwarancją.

W zakresie finansowania zadań stwierdzono występowanie korupcjogennego mechanizmu słabości kontroli wewnętrznej po-
legającego na: dopuszczeniu do dokonywania płatności na rzecz wykonawców po terminach umownych, nierzetelnym 
ewidencjonowaniu wydatków za realizację zadań oraz wskazujące na brak zachowania zasady „wielu oczu” – przypadki 
braku kontrasygnaty skarbnika na umowach i wymaganych dekretacji na fakturach.

•  Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem audytu wewnętrznego.

 NIK negatywnie oceniła funkcjonowanie kontroli zarządczej w gminach i wskazała na jej korupcjogenną słabość. Dzia-
łalność audytu wewnętrznego w gminach w niewielkim stopniu przyczyniła się do wspierania kierowników skontrolowanych 
jednostek (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) w realizacji ich zadań. Wyniki audytów nie stanowiły, z uwagi na wąski 
zakres tematyczny, a także na niewielką liczbę realizowanych zadań wystarczającego źródła informacji o adekwatności, sku-
teczności i efektywności całego systemu kontroli zarządczej. Również obsada jednostek audytowych w gminach była zazwy-
czaj niewielka, nieadekwatna do potrzeb.

              Szczególnie groźna i korupcjogenna jest w gminach słabość kontroli zarządczej w odniesieniu do zamówień pu-
blicznych. W zdecydowanej większości urzędów mechanizmy wewnętrznej kontroli były na tyle słabe, że nie chroniły procesu 
zamówień publicznych przed nieprawidłowościami.

•  Kontrola realizacji przez małe gminy inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wykazała istnienie 
w kontrolowanych gminach korupcjogennej dowolności postępowania oraz słabość kontroli.
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Dowolność postępowania polegała m.in. na:
–   nieprzestrzeganiu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie: zmian postanowień umowy zawartej z wy-

konawcą inwestycji lub projektantem, składania oświadczeń przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia;

–   nienaliczaniu i niedochodzeniu należności z tytułu kar umownych od nierzetelnych wykonawców.
Zwłaszcza zmiany w umowach o zamówienia publiczne budzą obawę przed możliwością wystąpienia korupcji, której isto-

tą może być preferowanie wybranych firm, mogących liczyć na nadzwyczajną przychylność i pobłażliwość ze strony gmin, 
zarówno przy zlecaniu, jak i rozliczaniu zamówienia.

Z kolei korupcjogenna słabość kontroli objawiała się tym, że urzędy gmin nie przeprowadzały kontroli i audytów wewnętrz-
nych w zakresie realizacji inwestycji wodno-ściekowych. Nadzór, jak wskazywali wójtowie, sprawowany był przez nich lub 
wyznaczonych pracowników na bieżąco m.in. poprzez kontrole postępu prac i częste robocze kontakty z wykonawcą i pro-
jektantem. Izba ustaliła, że czynności te nie były dokumentowane pomimo zawarcia stosownych uregulowań w regulaminach 
organizacyjnych.

•  Kontrola udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r. wykazała korup-
cjogenną dowolność postępowania w dystrybucji środków przeznaczonych na pomoc dla powodzian, w tym pomocy 
pochodzącej z darów.

W gminie Wilków (woj. lubelskie) ze środków przekazanych przez darczyńców w łącznej kwocie 3.777,9 tys. zł wypłacono 
m.in. zapomogi dla 3.180 osób z rodzin dotkniętych powodzią w równej kwocie po 1.170 zł, natomiast z dotacji od innych jed-
nostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) wypłacono w listopadzie i grudniu 2010 roku dodatkowe zasiłki dla 1.028 rodzin – łącz-
nie 2.620 tys. zł. Wypłacając zasiłki z tych dotacji, nie przestrzegano ustalonych przez wójta gminy zasad, w szczególności 
ograniczających wysokość zasiłków do 1 tys. zł na zakup opału i energii elektrycznej oraz 1,5 tys. zł na zabezpieczenie potrzeb 
bytowych, czyli łącznie do 2,5 tys. zł. Stwierdzono bowiem, iż 27 rodzinom pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacono te zasiłki po 6 tys. zł, a jednej 5 tys. zł, czyli łącznie w kwocie o 97 tys. zł większej, od 
uwzględniającej maksymalną wysokość zasiłków wypłacanych pozostałym rodzinom dotkniętym powodzią.

W ocenie NIK występująca dowolność postępowania podczas ustalania zasiłków z wymienionych dotacji od innych j.s.t 
uzasadnia podejrzenie wystąpienia mechanizmów korupcjogennych. 

Do czasu kontroli NIK przepisy regulujące pomoc osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, w tym powo-
dzi, nie precyzowały istotnych kwestii – w tym sposobu i trybu określania wysokości zasiłku. Pozostawiały zatem mającą 
korupcjogenny charakter dowolność organowi przyznającemu zasiłek w ustaleniu jego wysokości. Ryzyko podejmowania 
wobec powodzian różnych rozstrzygnięć przy identycznych uwarunkowaniach faktycznych ograniczono w następstwie 
podjęcia przez rząd RP w  maju 2011 r. (w trakcie trwania tej kontroli) inicjatywy prawnego uregulowania sposobu i form 
udzielania pomocy państwa dla powodzian. W wyniku tej inicjatywy Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 16 września 2011 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi opublikowaną w dniu 3 listopada 2011 r. (Dz. 
U. Nr 234, poz.1385). 

•  Kontrola udzielania ulg przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód w okresie 2008 r. 

– I kwartał 2011 r. wykazała, że wprowadzanie przez rady gmin zwolnień podatkowych, obniżanie stawek podatko-
wych oraz udzielanie ulg indywidualnych w podatkach stanowią obszar wysokiego ryzyka korupcji.

Jak wskazują wyniki niniejszej kontroli, nadal najważniejszym obszarem występowania nieprawidłowości jest udziela-
nie ulg indywidualnych przez gminne organy podatkowe (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Najwyższa Izba Kontroli 
ponownie stwierdziła w tym zakresie niedopuszczalną dowolność przy wydawaniu decyzji, nierzetelność przy prowadzeniu 
postępowania podatkowego oraz naganną przychylność wybranym podatnikom.

•  Kontrola procesu wyboru, przygotowania do realizacji i zawarcia umowy o dofinansowanie indywidualnego 

procesu kluczowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2007–20014 (RPO WL), dotyczącego budowy stadionu miejskiego w Lublinie wykazała korupcjogenną dowol-
ność postępowania Zarządu Województwa Lubelskiego przy podjęciu decyzji o dofinansowaniu budowy stadionu. 
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Kontrola wykazała, że beneficjent, czyli Miasto Lublin, nie posiadało pozwolenia na budowę stadionu miejskiego, wraz 
z zagospodarowaniem przylegającego terenu, zarówno w dniu składania wniosku, jak i w dniu zawarcia umowy o dofinanso-
wanie (nawet do dnia zakończenia kontroli). W sposób całkowicie dowolny przyznano zatem dofinansowanie w kwocie ponad 
72 mln złotych Miastu Lublin, które nie spełniało warunków uzyskania tego dofinansowania. Należy podkreślić, że tego rodzaju 
dowolność w dysponowaniu środkami unijnymi jest szczególnie naganna, gdyż nie tylko oznacza nierówność w traktowaniu 
podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE, ale stwarza też zagrożenie koniecznością zwrotu nieprawid-
łowo przyznanych środków.

4.4.  Zagrożenie korupcją w gospodarowaniu majątkiem publicznym

•  Kontrola gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze w latach 2009–2010 wykazała korupcjogenną 
dowolność gospodarowania majątkiem kontrolowanych instytutów badawczych. 

W 13 instytutach (na ogólną liczbę 32 skontrolowanych) stwierdzono 26 przypadków sprzedaży bądź nieodpłatnego 
udostępniania składników mienia z naruszeniem ustawowych procedur. Dotyczyło to sprzedaży lub oddania w najem 
(dzierżawę) składników majątkowych bez uprzedniego oszacowania ich wartości rynkowej lub bez uzyskania zgody 
Ministra Skarbu na dokonanie czynności prawnej rozporządzającej oraz bez przeprowadzenia procedury publicznego 
przetargu. W czterech instytutach nieprawidłowo stosowano procedury udzielania zamówień publicznych na zakup apa-
ratury badawczej. W trzech instytutach stwierdzono naruszenie procedury przepisów dotyczących zasad reprezentacji 
przy zaciąganiu zobowiązań i mimo że przy zaciąganiu zobowiązań powyżej 5 tys. złotych wymagane było współ-
działanie co najmniej 2 osób, czynności w tym zakresie podejmowano jednoosobowo. Było to, oprócz korupcjogennej 
dowolności postępowania, także naruszenie antykorupcyjnej zasady „wielu oczu”, sprzeciwiającej się jednoosobowemu 
zaciąganiu zobowiązań.

Należy podkreślić, że naruszanie zasad zamówień publicznych, od dawna przecież utrwalonych i znanych, a także naru-
szanie reguł związanych z zaciąganiem zobowiązań jest poważnym naruszeniem zasad gospodarowania publicznym mająt-
kiem i wskazuje na korupcjogenność kryjącą się za przypadkami dowolnego dysponowania majątkiem publicznym.

•  Kontrola gospodarowania zasobami mieszkaniowymi po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach 

rolnych i innych podmiotach dysponujących budynkami mieszkalnymi wykazała korupcjogenną dowolność 
postępowania w zakresie ustalania przez Agencję Nieruchomości Rolnych warunków zbywania mieszkań i stosowa-
nia ulg przysługujących poszczególnym nabywcom. Dowolność postępowania polegała na naliczaniu niewłaściwej 
wysokości zniżek ceny mieszkania oraz ustalaniu ceny na podstawie nieaktualnych operatów szacunkowych.

Innego rodzaju dowolność stwierdzono przy wyborze wykonawców do przeprowadzania remontów mieszkań będących 
w dyspozycji ANR, z naruszeniem zasad prawa o zamówieniach publicznych. Kontrola ujawniła przypadki złamania zasady 
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przypadki dzielenia zamówienia na części w celu ominięcia procedury przetargowej.

Kolejnym mechanizmem korupcjogennym ujawnionym w toku tej kontroli była słabość, a właściwie brak kontroli wewnętrz-
nej Prezesa ANR w zakresie gospodarki mieszkaniowej Agencji. W okresie objętym kontrolą Biuro Prezesa ANR nie przepro-
wadzało bowiem kontroli dotyczącej gospodarki mieszkaniami znajdującymi się w zasobach Agencji.

•  Kontrola restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw transportu autobusowego wykazała mechanizm ko-
rupcjogennej dowolności postępowania przy zakupach i zbywaniu taboru w przedsiębiorstwach transportu autobuso-
wego.

Zarówno zakupy taboru, jak i sprzedaż składników majątku trwałego odbywały się w warunkach nierównego dostępu do 
informacji oraz przy dowolności w podejmowaniu decyzji.

Nierzetelnemu planowaniu zakupów autobusów towarzyszyły nieprzejrzyste procedury ich nabywania. W dwóch pod-
miotach działania wskazywały na nieuzasadnione preferowanie jednego kontrahenta. W konsekwencji 13 podmiotów (42%) 
nabyło autobusy na niekorzystnych warunkach, w 13 kolejnych zakupy były nieuzasadnione z punktu widzenia potrzeb (auto-
busy zbyt stare i wyeksploatowane, a także niesprawne, nieprzystosowane do charakteru wykonywanych przewozów, wysoki 
koszt eksploatacji).

W 3 spółkach PKS stwierdzono naruszenie obowiązujących przepisów przy sprzedaży składników majątku, w tym sprze-
daż nieruchomości bez przetargu i wyceny, sprzedaż autobusów i innych pojazdów poniżej wartości rynkowej na rzecz jed-
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nego podmiotu. Niektórych sprzedaży dokonywano w warunkach nierównego dostępu do informacji oraz przy dowolności 
w podejmowaniu decyzji zarówno co do nabywcy, jak i ceny sprzedaży.

Przykładem korupcyjnego mechanizmu przy sprzedaży autobusów były działania ujawnione w PPKS Piaseczno. Od 
marca do listopada 2007 r. PPKS w Piasecznie sprzedało 43 autobusy w cenach od 600 do 7 320 zł. Przykładowo, 4 auto-
busy marki Autosan H9-21 (rocznik 1995) zostały sprzedane po 7 320 zł. Rynkowa wartość takiego autobusu1 w listopadzie 
2007 r. wynosiła średnio 34 350 zł. W sierpniu 2008 r. rada nadzorcza PPKS w  Piasecznie potwierdziła, że przedmiotowa 
sprzedaż nastąpiła po cenach znacznie odbiegających od rynkowych. Ówczesny zarządca przedsiębiorstwa zeznał, że 
nie wie, w jaki sposób wybierano nabywców autobusów. W trakcie kontroli NIK zostało skierowane przez Dyrektora PPKS 
w Warszawie2 zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez by-
łego zarządcę.

Kontrola wykazała nierzetelne działania w celu pozyskania wpływów z wynajmu majątku, dzierżawę majątku bez przejrzy-
stych procedur i trybu publicznego zapewniających maksymalizację przychodów.

•  Kontrola „Gospodarowanie odpadami z wydobycia węgla kamiennego” wykazała korupcjogenną dowolność 

postępowania w działalności spółek węglowych polegającą na dowolnym, naruszającym prawo dokonywa-

niu zamówień publicznych.

Dwie spółki – Katowicki Holding Węglowy SA (KHW SA) i Kompania Węglowa SA (KW SA) udzieliły zamówień publicznych 
bez stosowania lub z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, określających przesłanki stosowania try-
bu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na usługi transportu (w tym obsługę bocznic kolejowych) i gospodarowanie odpadami 
z wydobycia węgla. KHW SA zawarł 34 umowy na łączną kwotę netto 36,5 mln zł z wykonawcami usług w zakresie transportu 
i odzysku odpadów z wydobycia węgla, udzielając zamówień publicznych z pominięciem stosowania przepisów ww. ustawy. 
KW SA natomiast zawarła 2 umowy na łączną kwotę 11,3 mln zł, których przedmiotem była kompleksowa obsługa bocznic 
kolejowych wraz z odbiorem, transportem i zwałowaniem odpadów z wydobycia węgla, z naruszeniem przepisów tej ustawy, 
określających warunki stosowania trybu udzielenia z wolnej ręki zamówienia sektorowego, pomimo że nie zachodziły prze-
słanki będące podstawą ich udzielenia w tym trybie.

4.5. Zagrożenie korupcją w ochronie zdrowia

•  Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez szpitale publiczne, przeprowadzona w SP 

ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku ujawniła przejawy korupcjogennej dowolności po-

stępowania.
Dowolność postępowania przejawiała się m.in. w:
- udzieleniu zamówienia, o wartości 2.290,9 tys. zł, na dostawę sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, obej-

mującego aparaturę medyczną kompatybilną z urządzeniami będącymi już na stanie oddziału (o wartości 1.092,6 tys. zł, stanowiącej 
47,7% wartości całego zamówienia), a  także łóżka do intensywnej terapii, materac do przemieszczania pacjenta, system ogrzewania 
pacjenta, podgrzewacze płynów. Taki sposób ustalenia przedmiotu i warunków zamówienia ograniczał krąg potencjalnych dostaw-
ców do podmiotów dysponujących aparaturą kompatybilną z urządzeniami oddziału, w znacznej części wyprodukowanymi przez 
jedną z firm, która część zamawianych urządzeń dostarczyła do szpitala jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu,

- określeniu wymogów dotyczących aparatury i sprzętu planowanego do nabycia w ramach projektu Rozbudowa infra-
struktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych 
usług, o wartości 17.468,7 tys. zł, przy udziale przedstawiciela firmy produkującej aparaturę, będącego znajomym ordynatora, 
któremu powierzono obowiązek ustalenia wymogów planowanej do nabycia aparatury.

•  Kontrola przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006–2010

Wykazała ona przejawy korupcjogennego konfliktu interesów. Jednostki samorządu terytorialnego, powołując likwidatorów 
SPZOZ, nie zapewniły w pełni przejrzystych relacji pomiędzy likwidowanym SPZOZ a nowo utworzonym podmiotem (spółką). 

1  Na podstawie katalogu „Pojazdy samochodowe wartości rynkowe część B” – Wydawnictwo Rzeczoznawców Samochodowych – „EKSPERTMOT”.

2   W 2008 r. PPKS w Piasecznie został połączony z PPKS w Warszawie.
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Siedmiu spośród czternastu likwidatorów zostało prezesami lub wiceprezesami nowo utworzonej spółki, będąc jednocześnie 
dyrektorami SPZOZ.  

•  Kontrola organizacji pobierania narządów, tkanek i komórek  
Kontrola wykazała korupcjogenny konflikt interesów polegający na tym, że lekarze biorący udział w komisjach ds. orze-

kania śmierci mózgu brali również udział w pobieraniu i/lub przeszczepianiu narządów od osób, u których stwierdzili śmierć 
mózgu, co było niezgodne z art. 9 ust. 6 ustawy transplantacyjnej. Kontrola NIK ujawniła też przypadki nieprawidłowego pro-
wadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej opisu operacji i protokołów pobrań narządów do przeszczepów (niekiedy była 
ona niekompletna, brakowało podpisów osób sporządzających te dokumenty). 

Innym mechanizmem korupcjogennym stwierdzonym w toku tej kontroli była dowolność postępowania w kwalifikowaniu 
pacjentów do przeszczepu. W żadnym ze szpitali objętych kontrolą dyrektorzy nie powołali ośrodków i zespołów kwalifikują-
cych3 pacjentów do przeszczepu w kształcie, o którym mowa w ustawie transplantacyjnej. Przyjęta praktyka polegająca na 
wyznaczaniu w poszczególnych klinikach – lekarzy (spośród tam zatrudnionych) kwalifikujących pacjentów do przeszczepu 
nie stwarza, w ocenie NIK, warunków do zapewnienia pełnej przejrzystości w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

4.6. Zagrożenie korupcją w działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

•  Kontrola bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wykazała korupcjogenny mechanizm słabości nadzoru 
i kontroli w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców oraz w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu

Kontrola wykazała też rażące przypadki konfliktu interesów, polegającego na tym, że osoby przeprowadzające szkolenia 
kierowców zajmowały się równocześnie ich egzaminowaniem.

W okresie objętym kontrolą niesprawnie funkcjonował system szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na kierowców. 
W rezultacie dopuszczane były do kierowania pojazdami mechanicznymi osoby nieprzygotowane do bezpiecznego porusza-
nia się po drogach publicznych. Wprowadzane w tym systemie zmiany nie doprowadziły do zmniejszenia liczby wypadków 
przez osoby o krótkim stażu kierowcy.4 Najsłabiej funkcjonującym ogniwem w systemie szkolenia były ośrodki nauki jazdy, 
które w niepełnym zakresie realizowały program szkolenia. Nie były one również organizacyjnie i sprzętowo przygotowane 
do prowadzenia zajęć z kursantami. Ponadto stwierdzono, że starostowie nierzetelnie sprawowali nadzór nad działalnością 
przedmiotowych ośrodków, nie przeprowadzali kontroli prawidłowości szkoleń oraz nie sprawdzali rzetelności danych za-
mieszczanych we wnioskach o uruchomienie ośrodków (przed udzieleniem zezwolenia na ich działalność).

Niezgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowały ośrodki egzaminowania (WORD), ponieważ egzaminatorzy jed-
nocześnie prowadzili szkolenie kandydatów na kierowców. Odnotowano też przypadki zatrudniania w charakterze egzamina-
torów osób karanych za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego bądź podejrzanych o przyjęcie korzyści materialnej 
za umożliwienie zdania egzaminu. 

Negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego miało nienależyte wykonywanie obowiązków przez stacje 
kontroli pojazdów oraz nierzetelny nadzór nad tymi stacjami sprawowany przez starostów. Pracownicy stacji kontroli po-
jazdów nie byli merytorycznie przygotowani do badań specjalistycznych, badania wykonywali powierzchownie i nierzetelnie, 
co skutkowało – w powiązaniu z niedostatecznym wyposażeniem stacji w niezbędne urządzenia do przeprowadzania badań 
diagnostycznych – dopuszczaniem do ruchu pojazdów w złym stanie technicznym.

Nienależyty był także nadzór starostów nad stacjami kontroli pojazdów. W aktualnej sytuacji organizacyjno-prawnej 
ustawowo nałożone na starostów obowiązki w zakresie sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przerastają 
możliwości organizacyjne i kadrowe starostw powiatowych. Starostowie wraz ze stacjami kontroli pojazdów byli najsłabszymi 
podmiotami funkcjonującymi w systemie badań technicznych pojazdów w Polsce.

•  Kontrola wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów 

niebezpiecznych 

Kontrola ujawniła korupcjogenną dowolność postępowania w dwóch urzędach marszałkowskich, w których dokonanie 
wpisu do Rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców wnoszących o prowadzenie kursów dokształcających dla kierow-
ców przewożących towary niebezpieczne warunkowano złożeniem dodatkowych, niewymaganych przepisami dokumentów. 

3  O których mowa w art. 16c ustawy transplantacyjnej.

4  Według danych KG Policji osoby w wieku do 24 lat były w 2009 r. sprawcami 24,6% ogólnej liczby wypadków.
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Ponadto w jednym z tych urzędów przed dokonaniem takiego wpisu przeprowadzano niewymagane przepisami prawa 
kontrole przedsiębiorców. Natomiast lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości stwierdzono w jednym z Wojewódzkich 
Inspektoratów Transportu Drogowego, gdzie w latach 2003–2010 systematycznie niszczono dokumentację z przebiegu eg-
zaminów dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, przed 
upływem 5-letniego okresu przechowywania. Niszczenie takiej dokumentacji uniemożliwiało kontrolę poprawności przepro-
wadzenia egzaminu.

Tu należy podkreślić, że opisana wyżej dowolność postępowania polegała na „urzędniczej nadgorliwości” czy stawianiu wykonaw-
com działalności regulowanej wymagań wyższych niż wynikające z przepisów prawa. Taki mechanizm może w bezprawny sposób utrud-
niać dostęp do działalności regulowanej i uzależniać jej wykonywanie nie od przepisów prawa, lecz od dobrej bądź złej woli urzędnika.

•  Kontrola wykonywania zadań przez samorządy terytorialne w zakresie organizowania regionalnych przewo-

zów autobusowych wskazywała na występowanie mechanizmów korupcjogennych, takich jak: 
–  dowolność w podejmowaniu decyzji, tj. nieprzejrzystość procesu decyzyjnego, niepełne jego dokumentowanie, realizowa-

nie zadań z naruszeniem obowiązujących przepisów, brak uzasadnienia decyzji, niejednolite i nieczytelne kryteria podej-
mowania decyzji, niesprawdzalność przesłanek podjętych decyzji, 

–  nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika, tj. przypisywanie szerokiego zakresu zadań jednej osobie lub małej gru-
pie osób, nierozdzielanie czynności o charakterze przygotowawczym, weryfikującym i gromadzącym dokumentację oraz 
decyzyjnym i kontrolnym, lekceważenie dokumentacji, tj. brak przejrzystości, nieuporządkowanie, niekompletność, brak 
odpowiedzialności osobistej, tj. brak regulaminów, precyzyjnego zakresu zadań, nieegzekwowanie odpowiedzialności 
służbowej, przekroczenie uprawnień,

–  brak rozwiązań antykorupcyjnych, tj. nierzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, brak lub nieprecyzyjne instruk-
cje wewnętrzne, brak szkoleń i innych działań promujących rzetelne wykonywanie zadań i właściwe postawy,

–  słabość systemu kontroli wewnętrznej.
Mechanizmy te były immanentną cechą procesu wydawania licencji, zezwoleń oraz przeprowadzania kontroli przewoź-

ników. Przejawiało się to m.in. w udzielaniu zezwoleń i licencji podmiotom, które nie spełniały warunków określonych prze-
pisami, niecofaniu uprawnień przewozowych w sytuacjach tego wymagających, wykonywaniu przewozów pojazdami, które 
nie spełniały podstawowych warunków technicznych, braku reakcji na odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu 
podczas wykonywania przewozów.

5. Podsumowanie
Z kontroli NIK zakończonych w 2011 roku wynika, że zagrożenie korupcją w niektórych obszarach działalności instytucji 

państwowych i samorządowych utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie.
Najpoważniejsze ze wszystkich wydają się zagrożenia korupcją ujawnione w zakresie planowania przestrzennego i go-

spodarki przestrzennej w Łodzi (pkt 1 przeglądu wyników kontroli). Wyniki tej kontroli wskazują na bardzo groźne zjawisko po-
legające na tym, że przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne ubiegające się o decyzje lokalizacyjne dla planowanych inwestycji 
zdani są niemal całkowicie na łaskę i niełaskę urzędników zajmujących się sprawami planowania przestrzennego. Miasto nie 
jest wciąż pokryte planami zagospodarowania przestrzennego, w gospodarce przestrzennej panują rozwiązania prowizorycz-
ne, nie ma pewności co do przeznaczenia terenu.

Kontrola w województwie łódzkim ujawniła też bardzo niebezpieczny syndrom poczucia braku odpowiedzialności, wręcz 
bezkarności nierzetelnych urzędników, którzy w sposób dowolny, czasem samowolny, blokują lokalizację inwestycji nawet 
wbrew wielokrotnym wyrokom sądu administracyjnego.

W takich warunkach mechanizmy korupcjogenne mogą się rozwijać na wielką skalę i wręcz decydować o gospodarce 
przestrzennej dużego miasta. Można się też obawiać, że przypadek łódzki nie jest odosobniony. Warto wspomnieć, że w po-
przednim roku podobne nieprawidłowości w zakresie planowania i gospodarki przestrzennej Delegatura NIK w Łodzi wykryła 
w Tomaszowie Mazowieckim.

Uporządkowanie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, przyspieszenie opracowania planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla wszystkich miast i gmin, wprowadzenie jasnych i przejrzystych reguł lokalizacji inwestycji – te sprawy 
powinny być przedmiotem szczególnej uwagi Sejmu, rządu jak również władz samorządowych.
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Drugi bardzo poważny obszar zagrożenia to funkcjonowanie aparatu skarbowego i celnego. Kontrole w urzędach skar-
bowych i celnych wskazują, że ma tam miejsce groźna dowolność postępowania – podatnicy są nierówno traktowani, aparat 
skarbowy wobec jednych podatników jest skrupulatny i pryncypialny, czasami wręcz bezwzględny, a wobec innych zapomi-
na o swoich podstawowych powinnościach – jest opieszały, dopuszcza do przedawnienia należności, nierzadko liczonych 
w milionach złotych. Do powołanych do tego organów państwa należy ocena, czy „zapomnienia” owe są dziełem przypadku 
i bezinteresowności czy też za niektórymi, a może nawet za wieloma z nich, kryje się korupcja.

W świetle wyników wspomnianych kontroli konieczny jest zwiększony i bardziej skuteczny nadzór nad działalnością insty-
tucji skarbowych i wyeliminowanie przypadków dowolnego i wybiórczego traktowania podatników.

Trzeci istotny obszar zagrożenia to korupcjogenna dowolność postępowania oraz także korupcjogenna słabość kontroli 
w jednostkach samorządu terytorialnego, którą wykazały zwłaszcza kontrole delegatur NIK w Opolu, Gdańsku i Łodzi. Okazu-
je się, że w samorządach kontrola zarządcza jest bardzo słaba, wobec czego narasta poczucie bezkarności i nieodpowiedzial-
ności niektórych urzędników samorządowych, zwłaszcza tych, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi.

Przy słabości systemu kontroli i narastającym poczuciu bezkarności w zakresie zamówień publicznych dość powszechna 
jest niestety praktyka łamania prawa o zamówieniach publicznych, dowolnego wybierania kontrahentów, tolerowania niena-
leżytego wykonywania umów itp. W tle takich zachowań urzędników mogą pozostawać powiązania o korupcyjnym charakte-
rze.

Wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w samorządzie jest, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, jednym z naj-

poważniejszych zadań w przeciwdziałaniu korupcji.

Czwarty poważny obszar zagrożenia korupcją to sfera gospodarowania majątkiem publicznym, w której dochodzi bardzo 
często do dowolnych niegospodarnych transakcji, wyprzedaży majątku po zaniżonych cenach, w trybie bezprzetargowym itp. 
Niestety gospodarowanie majątkiem publicznym odbywa się często bez należytej kontroli i możliwości dowolnego dyspono-
wania tym majątkiem w wielu instytucjach publicznych są znaczne, a za wieloma przejawami tej dowolności mogą się kryć 
praktyki korupcyjne.

Piąty obszar wymagający szczególnej uwagi to zakupy sprzętu medycznego, zbadane w kontroli delegatury NIK w Białym-
stoku. Korupcjogenność systemu zakupów w służbie zdrowia utrzymuje się od wielu lat i w kolejnych kontrolach NIK ujawnia 
przykłady zakupów rażąco niegospodarnych i nierzetelnych, narażających instytucje publicznej ochrony zdrowia na poważne 
straty. Jest to szczególnie groźne zjawisko, jeśli się zważy, że występuje ono w ochronie zdrowia, która boryka się przecież 
z ogromnymi trudnościami finansowymi, pogłębianymi jeszcze poprzez niegospodarne zakupy nie zawsze potrzebnego czy 
kupowanego po zbyt wysokich cenach sprzętu medycznego.
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VI.

1. Komitet kontaktowy prezesów najwyższych organów kontroli 
państw UE i ETO

2. Współpraca z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli 
– INTOSAI 

3. Współpraca z Europejską Organizacją Najwyższych Organów Kontroli 
– EUROSAI 

4. Udział NIK w przeglądzie partnerskim NOK Słowacji

5. Udział NIK w kontrolach międzynarodowych 

6. Współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym – ETO

7. Współpraca z innymi organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi 

8. Współpraca dwustronna i wielostronna

9. Udział pracowników NIK w konferencjach, seminariach i szkoleniach

10. Nowe formy aktywności – CERN
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Aktywność Najwyższej Izby Kontroli we współpracy międzynarodowej w 2011 roku wiązała 

się przede wszystkim z zakończeniem, w połowie roku, trzyletniej prezydencji w Europejskiej 

Organizacji Najwyższych Organów Kontroli – EUROSAI1. Prezydencja ta jest bardzo dobrze 

oceniana przez europejską społeczność organów kontroli – głównie za aktywność i liczne 

inicjatywy. 

W obszarze współpracy w ramach INTOSAI2, czyli Międzynarodowej Organizacji Najwyż-

szych Organów Kontroli, najważniejszym zadaniem NIK w 2011 r. była kontynuacja prze-

wodnictwa w podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. w minionym roku 

podkomisja opracowała m.in. szczegółowy plan działania, który ma być zrealizowany do 

2013 roku.

NIK aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych orga-

nów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego3, w tym 

współprzewodniczy grupie zadaniowej dla zbadania możliwości współdziałania NOK z Eu-

rostatem i krajowymi urzędami statystycznymi. Współdziała także z innymi instytucjami i or-

ganizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi.

W aktywności międzynarodowej NIK kładzie nacisk na praktyczne działania kontrol-

ne prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi, czyli kontrole równoległe. 

Utrzymuje także aktywne kontakty bilateralne i multilateralne. Drugim filarem współ-

pracy są działania wspierające działalność kontrolną, polegające na transferze, zarów-

no do NIK, jak i z NIK, standardów i dobrych praktyk oraz na wymianie wiedzy i do-

świadczeń. Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli oraz NOK Wielkiej Brytanii, Estonii 

i Słowenii przeprowadzili przegląd partnerski Najwyższego Urzędu Kontrolnego Słowa-

cji. Przegląd ten, realizowany po raz pierwszy w historii NIK, został wysoko oceniony 

przez środowisko międzynarodowe.

W ciągu roku 126 pracowników NIK uczestniczyło w kontrolach, seminariach, szkoleniach, 

konferencjach, spotkaniach eksperckich i roboczych odbywających się za granicą. w podob-

nych przedsięwzięciach zorganizowanych przez NIK wzięło udział 139 pracowników urzę-

dów kontroli innych krajów.

1. Komitet Kontaktowy prezesów najwyższych organów kontroli państw 
UE i ETO

Komitet Kontaktowy jest zgromadzeniem prezesów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, które ma na celu ułatwienie im współdziałania i wymiany wiedzy i doświadczeń 
na temat kontroli środków unijnych oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską4. Działalność Komitetu jest wspomagana 
przez stałych przedstawicieli najwyższych organów kontroli (tzw. łączników), którzy przygotowują tematy i zagadnienia z za-
kresu kontroli środków unijnych, jakie – ich zdaniem – powinny być przedmiotem corocznych obrad Komitetu, oraz 
przez grupy robocze, złożone z ekspertów reprezentujących zainteresowane organy kontroli. Prezesi spotykają się raz w roku. 
NIK aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu: współprzewodniczy grupie zadaniowej dla zbadania możliwości współdziałania 

1  EUROSAI (ang. European Organisation of Supreme Audit Institutions) jest Regionalną Grupą Roboczą INTOSAI w Europie, zrzeszającą organy kontroli państw 

europejskich. Istnieje od 1990 r. i liczy 50 członków. 

2  INTOSAI (ang. International Organisation of Supreme Audit Institutions) została utworzona w 1953 r. jako organizacja afiliowana przy ONZ. Zrzesza organy kontroli 

ze 190 państw, a jej celem jest wymiana doświadczeń w sferze kontroli państwowej. 

3  ETO (ang. European Court of Auditors) jest organem kontrolującym rozliczenia dochodów i wydatków Unii Europejskiej i jej instytucji. Potwierdza wobec Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wiarygodność rozliczeń oraz zgodność z prawem i prawidłowość podstawowych transakcji. 

4  Por. deklarację nr 18 w sprawie Trybunału Obrachunkowego (załączoną do traktatu z Nicei) – Konferencja wzywa Europejski Trybunał Obrachunkowy 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. 
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NOK z Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi oraz bierze udział w pracach łączników, grup roboczych (ds. funduszy 
strukturalnych, ds. VAT) i sieci współpracy (ds. krajowych sprawozdań o zarządzaniu środkami UE, ds. kontroli Strategii Lizboń-
skiej/Strategii „Europa 2020”5, ds. kontroli polityki fiskalnej).

Na dorocznym zebraniu Komitetu, które odbyło się w dniach 13–14 października 2011 r. w Luksemburgu, najważniejszymi 
tematami były: zarządzanie gospodarcze UE, kontrole prowadzone przez najwyższe organy kontroli w sprawach związanych 
z UE, działania na rzecz zapewnienia wiarygodności krajowych statystyk, Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, sprawozdania 
grup roboczych, a także nowe inicjatywy Komitetu. 

Głównym punktem zebrania było seminarium na temat wpływu na działalność najwyższych organów kontroli europejskie-
go okresu oceny6 i innych nowych aspektów zarządzania gospodarczego UE, jakie utworzono w odpowiedzi na kryzys finan-
sowy z 2008 r. Podczas seminarium szefowie 13 NOK i członkowie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawili 
doświadczenia swoich instytucji związane z dotychczasowym przebiegiem europejskiego okresu oceny, a także dyskutowali 
o obecnej i potencjalnej roli najwyższych organów kontroli i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w tym kontekście. 
w drugiej części obrad prezes NIK Jacek Jezierski omówił doświadczenia Izby związane z kontrolą stabilności finansowej. 
Na ten obszar NIK zwróciła uwagę w 2008 r. i zaplanowała kontrolę, która objęła zasięgiem Ministerstwo Finansów, NBP 
i Komisję Nadzoru Finansowego, jeszcze zanim kryzys w Stanach Zjednoczonych stał się kryzysem ogólnoświatowym. Bank 
centralny jest corocznie kontrolowany przez NIK, zarówno pod względem gospodarki finansowej, jak i wykonania zadań. Pro-
wadząc tego typu kontrole, Izba wspiera przeciwdziałanie powstawaniu nierównowagi w gospodarce.

Najważniejszym rezultatem zebrania było przyjęcie przez Komitet Kontaktowy oświadczenia o znaczeniu europejskiego 
okresu oceny i innych wydarzeń w zakresie zarządzania gospodarczego UE dla najwyższych organów kontroli państw człon-
kowskich UE i ETO. Zwraca się w nim uwagę na wpływ nowych rozwiązań i regulacji dotyczących zarządzania gospodarczego 
na wykorzystanie środków publicznych oraz konieczność zapewnienia ich rozliczalności przez poddanie badaniu najwyższych 
organów kontroli. Ważna jest wymiana informacji o bieżących kontrolach z tego zakresu, wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk oraz określenie obszarów, które – z różnych względów – nie zostały poddane ocenie najwyższych organów kontroli. 
Komitet będzie realizował te zadania poprzez istniejące sieci współpracy: ds. polityki fiskalnej i ds. kontroli Strategii Lizboń-
skiej/Strategii „Europa 2020”, a także przez kontrole równoległe i koordynowane oraz inne wspólne działania. Oświadczenie 
zostało skierowane do Rady Europejskiej, Parlamentu i Komisji Europejskiej, sekretarza generalnego Rady UE, INTOSAI, 
EUROSAI, a także do parlamentów i rządów państw członkowskich. Powołano również grupę roboczą dla określenia obsza-
rów, w których nowe regulacje zarządzania gospodarczego UE nie uwzględniają prowadzenia kontroli przez najwyższe organy 
kontroli. Jej przewodniczącym została Powszechna Izba Obrachunkowa Holandii.

Jednym z tematów zebrania były również kontrole w sprawach związanych z Unią Europejską. Prezes NIK Jacek Jezierski 
omówił założenia i wyniki kontroli, jaką Izba przeprowadziła w 2010 r. w zakresie przygotowania polskiej administracji do spra-
wowania przewodnictwa w Radzie UE. Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonych działań, a także wskazanie 
ewentualnych słabości i zagrożeń dla przygotowania polskiej prezydencji. w tym punkcie obrad przedstawiono również wyniki 
kontroli Powszechnej Izby Obrachunkowej Holandii, dotyczącej realizacji oszczędności w wydatkach budżetowych oraz wyniki 
przeglądu partnerskiego, jaki odbył się w Najwyższym Urzędzie Kontrolnym Słowacji w 2010 r.

Dyrektor generalny Eurostatu7 przedstawił zagadnienia związane z jakością i wiarygodnością krajowych statystyk 
i z „Europejskim kodeksem praktyk statystycznych”, a także zaproponował pogłębienie współpracy Eurostatu i najwyższych 
organów kontroli.  W odpowiedzi na propozycję Komitet Kontaktowy powołał grupę zadaniową do zbadania możliwości współ-
działania najwyższych organów kontroli z Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi oraz przedłożenia propozycji w tym 
zakresie. Jej współprzewodniczącymi została NIK i duński Urząd Kontroli Państwowej. W pierwszych miesiącach działalności 

5 Strategia „Europa 2020” to, zatwierdzony w czerwcu 2010 r., wspólny unijny program gospodarczy stanowiący plan wyjścia z kryzysu oraz pobudzenia wzrostu gospo-

darczego w ciągu następnego dziesięciolecia.

6 Europejski okres oceny (ang. European Semester) to sześć pierwszych miesięcy roku, podczas których – począwszy od stycznia 2011 r. – odbywa się coroczny 

przegląd polityki budżetowej i strukturalnej państw członkowskich UE w celu wykrycia ewentualnych niezgodności. Dzięki temu państwa mają możliwość skorzy-

stania z wczesnej koordynacji na szczeblu europejskim podczas przygotowywania krajowych programów stabilności lub konwergencji, a także krajowych budżetów 

i programów reform. 

7 Eurostat, utworzony w 1953 r., to urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Dostarcza UE informacje statystyczne na poziomie europejskim, 

które umożliwiają dokonywanie porównań między krajami i regionami. 
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grupa określiła szczegółowy zakres swojego działania oraz przygotowała ankietę nt. dotychczasowych i spodziewanych kon-
taktów NOK z urzędami statystycznymi.

Komitet Kontaktowy krytycznie ocenił to, że przyjęty w lipcu 2011 r. traktat  o ustanowieniu Europejskiego Mechanizmu 
Stabilizacyjnego8 nie przewiduje udziału najwyższych organów kontroli w badaniu jego działań. z uwagi na wpływ mechani-
zmu na instytucje i państwa członkowskie całej Unii Europejskiej oraz wzajemną zależność 27 gospodarek Komitet poparł 
apel najwyższych organów kontroli strefy euro o podjęcie działań na rzecz uwzględnienia roli najwyższych organów kontroli 
w zewnętrznej kontroli Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. Uchwała została przekazana instytucjom UE, INTOSAI 
i EUROSAI.

Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych IV przedstawiła raport z kontroli równoległej pt. „Koszty kontroli funduszy 
strukturalnych”, w której brała udział NIK. Celem kontroli była ocena kosztów i korzyści związanych z prowadzeniem działań 
kontrolnych w zakresie systemów zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych  w  państwach członkowskich. Równocześnie 
Komitet zaaprobował propozycję kontynuowania prac w ramach grupy roboczej ds. funduszy strukturalnych V, która w latach 
2012–2013 przeprowadzi kontrolę uproszczenia przepisów dotyczących funduszy strukturalnych9. 

Komitet Kontaktowy zdecydował, że w 2012 r. Państwowa Izba Obrachunkowa Węgier zorganizuje seminarium nt. do-
świadczeń uzyskanych w procesie zamykania okresu programowania 2000-2006. w ramach seminarium zostaną porównane 
doświadczenia zdobyte w tym zakresie, ze szczególnym wskazaniem obszarów ryzyka. Dodatkowo zostaną przedstawione 
dobre praktyki, które mogą ułatwić lepsze i skuteczniejsze planowanie kontroli.

2. Współpraca z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów 
Kontroli – INTOSAI 

Istotnym elementem działalności międzynarodowej NIK jest współpraca w ramach INTOSAI. w INTOSAI działa kilkadzie-
siąt komisji, podkomisji oraz grup roboczych i zadaniowych, w których inicjowane są m.in. kontrole równoległe, stanowią one 
również forum wymiany wiedzy eksperckiej i wypracowywania standardów oraz dobrych praktyk. 

Najwyższa Izba Kontroli w październiku 2010 roku na XX Kongresie INTOSAI w Johannesburgu objęła przewodnictwo 
Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej.  Podkomisja ta jest jednym z organów Komisji Standardów Zawo-
dowych (PSC10) INTOSAI, której zadaniem jest opracowanie standardów dla najwyższych organów kontroli (NOK), czyli tzw. 
ISSAI11 oraz INTOSAI GOV12. Podkomisja zajmuje się opracowywaniem wytycznych dla administracji rządowej dotyczących 
dobrego zarządzania w zakresie kontroli wewnętrznej, czyli INTOSAI GOV serii 9100. 

15 lutego 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli NIK z przedstawicielami NOK Belgii, od której prze-
jęliśmy przewodnictwo w podkomisji. Wiosną 2011 r. zakończono prace nad szczegółowym planem działania podkomisji na 
najbliższe lata, który został zatwierdzony przez jej członków. Najwyższa Izba Kontroli, z racji przewodniczenia podkomisji, 
uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego PSC. Przedstawiciel NIK brał udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego, na 
którym w czerwcu 2011 r. przedstawił raport z prac podkomisji. 

Prezes NIK uczestniczył po raz pierwszy w posiedzeniu Zarządu INTOSAI w Wiedniu, w październiku 2011 r. Jako prze-
wodniczący Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej zaprezentował raport z postępów jej prac. Uczestnicy wzięli 
również udział w uroczystych obchodach 250. rocznicy utworzenia NOK Austrii, który pełniąc funkcję stałego Sekretariatu 
INTOSAI, był gospodarzem tego posiedzenia. 

W listopadzie 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie grupy członków Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli 

8  Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (ang. European Stability Mechanism – ESM) ma za zadanie zapewnić państwom strefy euro stałe rozwiązanie ramowe na wypa-

dek sytuacji kryzysowej. Od 1 lipca 2013 r. przejmie zadania dwóch dotychczasowych mechanizmów: Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (pomoc dla 

państw stefy euro) oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (pomoc dla wszystkich państw członkowskich UE mających trudności finansowe). Państwa 

członkowskie spoza strefy euro będą mogły podjąć ad hoc decyzję o udziale w działaniach nowego mechanizmu.  

9  Informacje o pracach grup dostępne są na stronie Komitetu Kontaktowego: www.contactcommittee.eu. 

10  PSC (ang. Professional Standards Committee). w skład PSC wchodzi ok. 70 instytucji kontrolnych z państw całego świata. 

11  ISSAI (ang. International Standards of Supreme Audit Institutions) – Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli – odpowiedniki standardów opraco-

wanych dla audytu w sektorze prywatnym, które mają zapewnić należytą jakość kontroli wykonywanych przez instytucje sektora publicznego. 

12  INTOSAI GOV – to szczególna część standardów opracowywanych przez INTOSAI, zawierająca wytyczne dla sektora publicznego dot. dobrego zarządzania. 

w odróżnieniu od ISSAI wytyczne z serii INTOSAI GOV adresowane są nie do NOK, ale do kierownictwa jednostek sektora publicznego. 
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Wewnętrznej poświęcone realizacji planu działania i dalszym jej pracom. Wzięli w nim udział przedstawiciele NOK Austrii, 
Belgii, Holandii, Gruzji, Litwy, Rumunii i USA. Obserwatorem w podkomisji jest Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). 

Jako Przewodniczący Zarządu EUROSAI i szef Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej Prezes NIK 
uczestniczył w seminarium zorganizowanym z okazji 50. rocznicy OECD pod hasłem „Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrz-
ny: zapewnienie etycznego działania i rozliczalności sektora publicznego”, które odbyło się w Paryżu 13 kwietnia 2011 r. 

Prezes NIK Jacek Jezierski, przewodniczący Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, został przedsta-
wicielem INTOSAI w Międzynarodowej Radzie Standardów Audytu Wewnętrznego IIA, czyli IIASB13. Funkcję tę Prezes NIK 
będzie sprawował do lipca 2013 r. w ramach obowiązków członka IIASB Prezes NIK uczestniczył w jej posiedzeniu w Orlando 
(USA) od 29 listopada do 1 grudnia 2011 r., które odbyło się jednocześnie z dorocznym posiedzeniem IIA.  

Pracownicy NIK, którzy są członkami zespołu zajmującego się kierowaniem pracami związanymi z przewodniczeniem 
w Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, uczestniczyli w konferencjach na temat audytu wewnętrznego: 
w październiku w dorocznej konferencji Służby Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej (IAS)14 w Brukseli oraz w konfe-
rencji Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego – ECIIA15, poświęconej audytowi wewnętrznemu w Europie 
oraz światowym trendom i wyzwaniom dla audytu wewnętrznego, która odbyła się w Madrycie, również w październiku 2011 
r. 

Istotnym elementem działalności INTOSAI jest jej współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych, w ramach której 
odbywają się wspólne sympozja. Są one okazją do wymiany informacji dotyczących konkretnych obszarów kontroli sektora 
publicznego. Odbywają się od 1971 r. – zawsze w Wiedniu, z reguły co dwa lata. Finansowane są przez INTOSAI i ONZ, 
a organizowane przez Sekretariat Generalny INTOSAI. w lipcu 2011 r. odbyło się 21. Sympozjum ONZ/INTOSAI. Było ono 
poświęcone skutecznym praktykom współpracy pomiędzy naczelnymi organami kontroli a obywatelami, dla poprawy rozliczal-
ności publicznej. Wziął w nim udział Prezes NIK wraz z delegacją. w ramach tematu 1. sympozjum („Komunikacja pomiędzy 
NOK a obywatelami”) Prezes NIK wygłosił wystąpienie pt. „Komunikacja pomiędzy NOK a obywatelami dla poprawy rozliczal-
ności publicznej”.

Najwyższa Izba Kontroli uczestniczy także w innych strukturach INTOSAI, z których większość była bardzo aktywna 
w roku 2011. w kwietniu 2011 r. w Sun City, RPA, odbyło się 20. spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Systemów 
Informatycznych – WGITA16, kierowanej przez NOK Indii. Uczestniczyli w nim przedstawiciele NIK, którzy wygłosili prezentację 
na temat ryzyka strategii IT zdominowanej przez outsourcing, opartą na wynikach kontroli NIK „Funkcjonowanie wybranych 
systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa”. 

W maju 2011 r. przedstawicielka NIK uczestniczyła w Paryżu w spotkaniu grupy Roboczej INTOSAI ds. Oceny Skutecz-
ności Programów Publicznych17. Podczas posiedzenia prezentowany był raport z dotychczasowej działalności grupy, omówio-
no też ostateczną wersję kwestionariusza dotyczącego dobrych praktyk w zakresie oceny programów, opracowanego przez 
członków Grupy. Podczas tego spotkania odbyło się również seminarium poświęcone m.in. ocenie programów publicznych 
przez organy kontroli. 

NIK jest także członkiem Podkomisji INTOSAI ds. Przeglądów Partnerskich18. Spotkanie podkomisji, w którym uczestniczył 
stały przedstawiciel NIK, odbyło się we wrześniu 2011 r. w Wiedniu. Poświęcone było między innymi sposobom rozpowszech-
niania wyników przeglądów partnerskich, aktualizacji wytycznych dotyczących przeglądów oraz opracowaniu planu pracy 
podkomisji na lata 2011–2016. 

Grupa Zadaniowa ds. Globalnego Kryzysu Finansowego19 to kolejna struktura INTOSAI, w której prace zaangażowana 

jest Najwyższa Izba Kontroli. w 2011 r. nie było planowane spotkanie grupy, jednakże dla jej członków Trybunał Obrachunko-

wy Brazylii zorganizował seminarium na temat roli naczelnego organu kontroli w rozwoju infrastruktury w okresie pokryzyso-

13  IIASB (ang. International Internal Audit Standards Board) – organ Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), zajmujący się promowaniem i aktualizacją Międzynarodo-

wych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. 

14  IAS – ang. Internal Audit Service. 

15  ECIIA – ang. European Confederation of Institutes of Internal Auditing. 

16  Ang. INTOSAI Working Group on IT Audit. 

17  Ang. INTOSAI Working Group on Programme Evaluation. 

18  Ang. INTOSAI Subcommittee to Promote Best Practices and Quality Assurance through Voluntary Peer Reviews. 

19  Ang. INTOSAI Task Force Global Financial Crisis. 
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wym. Odbyło się ono we wrześniu 2011 r. w Brasilii. Przedstawiciel NIK zaprezentował tam wystąpienie na temat inwestycji 
infrastrukturalnych w Polsce w czasach przedkryzysowych i obecnie.

Dorobek NIK w dziedzinie przeciwdziałania korupcji jest doceniany na forum międzynarodowym, zwłaszcza INTO-
SAI – międzynarodowej organizacji, zrzeszającej najwyższe organy kontroli 180 państw. NIK została zaproszona w lipcu 
2009 r. do wzięcia udziału w pracach Grupy roboczej INTOSAI ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Walka 
z korupcją została bowiem przyjęta jako jeden z sześciu kierunków strategicznych w planie działania INTOSAI na lata 
2011–201620. Dysponując od 2000 r. własną metodyką antykorupcyjną, NIK aktywnie uczestniczy w przygotowaniu 
przez tę grupę wytycznych INTOSAI, które kształtować będą praktykę działań najwyższych organów kontroli w kwestii 
zapewniania rzetelności, przejrzystości i rozliczalności w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz gospodarowaniu 
mieniem publicznym21.

We wrześniu 2011 r. w Pradze odbyło się piąte spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Brud-
nych Pieniędzy – WGFACML22, poprzedzone seminarium na temat korupcji. Stali przedstawiciele NIK w tej grupie zapre-
zentowali tam projekt wytycznych dotyczący roli najwyższych organów kontroli we wzmacnianiu rzetelności, przejrzystości 
i rozliczalności oraz racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym. Wytyczne te zostały opracowane przez podgrupę 
kierowaną przez przedstawicieli NIK. 

Ponadto podczas spotkania w Pradze określono ramy współpracy WGFACML z Grupą Roboczą INTOSAI ds. Kontroli 
Środowiska – WGEA23, która jest kolejnym istotnym obszarem działalności NIK w INTOSAI. 

Spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Środowiska – WGEA odbyło się w Buenos Aires w listopadzie 2011 r. 
Część spotkania poświęcona była możliwościom współpracy w dziedzinie kontroli środowiska z organizacjami międzynaro-
dowymi. Problemy te omawiano m.in. z reprezentantami Banku Światowego, ACCA24, Transparency International, Interpolu 
i Programu Środowiska ONZ (UNEP). Tematem spotkania WGEA były też zagadnienia sprawozdawczości dotyczącej m.in. 
zrównoważonego rozwoju oraz roli rządów i kontrolerów w tym zakresie, defraudacji i korupcji w dziedzinie środowiska oraz 
efektywności realizacji międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony środowiska. 

W kwietniu w Helsinkach miało miejsce czwarte spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kluczowych Wskaźników Kra-
jowych, poświęcone, m.in. opracowaniu Białej Księgi na temat kluczowych wskaźników krajowych, dalszemu rozwojowi bazy 
danych dotyczących kluczowych wskaźników krajowych oraz omówieniu nowych podprojektów grupy i planu pracy na rok 
2011. 

3. Współpraca z Europejską Organizacją Najwyższych Organów Kontroli 
– EUROSAI 

Działalność NIK w ramach EUROSAI koncentrowała się w 2011 r. wokół zakończenia prac nad planem strategicznym EU-
ROSAI 2011–2017, przygotowań do VIII Kongresu – podsumowującego i kończącego trzyletnią prezydencję NIK w EUROSAI 
oraz na bieżącej pracy w zespołach zadaniowych i grupach roboczych. Kontynuowano też realizację strategii szkoleniowej na 
lata 2008–2011 oraz zacieśnianie współpracy z INTOSAI i jej grupami regionalnymi, a także promocję EUROSAI na arenie 
międzynarodowej.

Najwyższa Izba Kontroli przewodniczyła Grupie Zadaniowej ds. Planu Strategicznego EUROSAI, aktywnie uczest-
niczyła w pracach grup roboczych ds. kontroli środowiska i ds. wykorzystania technik informatycznych w kontroli, 
grup zadaniowych ds. kontroli funduszy przeznaczonych na eliminowanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof 
wywołanych przez człowieka, ds. opracowania przewodnika dobrych praktyk dotyczących jakości kontroli, Komi-
tetu Szkoleniowego oraz – od czerwca – w pracach dwóch grup zadaniowych ds. realizacji celów strategicznych 
EUROSAI powołanych na Kongresie w Lizbonie. 

W pierwszym półroczu 2011 r. zakończone zostały – pod przewodnictwem NIK – prace nad opracowaniem planu 
strategicznego, który po akceptacji Zarządu EUROSAI został ostatecznie przyjęty w czerwcu przez VIII Kongres 

20  XX Kongres INTOSAI, Republika Południowej Afryki, listopad 2010 r.

21  Ustalenia grupy roboczej INTOSAI ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, Ekwador, sierpień 2010 r. Zakończenie prac przewidziano na 2015 r.

22  Ang. INTOSAI Working Group on the Fight Against Corruption and Money Laundering. 

23  Ang. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. 

24  ACCA – ang. Association of Chartered Certified Accountants – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.
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EUROSAI w Lizbonie. Plan sporządzony został na lata 2011–2017. Określa on wizję i misję EUROSAI, wartości, jakie przy-
świecają jej działalności, a także cele strategiczne oraz działania, które powinny być podjęte dla ich realizacji (w tym mierniki 
realizacji każdego z nich). Główne cele strategiczne EUROSAI przyjęte w planie to: 

•  Budowa potencjału – ułatwienie rozwoju i umocnienie potencjału instytucjonalnego członków EUROSAI.
•  Standardy zawodowe – promocja i ułatwianie wdrażania Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów Kon-

troli (ISSAI) oraz ich rozwój. 
•  Wymiana wiedzy – zachęcanie do współpracy i wymiany doświadczeń między członkami EUROSAI, w ramach INTO-

SAI oraz z partnerami zewnętrznymi.
•  Zarządzanie i komunikacja – kierowanie EUROSAI zgodnie z zasadami dobrego zarządzania i efektywnej komuni-

kacji.
uwzględnia nową strukturę organizacyjną EUROSAI, która ma zapewnić najbardziej efektywne wdrożenie przyjętych 

celów strategicznych. Dla wdrożenia poszczególnych celów planu utworzono odrębne zespoły, a procedury ich powoływa-
nia i funkcjonowania zostały przedstawione w osobnym dokumencie, przygotowanym przez Grupę Zadaniową ds. Planu 
Strategicznego. Aby rozpocząć jak najszybsze wdrażanie planu strategicznego, Prezes NIK zaangażował się bezpośrednio 
w negocjacje z członkami EUROSAI, w efekcie czego jeszcze przed Kongresem stworzona została lista kandydatów na prze-
wodniczących zespołów ds. realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz lista NOK wyrażających chęć uczestniczenia 
w przyszłych pracach tych zespołów. NIK z urzędu – jako ustępująca prezydencja – stała się członkiem prowadzonego przez 
jej następcę – NOK Portugalii – zespołu ds. realizacji 4. celu strategicznego EUROSAI (Zarządzanie i komunikacja). Ponadto 
NIK jest członkiem zespołu ds. realizacji celu 3. (upowszechnianie wiedzy). Plan strategiczny EUROSAI na lata 2011–2017 
został jednogłośnie zaakceptowany przez VIII Kongres EUROSAI, który przyjął też raport z działalności polskiej prezydencji 
EUROSAI w latach 2008–2011. Została ona uznana za jedną z lepszych w 20-letniej historii organizacji. Wśród uczestników 
Kongresu rozprowadzono opracowany przez NIK biuletyn prezentujący główne założenia i dokonania prezydencji. 

Ponadto podczas Kongresu w Lizbonie przedstawiono wyniki niektórych kontroli międzynarodowych zrealizowanych 
przez członków EUROSAI, w tym koordynowanej przez NIK kontroli zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji pu-
blicznej, w której uczestniczyło 12 państw oraz kontroli przygotowań Polski i Ukrainy do organizacji turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Odbyło się też uroczyste podpisanie raportu z przegl Ponieważ EUROSAI jest regionalną 
grupą INTOSAI, plan strategiczny w wielu miejscach odnosi się wprost do działań INTOSAI, przy jednoczesnym uwzględnie-
niu specyfiki regionu europejskiego. Plan strategiczny ądu partnerskiego NOK Słowacji, przeprowadzonego przez ekspertów 
z NOK Estonii, Słowenii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Kongres w Lizbonie koncentrował się głównie wokół dwóch tematów:  

• wyzwań, potrzeb i odpowiedzialności menedżerów sektora publicznego i roli NOK w tym zakresie oraz
• kontroli niezależnych regulatorów gospodarczych – sesji tej przewodniczył Prezes NIK. 
W toku debaty na ten temat przedstawiona została interesująca teza o wspólnych zadaniach NOK i regulatorów, które  

– mimo różnego wpływu na gospodarkę – mają wspólny cel. Jest nim ochrona interesów obywateli i wspólna podstawa 
działania – niezależność. Do każdej z sesji tematycznych Kongresu przygotowane były sprawozdania krajowe, w tym spra-
wozdanie NIK. 

Ważnym osiągnięciem Kongresu było przyjęcie oficjalnego stanowiska EUROSAI, w którym apelowano do par-
lamentów i obywateli Europy o poparcie niezależności najwyższych organów kontroli od jednostek kontrolowa-
nych oraz o ich ochronę przed naciskami z zewnątrz. z inicjatywą taką wystąpili Prezes NIK i Prezes Trybunału 
Obrachunkowego Hiszpanii, który pełni obowiązki Sekretarza Generalnego EUROSAI. Stanowisko to odnosi się do 
wcześniejszych działań INTOSAI wzmacniających zasadę niezależności NOK – zaowocowały one m.in. rezolucją 
przyjętą przez 66. Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 2011 r. 

Rezolucja – Promowanie wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji publicznej poprzez umac-
nianie najwyższych organów kontroli – nawiązuje do dokumentów INTOSAI: deklaracji z Limy z 1977 r. i deklaracji z Meksyku 
z 2007 r. w pracach nad rezolucją uczestniczyło aktywnie Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ. 

W 2011 r. odbyły się dwa posiedzenia Zarządu EUROSAI25, bezpośrednio przed i po Kongresie w Lizbonie.  Podczas 37. 
posiedzenia Zarządu EUROSAI przyjęto sprawozdanie z trzyletniej prezydencji NIK w EUROSAI, raport z działalności EU-

25  NIK jest członkiem Zarządu EUROSAI od 2005 r., a przez trzy lata, od 2008 do 2011, przewodniczyła jego pracom. Trzyletni okres przewodniczenia w Zarządzie to 

tzw. prezydencja.  
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ROSAI w latach 2008–2011, raport finansowy oraz sprawozdanie audytorów EUROSAI, projekt budżetu na lata 2012–2014, 
informacje na temat nowych kandydatów na członków Zarządu oraz nowych audytorów organizacji, projekt Planu Strate-
gicznego EUROSAI na lata 2011–1017, sprawozdania z działalności grup roboczych i zadaniowych EUROSAI, informacje 
o wynikach dwóch kontroli międzynarodowych (zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej oraz ochrony 
Morza Czarnego przed zanieczyszczeniami), a także sprawozdania ze współpracy z grupami roboczymi INTOSAI i partnerami 
zewnętrznymi. Podczas 38. posiedzenia Zarządu przyjęto wytyczne mające na celu wprowadzenie w życie postanowień Kon-
gresu, przyjęto też procedury funkcjonowania zespołów ds. realizacji celów strategicznych EUROSAI, wybrano przewodniczą-
cych poszczególnych zespołów, przedstawiono także program portugalskiej prezydencji w EUROSAI i informacje dotyczące 
kolejnego Kongresu, który odbędzie się w 2014 r. w Hadze.

Spośród licznych inicjatyw Prezesa NIK jako przewodniczącego Zarządu EUROSAI należy wymienić nawiązanie współ-
pracy pomiędzy EUROSAI a Europejską Konfederacją Instytutów Audytu Wewnętrznego – ECIIA, sfinalizowane podpisaniem 
7 marca 2011 r. w Rzymie formalnego porozumienia. Jego strony zobowiązują się współpracować na rzecz lepszego zro-
zumienia idei kontroli wewnętrznej, podkreślenia znaczenia systemu kontroli wewnętrznej, wdrożenia wytycznych dotyczą-
cych audytu wewnętrznego, wymiany dobrych praktyk w zakresie dobrego zarządzania oraz wzajemnej wymiany narzędzi 
i wyników badań. 

Istotną inicjatywą NIK było także seminarium dla członków EUROSAI poświęcone komunikacji NOK z opinią publiczną za 
pośrednictwem mediów oraz roli środków masowego przekazu w postrzeganiu NOK i wyników ich pracy przez społeczeństwo. 
Seminarium odbyło się w Warszawie 10–11 maja 2011 r. i zgromadziło przedstawicieli służb prasowych z ok. 20 europejskich 
NOK, którzy podzielili się doświadczeniami ze współpracy ich instytucji z mediami. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali 
także przedstawiciele mediów i public relations, co pozwoliło na pokazanie, jak współpraca z NOK jest postrzegana przez  
dziennikarzy. Seminarium spotkało się z pozytywnymi reakcjami i zostało dobrze ocenione przez uczestników.

Przedstawiciele NIK w Grupie Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska wzięli udział w corocznym spotkaniu, w ramach 
którego odbyło się seminarium poświęcone problemom środowiskowym związanym z rozwojem transportu oraz zagadnieniom 
kontroli gospodarności, efektywności i wydajności. Spotkanie odbyło się w październiku 2011 r. w Sztokholmie, gdzie zapre-
zentowano także informacje o wybranych zakończonych i planowanych europejskich koordynowanych kontrolach środowiska. 
NIK przedstawiła propozycję podjęcia w 2013 r. międzynarodowej kontroli dotyczącej parków narodowych. Swój udział w niej 
zadeklarowało wstępnie siedem NOK. 

NIK jest lub będzie w najbliższym czasie zaangażowana w międzynarodowe kontrole środowiskowe m.in. w realizowaną 
pod kierownictwem NOK Holandii kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów oraz koordynowaną przez NOK Nor-
wegii kontrolę handlu emisjami. 

W Sztokholmie członkowie Grupy Roboczej zapoznali się też z projektem strategii działania grupy na lata 2012–2014, 
który zakłada dwa priorytety: problematykę kontroli zmian klimatycznych i metodologię kontroli rozwoju zrównoważonego. 
Bezpośrednio po spotkaniu członków Grupy odbyło się posiedzenie jej Komitetu Sterującego. Omawiano m.in. potrzebę upo-
wszechnienia inicjatyw prośrodowiskowych wśród NOK. Przedstawicielka NIK poinformowała też o wprowadzeniu w NIK sy-
stemu zarządzania środowiskiem i uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu w tym zakresie. 

W marcu 2011 r. NIK uczestniczyła w XIX posiedzeniu Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń w Madrycie, na którym omawiano 
strategię szkoleniową EUROSAI oraz podział funkcji Komitetu po wprowadzeniu nowego schematu organizacyjnego. Komi-
tet został rozwiązany na VIII Kongresie EUROSAI w Lizbonie, a jego dotychczasowe zadania przejęły grupy zadaniowe ds. 
realizacji poszczególnych celów strategicznych. w roku 2011 NIK rozpoczęła także prace w dwóch zespołach ds. realizacji 
planu strategicznego EUROSAI. w Pradze odbyło się spotkanie zespołu ds. realizacji celu trzeciego (w listopadzie 2011), a 
w Lizbonie zespołu ds. realizacji celu czwartego (w czerwcu 2011 r.). Spotkania te poświęcone były przygotowaniu projektów 
planów operacyjnych i projektów dokumentów regulujących funkcjonowanie zespołów. 

W marcu 2011 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w okresowym spotkaniu grupy zadaniowej EUROSAI ds. kontroli fun-
duszy na rzecz klęsk żywiołowych oraz katastrof, które odbyło się w Moskwie. Podczas spotkania omówiono system zarzą-
dzania środowiskowego, system szybkiego reagowania, skuteczność pomocy międzynarodowej, fundusze społeczne i sub-
wencje, a także zaplanowaną wspólną kontrolę międzynarodową dot. funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych. Z kolei 
w maju 2011 r. reprezentant NIK uczestniczył w seminarium na temat kontroli gospodarki odpadami, organizowanym przez 
Norwegię (kierującą Grupą Roboczą EUROSAI ds. Kontroli Środowiska). w seminarium wzięli udział przedstawiciele 25 NOK 
oraz eksperci z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisji Europejskiej. Seminarium i zorganizowane 
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w jego trakcie warsztaty były okazją do zapoznania się z kluczowymi inicjatywami w zakresie kontroli gospodarki odpadami, 
podejmowanymi w ramach prac grup roboczych ds. kontroli środowiska INTOSAI i EUROSAI. Podczas seminarium NIK za-
prezentowała swoje doświadczenia.

Istotnym nowym zadaniem NIK jest kierowanie podgrupą realizującą projekt e-Government (www.egov.nik.gov.pl) w ramach 
Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT. Jej pracami poprzednio kierował NOK Portugalii. NIK zaproponowała swoim europejskim 
partnerom autorskie narzędzie do zarządzania wiedzą gromadzoną przez najwyższe organy kontroli. w październiku 2011 r. 
odbyło się w Warszawie spotkanie inicjujące projekt pod kierownictwem NIK z udziałem dziewięciu przedstawicieli z sześciu NOK 
uczestniczących w pracach podgrupy (Estonii, Holandii, Portugalii, Rosji, Słowacji i Szwajcarii), poświęcone kwestiom organizacji 
projektu. Podczas spotkania w Warszawie Polacy wyjaśniali swoim partnerom ideę systemu oraz jego architekturę. Internetowe 
narzędzie ma ułatwić docieranie do danych z kontroli informatycznych oraz usprawnić ich analizę. Przewodzona przez Szwaj-
carię grupa, zajmująca się w EUROSAI technologiami IT, wezwała poszczególne instytucje kontrolne do dostarczania raportów 
i danych, wskazując jednocześnie jako adres stronę internetową NIK, goszczącą platformę e-GOV.

4. Udział NIK w przeglądzie partnerskim NOK Słowacji
Od kwietnia 2010 r. do kwietnia 2011 r. przedstawiciele NOK Wielkiej Brytanii (przewodniczący), Estonii, Polski i Słowenii 

dokonali przeglądu Najwyższego Urzędu Kontrolnego Słowacji (dalej „NUK”). Przedmiotem oceny były strategia rozwoju NUK, 
planowanie, prowadzenie i przedstawianie sprawozdań z kontroli oraz system oceny jakości postępowania kontrolnego, rekru-
tacja i szkolenie pracowników oraz polityka informacyjna.

Przegląd został przeprowadzony na podstawie porozumienia, opartego na (wówczas) projekcie wytycznych INTOSAI 
ws. przeglądów partnerskich26. Członkowie zespołu otrzymali przełożone na język angielski akty prawne, podręczniki kontroli 
oraz akty wewnętrzne regulujące organizację i postępowanie kontrolne NUK. Zaprezentowano im wszystkie tematy przeglądu 
oraz zorganizowano kilkadziesiąt spotkań z pracownikami NUK. Dodatkowo polscy członkowie zespołu zapoznali się doku-
mentacją trzech kontroli (w języku słowackim) oraz przedyskutowali ich przebieg z właściwymi dyrektorami i kierownikami 
kontroli; uzyskali też pisemną odpowiedź na ok. 50 pytań z zakresu postępowania kontrolnego i metodyki kontroli z listy pytań 
INTOSAI ws. przeglądów partnerskich27 i przedyskutowali odpowiedzi z autorami. 

Zespół przeglądu partnerskiego wysoko ocenił działalność NUK Słowacji, zwłaszcza podnoszenie jakości i profesjona-
lizmu działań kontrolnych, rozwój metodyki kontroli, rosnące znaczenie wyników kontroli dla interesariuszy, coraz większą 
dostępność wyników kontroli i ulepszanie współpracy z mediami.

Równocześnie sformułowano szczegółowe uwagi. w części opracowanej przez przedstawicieli NIK zasugerowano m.in:
–  wzbogacenie warsztatu NUK w dziedzinie kontroli wykonania zadań,
–  zwiększenie roli delegatur – na podstawie doświadczeń NIK,
–  rozważenie możliwości dokonywania analizy wpływu wykonanych kontroli oraz wprowadzenia zewnętrznej oceny jakości 

kontroli,
–  zwiększenie czytelności sprawozdań z kontroli, w tym prezentowanie oceny na początku dokumentu,
–  rozważenie, czy w dostatecznym stopniu wykorzystuje się nieformalne sugestie tematów kontroli, np. z parlamentu, rządu 

i innych centralnych organów państwa oraz od opinii publicznej, czy tematy kontroli równomiernie „pokrywają” programy 
rządowe i działalność poszczególnych resortów, jak ulepszyć mechanizmy oceny ryzyka i istotności, tak aby zasoby NUK 
były kierowane na dziedziny priorytetowe, czy można by prowadzić więcej kontroli dotyczących całych dziedzin działalno-
ści rządu (np. polityk sektorowych lub programów rządowych).
W czerwcu 2011 r. reprezentanci NIK oraz NOK Wielkiej Brytanii, Estonii i Słowenii zaprezentowali kierownictwu NOK 

Słowacji wyniki przeglądu partnerskiego. Doświadczenia NIK z udziału w przeglądzie partnerskim zostały przedstawione 
w kwartalniku INTOSAI28.

26  ISSAI 5600 Peer Review Guideline.

27  Peer Review Checklist – Appendix to ISSAI 5600

28  Paweł Banaś and Jacek Mazur: “Peer Review of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic: Reflections of Peer Review Team Members”, International Journal 

of Government Auditing, Washington, October 2011).
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5. Udział NIK w kontrolach międzynarodowych 
W 2011 r. NIK była zaangażowana w działania związane z 4 kontrolami prowadzonymi we współpracy z najwyższymi 

organami kontroli innych państw. 

Tabela 1. 

Kontrole równoległe i koordynowane realizowane w 2011 r.

Lp. Tytuł kontroli

Państwa 
uczestniczące 
w kontroli

Ogólne informacje o kontroli, 
w tym informacje o zadaniach zrealizowanych w 2011 r.

1 2 3 4

1. Kontrola równoległa przygotowań 
do organizacji mistrzostw Europy 
w piłce nożnej na Ukrainie 
i w Polsce w 2012 r. 

Ukraina i Polska List intencyjny pomiędzy NIK a Izbą Obrachunkową Ukrainy w sprawie realizacji 
kontroli został podpisany podczas VII Kongresu EUROSAI w Krakowie w czerw-
cu 2008 r. Zgodnie z porozumieniem o współpracy z listopada 2008 r. strony 
zobowiązały się przeprowadzać corocznie w latach 2008–2011 kontrole przy-
gotowań do EURO 2012. Pierwsza z nich (obejmująca lata 2007–2008) trwała 
od września 2008 do stycznia 2009. Wspólny raport został podpisany w Kijowie 
w czerwcu 2009. Druga kontrola została przeprowadzona od września 2009 
do stycznia 2010 i objęła lata 2009–2010. Wspólny raport z drugiej kontroli 
podpisano w lipcu 2010 r. Trzeci wspólny raport z kontroli został podpisany 
w Lizbonie w czerwcu 2011 r. podczas VIII Kongresu EUROSAI.
W 2012 r. planowane jest opracowanie i podpisanie czwartego raportu z kon-
troli równoległej, zawierającego ocenę przygotowań do organizacji EURO 2012 
według stanu na koniec 2011 r.

2. Międzynarodowa kontrola 
dotycząca realizacji programów 
wspierających wzrost zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych 

Polska (koordynator), 
Bułgaria, Czechy, 

Hiszpania, Niemcy, 
Macedonia, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, 
Szwajcaria, Turcja, 

Ukraina 

Kontrola była realizowana z inicjatywy NIK. Stanowiła kontynuację III te-
matu VII Kongresu EUROSAI oraz wypełnienie jednej z jego rekomendacji. 
Wspólny raport został podpisany na VIII Kongresie EUROSAI w Lizbonie 
w czerwcu 2011 r.

3. Realizacja Programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka na 
lata 2007–2013

Polska i Słowacja Kontrola realizowana na podstawie ogólnej umowy o współpracy między NIK 
a NOK Słowacji (z 1998 r.) bez podpisywania odrębnej umowy o kontroli. z kon-
troli sporządzono dwa osobne raporty. w dniu 7 grudnia 2011 r. wymieniono in-
formacje nt. ustaleń kontroli. Strony wymieniły też uwagi i propozycje dotyczące 
współpracy w ramach kontroli Programu w latach 2012 – 2013.

4. Koszty kontroli funduszy 
strukturalnych

Austria, Bułgaria, Czechy, 
Holandia, Łotwa, Niemcy, 

Polska, Portugalia, 
Słowenia, Słowacja, 

Węgry, Włochy

Obserwatorzy: Finlandia, 
Hiszpania, Malta i ETO

Kontrola realizowana w ramach prac Grupy Roboczej ds. Funduszy Struktural-
nych Komitetu Kontaktowego Prezesów NOK Unii Europejskiej i Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego. Raport zbiorczy z kontroli został przyjęty na ze-
braniu Komitetu Kontaktowego w Luksemburgu w dniach 13–14 października 
2011 r. 

Departament Obrony Narodowej NIK w IV kwartale 2011 r. rozpoczął kontrolę wykonania budżetu za 2010 r. przez Wie-
lonarodowy Korpus Północno-Wschodni (WNK PW) w Szczecinie. Zgodnie z porozumieniem prezesów najwyższych organów 
kontroli Polski, Danii i Niemiec, zawartym 2 lutego 2001 r., NIK jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli wykonania 
budżetu przez WNK PW za lata 2010–2012. w IV kwartale 2012 r. planowane jest rozpoczęcie kontroli wykonania budżetu 
przez WNK PW za 2011 r.

6. Współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym – ETO
NIK współpracowała z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w związku z kontrolami, które ETO prowadził na teryto-

rium RP, realizując tym samym zobowiązanie, jakie nakładają na nią przepisy prawa UE. w praktyce współpraca obejmowała: 
wymianę okresowych planów pracy, udział kontrolerów NIK w charakterze obserwatorów w kontrolach ETO w Polsce, udzie-
lanie pomocy ETO w jego kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi do kontroli i uzyskiwaniu danych i dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, analizę wstępnych ustaleń przekazywanych przez ETO po zakończeniu każdej kon-
troli, a w uzasadnionych wypadkach także zgłaszanie uwag do tych ustaleń. w minionym roku ETO przeprowadził w Polsce 17 
kontroli. Dane o ich zakresie tematycznym i o podmiotach objętych kontrolą zaprezentowano w tabeli.
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Tabela 2. 

Kontrole przeprowadzone przez ETO w 2011 r.

Lp. Temat kontroli ETO Jednostki kontrolowane

1 2 3

1. Poświadczenie wiarygodności (DAS 2010: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)

- Ministerstwo Finansów
- wybrani beneficjenci

2.

Kontrola wdrożenia w nowych państwach członkowskich prawodawstwa Unii 
Europejskiej w zakresie higieny w ubojniach

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Główny Inspektorat Weterynarii 
- wybrani beneficjenci

3.

Wstępne studium dot. kontroli udzielania pomocy grupom producentów warzyw 
i owoców

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
- wybrani beneficjenci 

4.
Kontrola w ramach poświadczenia wiarygodności (DAS 2011: Wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Rozp. Rady nr  1698/2005)

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- wybrani beneficjenci 

5.
Kontrola w ramach poświadczenia wiarygodności (DAS 2011): Europejski 
Fundusz Rolniczy Gwarancji 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- wybrani beneficjenci

6. Audyt Systemów Zarządzania Instytucji Zarządzającej i Komitetu Monitorującego 
Europejski Fundusz Społeczny

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- wybrani beneficjenci

7. Infrastruktura drogowa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- wybrani beneficjenci

8.

System Jednolitej Płatności Obszarowej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Agencja Nieruchomości Rolnych
- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
- wybrani beneficjenci

9.

Kontrola projektów regeneracji terenów poprzemysłowych współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny woj. łódzkiego i Regionalny 
Program Operacyjny woj. śląskiego

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- Ministerstwo Środowiska
- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

10. Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011: Program Operacyjny Kapitał Ludzki) - Ministerstwo Finansów
- wybrani beneficjenci

11.
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011 Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- Ministerstwo Finansów
- wybrani beneficjenci

12.
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011 Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozp. Rady nr  1698/2005)

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- wybrani beneficjenci

13. Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011 Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego – Pomoc Techniczna)

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- Ministerstwo Finansów

14.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, działanie 123 – zwiększanie 
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- wybrani beneficjenci 

15.
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko)

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- Ministerstwo Finansów
- wybrani beneficjenci

16. Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011 Europejski program energetyczny na 
rzecz naprawy gospodarczej)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

17. Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011 Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozp. Rady 1698/2005)

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- wybrani beneficjenci

17 i 18 października 2011 r. w NIK odbyły się warsztaty dla pracowników koordynujących i prowadzących kontrole, którzy 
specjalizują się w kontrolach wykorzystania środków unijnych w Polsce lub mogą zajmować się tym w przyszłości (uczestni-
czyło około 60 osób). Wykładowcami byli: członek ETO z ramienia Polski A. Kubik i czterej kontrolerzy ETO. Program szkole-
nia obejmował oba rodzaje kontroli ETO: 1) kontrole dla celów wydania poświadczenia wiarygodności (DAS29) na przykładzie 

29  DAS – formalna opinia ETO w sprawie wiarygodności rozliczeń UE, a także legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw, powszechnie określana za 

pomocą francuskiego akronimu DAS (skrót od Déclaration d’Assurance).
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kontroli dotyczących rolnictwa oraz kontroli zamówień publicznych w obszarze funduszy strukturalnych; 2) kontrole wykonania 
zadań w zakresie funduszy strukturalnych i środków na wspólną politykę rolną. w prezentacjach podkreślano rolę analizy 
ryzyka w całości procesu kontrolnego, czyli poczynając od planowania, poprzez przygotowanie kontroli, aż po jej przebieg 
w jednostkach kontrolowanych, jak też po jej zakończeniu: budowanie baz obszarów ryzyka, które stanowią podstawę plano-
wania przyszłych kontroli. ETO przykłada do tych zagadnień dużą wagę, a i NIK stara się opracować metody umożliwiające 
coraz lepsze korzystanie z metod analizy ryzyka.

Działając na prośbę ETO, w sierpniu 2011 r. NIK przedłożył ETO opinię dotyczącą założeń obecnie przygotowywanej 
„Strategii ETO 2013+”. Kolejną formą współpracy obu instytucji jest coroczne informowanie się o planach kontroli.

7. Współpraca z innymi organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi 
W marcu 2011 r. w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) miała miejsce III Konferencja EUROSAI – ARA-

BOSAI30, w której uczestniczył Prezes NIK jako Przewodniczący Zarządu EUROSAI oraz przedstawiciele ponad 
40 instytucji kontrolnych z obu organizacji. Konferencja odbyła się pod hasłami walki z korupcją, przejrzystości 
i rozliczalności. 

W przemówieniu powitalnym Prezes NIK zwrócił uwagę na znaczenie najwyższych organów kontroli jako strażników pub-
licznych pieniędzy, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego. Podkreślił też wagę przejrzystego funkcjonowania instytucji 
kontrolnych dla ich skutecznej walki z korupcją. Podczas trzech sesji tematycznych szefowie europejskich i arabskich NOK 
mówili o swoich doświadczeniach we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI), po-
miarze wydajności instytucji kontrolnych oraz o innowacjach w walce z korupcją. Delegaci przyjęli deklarację (The Abu Dhabi 
Declaration), której głównymi założeniami są walka z korupcją, wdrażanie standardów ISSAI oraz współpraca w zakresie pro-
mowania EUROSAI i ARABOSAI. Podczas rozmów kuluarowych Prezes NIK zaprosił Prezesa NOK Iraku do złożenia wizyty 
w Polsce oraz zobowiązał się przyjąć ekspertów NOK Iraku podczas wizyty studyjnej31. Na zaproszenie Prezesa NIK wizytę 
w Polsce złożył także Prezes NOK Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

We wrześniu 2011 r. w Stambule odbyła się pierwsza wspólna konferencja EUROSAI-ASOSAI, będąca wynikiem współ-
pracy pomiędzy dwoma organizacjami, która została zainicjowana przez NIK podczas prezydencji w EUROSAI. w trakcie 
konferencji szczegółowo omawiano podejścia do zapewnienia przejrzystości i rozliczalności oraz wyzwania w tym zakresie, 
wraz z rolą NOK i Międzynarodowych Standardów Kontroli w umacnianiu przejrzystości i rozliczalności. Debatowano także 
nad wyzwaniami NOK dotyczącymi ich narzędzi komunikacji oraz nad wzmacnianiem relacji NOK z mediami i organizacjami 
pozarządowymi. Wyzwania w zapewnianiu przejrzystości i rozliczalności były także dyskutowane w konkretnych obszarach 
zarządzania finansami publicznymi, jak m.in. wydatki na obronę, zamówienia publiczne, dług publiczny i system podatkowy. 

W listopadzie 2011 roku NIK uzyskała miejsce w kolegium audytorów mechanizmu finansowego ATHENA (odnoszącego 
się do wojskowych działań UE).

NIK współpracuje także z Bankiem Światowym. 18 lutego 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Banku Światowego z kierownictwem Departamentu Budżetu i Finansów NIK. Celem wizyty było m.in. 
badanie rynku rachunkowości i audytu w Polsce. Z kolei w grudniu na zaproszenie Banku Światowego Prezes 
NIK wziął udział w warsztatach planowania strategicznego zorganizowanych dla NOK Iraku, które odbyły się 
w Bejrucie. 

Prezes NIK, w trakcie sesji zatytułowanej „Zmiany w procesie zarządzania”, wygłosił prezentację na temat doświadczeń 
NIK w 20-letnim procesie przemian, a w trakcie sesji zatytułowanej „Kluczowe narzędzia NOK we wzmacnianiu zarządzania 
w administracji publicznej” przedstawił nową strategię komunikacyjną NIK. Przedstawiciel NIK wygłosił także przemówienie na 
temat zmian w kontroli wewnętrznej w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. NIK zobowiązała się podjąć bliższą współpracę z NOK 
Iraku na szczeblu prezesów i ekspertów, w związku z czym zaplanowano dwie wizyty w Polsce w roku 2012.

Z kolei w ramach współpracy z NATO w maju 2011 r. przedstawiciel NIK uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli NOK 
krajów członkowskich państw NATO w Brukseli, poświęconym sprawozdaniu z działalności Międzynarodowej Rady Audyto-
rów (IBAN).

30  ARABOSAI – Organizacja Najwyższych Organów Kontroli Państw Arabskich. 

31  Wizyta odbyła się w marcu 2012 roku.
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8. Współpraca dwustronna i wielostronna
W styczniu 2011 r. wizytę w NIK złożyła Audytor Generalna Powszechnej Izby Obrachunkowej Holandii Saskia J. Stuive-

ling. Tematem rozmów było zarządzanie zmianą i innowacyjność w najwyższych organach kontroli. Delegacja holenderska 
wysłuchała informacji na temat przygotowań do reformy NIK w 2011 r., związanych z nowelizacją ustawy o NIK.  

Na przełomie lutego i marca 2011 r. wizytę w NIK złożył Prezes Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej Siergiej Stie-
paszyn. Prezes NOK Rosji wygłosił wykład połączony z dyskusją w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie 
pt. „Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Rosji z perspektywy Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej”. Podczas spotkania 
w NIK omawiano możliwość członkostwa NIK w Zarządzie INTOSAI, jej działalność jako przewodniczącego zarządu EURO-
SAI, dotychczasową współpracę pomiędzy obiema instytucjami oraz ich ewentualny udział w popieraniu umowy o małym ru-
chu granicznym między Polską a Rosją (Obwód Kaliningradzki). Strona rosyjska wyraziła także chęć przysłania do NIK grupy 
ekspertów w celu wymiany doświadczeń dotyczących kontroli przygotowań Polski do organizacji finałów Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Z kolei w kwietniu 2011 r. w NIK przebywała delegacja urzędników i parlamentarzystów z Mongolii. Tematem spotkania 
była rola NIK w cyklu budżetowym, czyli w procesie przygotowania budżetu, debaty na jego temat w Sejmie, wykonania bu-
dżetu, oraz sprawozdawczość i audyt w tym zakresie. Delegacja przebywała w Polsce na zaproszenie Banku Światowego. 

Również w kwietniu delegacja NIK przebywała z wizytą w Gruzji. Prezes NIK spotkał się m.in. z wiceprzewodniczącym 
Parlamentu Gruzińskiego oraz z przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. Rozmawiano głównie o pozycji najwyższego 
organu kontroli w państwie i jego roli w kontrolowaniu wydatków publicznych, a Prezes NOK Gruzji mówił o gruntownych zmia-
nach, jakie jego instytucja przeszła od roku 2008 oraz o pracach nad rozwojem metodologii kontrolnej. Ponieważ nawiązanie 
bliższych stosunków pomiędzy NOK Gruzji a NIK może przynieść obopólne korzyści, Prezes NIK zaprosił kontrolerów gruziń-
skich do Polski w celu wymiany doświadczeń w zakresie metodologii kontroli i kontroli wykonania zadań oraz zaprosił Prezesa 
Izby Kontroli Gruzji Levana Bezhashvili do złożenia wizyty w Polsce32. 

W lipcu 2011 r. – na prośbę i w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – na zaproszenie Prezesa NIK z wizytą 
oficjalną w Polsce przebywała delegacja Biura Politycznego KC Komunistycznej Partii Chin pod kierownictwem He Guoqian-
ga, członka stałego Biura Politycznego KC KPCH i Sekretarza Komisji ds. Dyscypliny. Podczas wizyty He Guoqiang został 
przyjęty m.in. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

W czerwcu 2011 r. miała miejsce wizyta Prezesa NOK Słowenii w NIK, podczas której omówiono m.in. wyniki międzyna-
rodowej kontroli dotyczącej wdrożenia postanowień konwencji helsińskiej, kontrolę zanieczyszczeń Bałtyku przez statki oraz 
politykę komunikacyjną delegatur NIK. 

W sierpniu 2011 r. delegacja NIK uczestniczyła w zorganizowanym w Oslo dorocznym spotkaniu przedstawicieli naj-
wyższych organów kontroli krajów bałtyckich i nordyckich. Przedstawiciele NOK Norwegii i Danii zaprezentowali możliwość 
przyszłej współpracy w ramach kontroli systemu handlu emisjami CO2. Wymieniono także doświadczenia w zakresie kontroli 
unijnych oraz omówiono temat kontroli parków narodowych. Prezes NIK wygłosił prezentacje na temat kontroli parków naro-
dowych w Polsce oraz na temat zmian prawnych w NIK i jej nowej polityki komunikacyjnej. 

We wrześniu 2011 r. NIK gościła Audytor Generalną Szwecji Gudrun Antemar. Tematami rozmów były kontrole NIK 
i NOK Szwecji w zakresie zdrowia i oświaty, aktualne zmiany w NIK wynikające z wejścia w życie nowelizacji ustawy o NIK 
oraz doświadczenia międzynarodowe NIK z okresu sprawowania prezydencji w EUROSAI. Wizyta Prezes NOK Szwecji była 
kontynuacją długoletniej współpracy pomiędzy instytucjami, sięgającej końca lat 90. Oba urzędy współdziałały ze sobą przy 
okazji spotkań Komitetu Kontaktowego, corocznych spotkań szefów NOK oraz przygotowań do kongresu EUROSAI. 

Szefowie NOK Grupy Wyszehradzkiej, Austrii i Słowenii, czyli tzw. V4+2, obradowali we wrześniu w czeskiej miejscowo-
ści Luhačovice. Dyskusja dotyczyła m.in. wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy NOK, sporządzania zbiorczych 
sprawozdań o zarządzaniu środkami unijnymi i kontroli unijnych programów współpracy transgranicznej. Podczas spotkania 
postanowiono, że NOK Czech zainicjuje prace na rzecz przeprowadzenia w 2013 r. kontroli równoległej unijnych programów 
współpracy transgranicznej, NOK Słowenii zorganizuje zaś pracę grupy, która do września 2013 r. opracuje podręcznik uła-
twiający działalność w NOK zwalczaniu zjawisk korupcji i oszustwa. 

Polsko-indyjskie seminarium na temat public relations odbyło się we wrześniu 2011 roku w NIK w Warszawie. Uczestni-
czyła w nim grupa ekspertów z NOK Indii. Tematyka seminarium obejmowała m.in. zasady współpracy pomiędzy NOK a me-

32  Wizyta miała miejsce w marcu 2012 roku.
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diami, obowiązki rzecznika prasowego NOK, problemy we współpracy z dziennikarzami, kwestie docierania do społeczeństwa 
za pomocą Internetu oraz komunikację wewnętrzną NOK. Pracownicy wydziału prasowego NIK prezentowali nowe funkcje 
strony internetowej NIK i programy wspierające pracę kontrolerów, a przedstawiciele gości omówili narzędzia IT stosowane 
w ich instytucji. 

Wizyta Manuela Núneza Péreza, Prezesa Trybunału Obrachunkowego Hiszpanii, będącego jednocześnie Sekretarzem 
Generalnym EUROSAI, obejmowała w październiku 2011 r. m.in. omówienie problematyki funkcjonowanie delegatur NIK na 
przykładzie Delegatury w Gdańsku, którą goście odwiedzili wraz z Prezesem NIK. Podczas rozmów podsumowano również 
prezydencję NIK w EUROSAI. Omawiano także współpracę NIK z jednostkami kontrolowanymi, inicjatywę INTOSAI w spra-
wie umiejscowienia kwestii niezależności najwyższych organów kontroli w rezolucji ONZ oraz możliwość członkostwa NIK 
w Zarządzie INTOSAI. Prezes hiszpańskiego NOK przedstawił ogólną charakterystykę pracy Trybunału oraz stosowanych 
w nim rozwiązań kontrolnych i kadrowych. Prezes Núnez Pérez został także przyjęty przez Prezydenta Miasta Gdyni, który 
przedstawił relacje swojego urzędu z NIK. 

Istotną inicjatywą podjętą w 2011 r. była decyzja Prezesa NIK o poddaniu Izby przeglądowi partnerskiemu. Do 
przeglądu zaproszone zostały NOK Austrii, Danii, Holandii i Litwy. NOK Danii zgodził się przewodniczyć pracom 
zespołu dokonującego przeglądu. Datę jego rozpoczęcia ustalono na styczeń 2012, a zakończenia na koniec 2012 
roku. Tematem przeglądu jest procedura kontrolna NIK, a jego cele to zwiększenie przejrzystości funkcjonowania 
Izby, uzyskanie zapewnienia co do zgodności działalności NIK ze standardami oraz wsparcie propagowanej przez 
INTOSAI idei przeglądów partnerskich. 

W związku z przeglądem partnerskim miała miejsce wizyta Prezesa NOK Danii Henrika Otbo w NIK w listopadzie 2011 r. 
Wraz z nim przybyła delegacja ekspertów duńskich, którzy będą brali udział w przeglądzie. Podczas spotkania omówione zo-
stały wstępne ustalenia dotyczące porozumienia w sprawie przeglądu, harmonogramu prac oraz termin pierwszego spotkania 
zespołu dokonującego przeglądu partnerskiego.

9. Udział pracowników NIK w konferencjach, seminariach i szkoleniach
Ważnym aspektem działalności międzynarodowej NIK jest uczestnictwo jej pracowników w międzynarodowych konferen-

cjach, seminariach i szkoleniach. w czerwcu 2011 r. w Astanie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna 
z okazji 15. rocznicy Komitetu Obrachunkowego ds. Kontroli Wykonania Budżetu Republiki Kazachstanu oraz seminarium na 
temat audytu zewnętrznego i nadzoru parlamentarnego. w lipcu 2011 r. reprezentant NIK uczestniczył w drugiej konferencji 
ECIIA nt. cyberbezpieczeństwa, która odbyła się w Rzymie. z kolei w październiku w Paryżu odbyła się konferencja organizo-
wana przez rząd Francji wraz z OECD pt. Two years after the Stiglitz-Sen-Fitoussi report, What Well Being and Sustainability 

Measures, w której uczestniczył wiceprezes NIK Wojciech Misiąg. 
W kwietniu 2011 r. w Lubljanie odbyło się seminarium NOK krajów Grupy Wyszehradzkiej nt. roli NOK w zwalczaniu ko-

rupcji, w którym uczestniczył reprezentant NIK. z kolei w maju przedstawicielka Izby wzięła udział w seminarium poświęconym 
kontrolowaniu gospodarki odpadami. Zostało ono zorganizowane w Oslo przez Grupę Roboczą INTOSAI ds. Kontroli Środo-
wiska. w połowie czerwca w Tallinie odbyło się seminarium na temat Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów 
Kontroli, czyli ISSAI, poświęcone w szczególności problematyce ich wdrażania, na które zostały oddelegowane dwie przed-
stawicielki NIK. w listopadzie 2011 r. w Budapeszcie odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone walce z korupcją. 
Uczestnicy seminarium zaprezentowali swoje dokonania w zwalczaniu oszustw i korupcji, a delegacja z NOK Holandii przed-
stawiła swoją metodykę identyfikacji ryzyka występowania korupcji.  

Ponadto dwie osoby z NIK uczestniczyły w ciągu 2011 roku w międzynarodowych szkoleniach organizowanych przez rząd 
Indii w ramach programu współpracy technicznej i gospodarczej. Jedno ze szkoleń dotyczyło kontroli w środowisku technologii 
informacyjnych, drugie zaś kontroli w sektorze publicznym. 

10. Nowe formy aktywności – CERN
NIK ubiega się o pełnienie funkcji audytora zewnętrznego w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. 

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko audytora zewnętrznego na lata 2013–2015 z możliwością przedłużenia na 
kolejne dwa lata wpłynęło do NIK w połowie 2011 roku. w październiku 2011 roku NIK przesłała do CERN swoje zgłoszenie 
wraz z ofertą. Oprócz NIK o tę funkcję ubiegają się najwyższe organy kontroli Hiszpanii, Norwegii i Szwajcarii. Delegacja NIK 
pod przewodnictwem Prezesa Jacka Jezierskiego zaprezentowała swoją ofertę przed Komisją Konkursową składającą się 
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z Przewodniczącego Rady CERN prof. Michela Spiro i dwóch członków Stałego Komitetu Doradczego ds. Audytu (SACA) 7 
lutego br. w siedzibie CERN w Genewie. Wybór audytora zewnętrznego nastąpi w wyniku głosowania, podczas zebrania Rady 
CERN w dniu 21 czerwca 2012 roku. 

Jeżeli NIK zostanie audytorem CERN, przyniesie jej to wiele korzyści. Po pierwsze doświadczenie w audycie między-
narodowym. Po drugie - prestiż. I po trzecie, NIK będzie mogła po części kontrolować pieniądze polskiego podatnika, które 
w formie składki wnoszone są do tej organizacji. Jest to niemała kwota, ponieważ roczna polska składka do CERN wynosi ok. 
30 mln franków szwajcarskich. W Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN zrzeszonych jest obecnie dwadzieścia 
państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników. Swoje badania prowadzi tam również ok. 8000 naukowców z całego 
świata.  Najważniejszym projektem CERN jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów. Polska 
jako jedyny kraj z byłego bloku sowieckiego była obserwatorem w CERN w latach 1964-1991, a od 1 lipca 1991 r. jest pełno-
prawnym członkiem CERN. Pracuje tam około 200 Polaków, w większości są to młodzi naukowcy – stypendyści.
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Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu 
państwa w roku 2010

Lp. Tytuł kontroli
Jednostka organizacyjna, która 

przeprowadziła kontrolę

1 2 3

1.
Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych 
dochodów i wydatków w 2010 r. (P/10//007)

Departament
Administracji Publicznej

2. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 15 – Sądy powszechne (P/10/008) Departament
Administracji Publicznej

3. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (P/10/009) Departament
Administracji Publicznej

4. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 17 – Administracja publiczna (P/10/010) Departament
Administracji Publicznej

5. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 27 – Informatyzacja (P/10/010) Departament
Administracji Publicznej

6. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 34 – Rozwój regionalny (P/10/012) Departament
Administracji Publicznej

7.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 37 – Sprawiedliwość oraz wykonanie w 2010 r. planów 
finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 
(P/10/013)

Departament
Administracji Publicznej

8.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 
(P/10/010)

Departament
Administracji Publicznej

9.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej (P/10/014)

Departament
Administracji Publicznej

10. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 49 – Urząd Zamówień Publicznych (P/10/015) Departament
Administracji Publicznej

11.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 58 – Główny Urząd Statystyczny (P/10/016) Departament

Administracji Publicznej

12. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 75 – Rządowe Centrum Legislacji (P/10/017) Departament
Administracji Publicznej

13. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 80 – Regionalne izby obrachunkowe (P/10/018) Departament
Administracji Publicznej

14.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 
(P/10/019)

Departament
Administracji Publicznej

15. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 84 – Środki własne Unii Europejskiej (P/10/020) Departament
Administracji Publicznej

16. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 86 – Samorządowe kolegia odwoławcze (P/10/021) Departament Administracji 
Publicznej

17.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury (P/10/187) Departament 

Administracji Publicznej

18. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 01 – Kancelaria Prezydenta RP (P/10/030) Departament 
Budżetu i Finansów

19. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 02 – Kancelaria Sejmu (P/10/031) Departament 
Budżetu i Finansów

20. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 03 – Kancelaria Senatu (P/10/032) Departament 
Budżetu i Finansów

21. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich (P/10/033) Departament 
Budżetu i Finansów

22. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (P/10/034) Departament 
Budżetu i Finansów

23. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 11 – Krajowe Biuro Wyborcze (P/10/035) Departament 
Budżetu i Finansów

24.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (P/10/036)

Departament 
Budżetu i Finansów

25. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (P/10/037) Departament 
Budżetu i Finansów
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26. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 70 – Komisja Nadzoru Finansowego (P/10/038) Departament 
Budżetu i Finansów 

27.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego i cz. 79 – Obsługa długu 
krajowego (P/10/039)

Departament 
Budżetu i Finansów

28.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 81 – Rezerwa ogólna i cz. 83 – Rezerwy celowe (P/10/040) Departament 

Budżetu i Finansów

29.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 20 – Gospodarka (P/10/050) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

30.

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 36 – Skarb Państwa, wykonanie w 2010 r. przychodów 
z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Rekompensacyjnego (P/10/051)

Departament 
Gospodarki, Skarbu Państwa 

i Prywatyzacji

31.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 40 – Turystyka (P/10/052) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

32.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 50 – Urząd Regulacji Energetyki (P/10/053) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

33.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (P/10/054) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

34.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 60 – Wyższy Urząd Górniczy (P/10/055) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa i 
Prywatyzacji

35.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 61 – Urząd Patentowy RP (P/10/056) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

36.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 64 – Główny Urząd Miar (P/10/057) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

37.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 65 – Polski Komitet Normalizacyjny (P/10/058) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

38.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 68 – Państwowa Agencja Atomistyki (P/10/059) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

39.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (P/10/060) Departament 

Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji

40.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 21 – Gospodarka morska (P/10/064) Departament 

Komunikacji i Systemów 
Transportowych

41.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 26 – Łączność (P/10/065) Departament 

Komunikacji i Systemów 
Transportowych

42.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 39 – Transport (P/10/066) Departament 

Komunikacji i Systemów 
Transportowych

43.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 71 – Urząd Transportu Kolejowego (P/10/067) Departament 

Komunikacji i Systemów 
Transportowych

44.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej (P/10/068) Departament 

Komunikacji i Systemów 
Transportowych

45.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (P/10/075) Departament 

Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

46.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 14 – Rzecznik Praw Dziecka (P/10/076) Departament 

Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

47.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wykonanie 
w 2010 r. planów finansowych Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości (P/10/077)

Departament 
Nauki, Oświaty

i Dziedzictwa Narodowego



412

1 2 3

48.

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 25 – Kultura fizyczna 
i sport oraz wykonanie w 2010 r. planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 
i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (P/10/078)

Departament 
Nauki, Oświaty

i Dziedzictwa Narodowego

49.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 28 – Nauka i cz. 38 – Szkolnictwo wyższe oraz wykonanie 
w 2010 r. planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (P/10/079)

Departament 
Nauki, Oświaty

i Dziedzictwa Narodowego

50.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 30 – Oświata i wychowanie (P/10/080) Departament 

Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

51.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 67 – Polska Akademia Nauk (P/10/081) Departament 

Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

52.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 29 – Obrona narodowa oraz wykonanie w 2009 r. planu 
finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (P/10/087)

Departament 
Obrony Narodowej 

i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

53.

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w cz. 29 przez Szefa Służby Wywiadu Wojskowego (tajna) (P/10/087) Departament 
Obrony Narodowej

 i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

54.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w cz. 29 przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (tajna) 
(P/10/087)

Departament 
Obrony Narodowej

 i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

55.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 42 – Sprawy wewnętrzne oraz wykonanie w 2010 r. planów 
finansowych Funduszu Wsparcia Policji i Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (P/10/088)

Departament 
Obrony Narodowej

 i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

56.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne (tajna) (P/10/089) Departament 

Obrony Narodowej
 i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

57.

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (tajna) (P/10/090) Departament 
Obrony Narodowej

 i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

58.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 59 – Agencja Wywiadu (tajna) (P/10/091) Departament 

Obrony Narodowej
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

59.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 12 – Państwowa Inspekcja Pracy (P/10/099) Departament 

Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

60.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 31 – Praca oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Pracy 
i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (P/10/100), cz. 44 – Zabezpieczenie społeczne 
(P/10/101), cz. 63 – Sprawy rodziny (P/10/104)1

Departament Pracy, Spraw Socjal-
nych i Zdrowia

61.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 46 – Zdrowie oraz wykonanie planu finansowego Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych (P/10/102)

Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

62.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 54 – Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
(P/10/103)

Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

63. Wykonanie w 2010 r. budżetu państwa w części 66 - Rzecznik Praw Pacjenta (P/10/189) Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

64.

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonanie 
w 2010 r. planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego i Funduszu 
Prewencji i Rehabilitacji (P/10/105)

Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

65.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonanie w 2010 r. 
planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (P/10/106)

Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

66.
Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. 
(P/10/107)

Departament Pracy, Spraw Socjal-
nych i Zdrowia

67.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 
(P/10/115)

Departament 
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego

68.

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 22 – Gospodarka wodna i cz. 41 – Środowisko (P/10/117) Departament 
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego
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69.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 32 – Rolnictwo, cz. 33 – Rozwój wsi, cz. 35 – Rynki rolne i cz. 62 
– Rybołówstwo oraz wykonanie w 2010 r. planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
(P/10/116)

Departament 
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego

70.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. – Realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych 
(P/10/114)

Departament 
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego

71.
Wykonanie planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych w 2010 r. (P/10/118) Departament 

Środowiska, Rolnictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego

72.
Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2010 r. (P/10/120) Departament 

Środowiska, Rolnictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego

73.
Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2010 r. (P/10/119) Departament 

Środowiska, Rolnictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego

74.
Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. 
(P/10/122)

Departament 
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego

75.
Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
w 2010 r. (P/10/121)

Departament 
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego

76.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/20 – woj. podlaskie (P/10/126) Delegatura 

w Białymstoku

77.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/04 – woj. kujawsko-pomorskie (P/10/130) Delegatura 

w Bydgoszczy

78.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/22 – woj. pomorskie (P/10/133) Delegatura 

w Gdańsku

79.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/24 – woj. śląskie (P/10/137) Delegatura 

w Katowicach

80.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/26 – woj. świętokrzyskie (P/10/141) Delegatura 

w Kielcach

81.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/12 – woj. małopolskie (P/10/145) Delegatura 

w Krakowie

82.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/06 – woj. lubelskie (P/10/149) Delegatura 

w Lublinie

83.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/10 – woj. łódzkie (P/10/152) Delegatura 

w Łodzi

84.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/28 – woj. warmińsko-mazurskie (P/10/156) Delegatura 

w Olsztynie

85.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/16 – woj. opolskie (P/10/160) Delegatura 

w Opolu

86.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/30 – woj. wielkopolskie (P/10/164) Delegatura 

w Poznaniu

87.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/18 – woj. podkarpackie (P/10/166) Delegatura 

w Rzeszowie

88.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/32 – woj. zachodniopomorskie (P/10/171) Delegatura 

w Szczecinie

89.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/14 – woj. mazowieckie (P/10/179) Delegatura 

w Warszawie

90.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 04 – Sąd Najwyższy (P/10/175) Delegatura 

w Warszawie

91.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 05 – Naczelny Sąd Administracyjny (P/10/176) Delegatura 

w Warszawie

92.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 06 – Trybunał Konstytucyjny (P/10/177) Delegatura 

w Warszawie
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93.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 52 – Krajowa Rada Sądownictwa (P/10/178) Delegatura 

w Warszawie

94.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/02 – woj. dolnośląskie (P/10/182) Delegatura 

we Wrocławiu

95.
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 85/08 – woj. lubuskie (P/10/184) Delegatura 

w Zielonej Górze

96. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku2 Departament
Budżetu i Finansów

1   Informacja opracowana na podstawie trzech kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r.
2   Dokument zbiorczy, prezentowany podczas plenarnego posiedzenia Sejmu.
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Wykaz informacji o wynikach kontroli planowych 
wysłanych do Sejmu RP lub właściwego wojewody 
od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2012 r. 
(kolejność wg ustawy o działach administracji)1

Lp. Dział administracji Tytuł i numer kontroli

Jednostka, która 
przeprowadzała 

kontrolę

Data wysłania 
do Sejmu/woje-

wody

Syn-
teza
str.

1 2 3 4 5 6

1. 

Administracja 
publiczna

Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej 
przez jednostki realizujące zadania publiczne w 
województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem udostępniania informacji w BIP 
(P/10/128)

Delegatura 
w Bydgoszczy

11 maja 
2011 r. 424

2.
Administracja publiczna/

Członkostwo RP 
w Unii Europejskiej

Realizacja zadań w zakresie międzynarodowej 
współpracy na rzecz rozwoju (P/10/005) 

Departament 
Administracji Publicznej 27 lipca 

2011 r. 425

3. Administracja 
publiczna

Działalność samorządowych kolegiów odwoławczych 
(P/10/003)

Departament 
Administracji Publicznej 29 marca 2011 r. 426

4. 
Administracja 

publiczna
Wywiązywanie się organów samorządu terytorialnego 
z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (P/10/098)

Departament Pracy, Spraw 
Socjalnych i Zdrowia 18 kwietnia 

2011 r. 427

5. Administracja 
publiczna

Funkcjonowanie służby cywilnej w ramach 
obowiązujących regulacji prawnych (P/11/004)

Departament 
Administracji Publicznej

26 marca 2012 r. 428

6. 
Administracja 

publiczna
Gospodarowanie mieniem przez związki międzygminne 
(P/09/127)

Delegatura 
w Bydgoszczy 11 lutego 2011 r. 429

7. Administracja 
publiczna

Dysponowanie mieniem komunalnym przez gminy 
województwa kujawsko-pomorskiego. (P/10/127)

Delegatura 
w Bydgoszczy 5 września 2011 r. 430

8. Administracja 
publiczna

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
komunalnymi. (P/10/173)

Delegatura 
w Warszawie

22 czerwca 
2011 r. 431

9.
Administracja publiczna/

Budownictwo gospodarka 
przestrzenna i mieszkaniowa

Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i użyczenia. (P/11/128)

Delegatura 
w Gdańsku 27 marca 2012 r. 432

10.
Budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa
Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy 
do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej 
(P/11/107) 

Departament 
Infrastruktury 13 lutego 2012 r. 433

11.

Budownictwo, gospodarka 
przestrzenna i mieszkaniowa

Realizacja zadań w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego przez organy 
administracji rządowej i jednostki samorządu 
terytorialnego. (P/10/110)

Departament  Środowiska, 
Rolnictwa i Zagospodaro-

wania Przestrzennego 
15 czerwca 

2011 r. 434

12.
Budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa
Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej 
przez organy administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego (P/11/108) 

Departament 
Infrastruktury 13 lutego 2012 r. 435

13. 

Budownictwo, gospodarka 
przestrzenna i mieszkaniowa/ 

Rozwój wsi

Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi po 
zlikwidowanych państwowych gospodarstwach 
rolnych i innych podmiotach dysponujących budynkami 
mieszkalnymi. (P/10/181)

Delegatura 
we Wrocławiu 25 października 

2011 r. 436

14.
Budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa
Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów 
budowlanych. (P/10/109)

Departament  Środowiska, 
Rolnictwa i Zagospodaro-

wania Przestrzennego

27 maja 
2011 r. 437

15. 
Budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa
Realizacja decyzji o rozbiórkach obiektów budowlanych, 
w szczególności decyzji, którym nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności. (P/10/131)

Delegatura 
w  Gdańsku 27 czerwca 

2011 r. 438

16.
Budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa
Pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób 
najuboższych (P/10/151)

Delegatura 
w Łodzi

2 lutego 
2012 r. 439

17.
Budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa
Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez 
spółki prawa handlowego z udziałem gmin. (P/11/181)

Delegatura 
w Zielonej Górze 23 marca 2012 r. 440

18. 

Budownictwo, gospodarka 
przestrzenna i mieszkaniowa

Udzielanie przez gminy bonifikaty nabywcom 
komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej 
sprzedaży. (P/10/155)

Delegatura 
w Olsztynie 15 lipca 

2011 r. 441
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19.
Finanse publiczne 

i instytucje finansowe
Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i 
funduszy emerytalnych (P/10/026)

Departament 
Budżetu i Finansów 23 marca 2011 r. 442

20.
Finanse publiczne 

i instytucje finansowe
Prawidłowość postępowań kontrolnych i podatkowych 
prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli 
skarbowej (P/10/024)

Departament 
Budżetu i Finansów 9 maja 

2011 r. 443

21. Finanse publiczne i instytucje 
finansowe

Opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem od 
gier (P/10/023)

Departament 
Budżetu i Finansów

6 maja 
2011 r. 444

22. Finanse publiczne 
i instytucje finansowe

Bankowa obsługa wybranych jednostek samorządu 
terytorialnego (P/10/129)

Delegatura 
w Bydgoszczy 8 sierpnia 2011 r. 445

23. Finanse publiczne 
i instytucje finansowe

Udzielanie pomocy poszkodowanym w powodzi 2010 r. 
(P/11/176)

Delegatura 
we Wrocławiu

27 stycznia 
2012 r. 446

24.
Finanse publiczne 

i instytucje finansowe
Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków 
stanowiących ich dochód w latach 2008-2010 
(P/11/163)

Delegatura 
w Rzeszowie 18 stycznia 

2012 r. 447

25.
Finanse publiczne 

i instytucje finansowe
Wykorzystanie przez fundacje i stowarzyszenia dotacji 
ze środków publicznych na realizację zadań zleconych 
(P/11/166)

Delegatura 
w Szczecinie 3 stycznia 2012 r. 448

26.
Finanse publiczne 

i instytucje finansowe
Działania na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla 
przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji 
(P/10/025)

Departament 
Budżetu i Finansów 20 kwietnia 

2011 r. 449

27.
Finanse publiczne 

i instytucje finansowe
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach 
samorządu terytorialnego ze szczególnym 
uwzględnieniem audytu wewnętrznego (P/10/132)

Delegatura 
w Gdańsku 15 listopada 

2011 r. 450

28.
Gospodarka Tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw przez 

elektrownie i elektrociepłownie (P/10/049)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

23 sierpnia 
2011 r. 451

29.
Gospodarka Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny 

(ze złóż krajowych). (P/09/044).
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

4 marca 2011 r. 452

30.
Gospodarka Tworzenie funduszy likwidacji kopalń i zakładów 

górniczych oraz gospodarowanie ich środkami przez 
spółki górnictwa węgla kamiennego (P/10/135)

Delegatura 
w Katowicach 17 stycznia 

2012 r. 453

31.

Gospodarka Zabezpieczenie interesu publicznego w związku z 
realizacją ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni Gdynia 
SA oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. (P/10/046)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji
23 sierpnia 

2011 r. 454

32.
Gospodarka wodna Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 

Odry, z uwzględnieniem „Programu dla Odry -2006” 
(P/10/180)

Delegatura we Wrocławiu
30 stycznia 

2011 r. 455

33.

Gospodarka wodna Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki 
Odry na terenie województwa opolskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
(P/11/154)

Delegatura w Opolu

30 marca 2012 r. 456

34.
Gospodarka wodna Ochrona wód i zagospodarowanie terenów 

przylegających do sztucznych zbiorników wodnych w 
Turawie, Otmuchowie i Nysie (P/10/158)

Delegatura w Opolu
10 maja 
2011 r. 457

35.

Gospodarka wodna Zapewnienie przez organy administracji rządowej i 
samorządowej w województwie warmińsko-mazurskim 
dostępu do jezior stanowiących wody publiczne 
(P/10/154)

Delegatura w Olsztynie
15 lipca 
2011 r. 458

36.
Członkostwo RP w Unii Euro-
pejskiej/Rozwój regionalny

Realizacja przez zarządy województw wybranych zadań 
instytucji zarządzających Regionalnymi Programami 
Operacyjnymi. (P/10/001)

Departament 
Administracji Publicznej 11 marca 2011 r. 459

37.
Członkostwo RP w Unii Euro-
pejskiej/Rozwój regionalny

Realizacja wybranych elementów Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. (P/09/124)

Delegatura 
w Białymstoku 23 marca 2011 r. 460

38.
Członkostwo RP w Unii Euro-
pejskiej/Rozwój regionalny

Wybór i realizacja indywidualnych projektów kluczowych 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
(P/10/002)

Departament 
Administracji Publicznej 23 lutego 2011 r. 461

39.
Członkostwo RP w Unii Euro-
pejskiej/Rozwój regionalny

Realizacja działania III.2 RPO województwa łódzkiego 
– wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorców (P/11/147)

Delegatura 
w Łodzi 5 stycznia 2012 r. 462
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40.
Członkostwo RP w Unii 

Europejskiej/Rozwój 
regionalny

Realizacja Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika 
Słowacka na lata 2007-2013 (P/09/172)

Delegatura 
w Rzeszowie 10 lutego 2011 r. 463

41.
Członkostwo RP w Unii 

Europejskiej/Rozwój 
regionalny

Funkcjonowanie parków przemysłowych i ośrodków 
innowacji w województwie podlaskim. (P/10/123)

Delegatura 
w Białymstoku 21 lipca 

2011 r. 464

42.

Członkostwo RP w Unii 
Europejskiej/Rozwój 

regionalny

Realizacja przez beneficjentów spoza sektora finansów 
publicznych projektów współfinansowanych ze środków 
funduszy europejskich – na przykładzie Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (P/11/003)

Departament 
Administracji Publicznej 28 marca 2012 r. 465

43.

Członkostwo RP w Unii 
Europejskiej/Rozwój 

regionalny

Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego 
z uwzględnieniem projektów współfinansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej. (P/10/157)

Delegatura 
w Opolu 2 marca 

2011 r. 466

44.
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego/Sprawy 
zagraniczne

Promocja kultury polskiej na świecie (P/10/070) Departament 
Nauki, Oświaty 

i Dziedzictwa Narodowego

29 czerwca 
2011 r. 467

45.
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego/ Administracja 

publiczna

Stan realizacji programu wieloletniego „Oświęcimski 
Strategiczny Program Rządowy – etap III”. (P/10/142)

Delegatura 
w Krakowie 14 stycznia 

2011 r. 468

46.
Kultura fizyczna i sport Przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 
(P/10/072)

Departament 
Nauki, Oświaty 

i Dziedzictwa Narodowego
7 czerwca 2011 r. 469

47.
Kultura fizyczna i sport Raport z kontroli równoległej Przygotowanie Polski i 

Ukrainy do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. (P/10/072)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
7 czerwca 2011 r. 469

48. 
Kultura fizyczna i sport Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej na obiekty sportowe w województwie 
zachodniopomorskim. (P/10/168)

Delegatura 
w Szczecinie 17 lutego 2011 r. 470

49.
Kultura fizyczna i sport Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego 

rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”. 
(P/10/146)

Delegatura 
w Lublinie 25 stycznia 

2011 r. 471

50.
Nauka i szkolnictwo wyższe Wykorzystanie środków publicznych przez szkoły wyższe. 

(P/10/071)
Departament 

Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego

11 października 
2011 r. 472

51.
Nauka i szkolnictwo wyższe Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze w 

latach 2009-2010. (P/11/159)
Delegatura 
w Poznaniu 9 grudnia 2011 r. 473

52.
Nauka i szkolnictwo wyższe Gospodarowanie nieruchomościami przez SGGW w 

Warszawie. (P/10/172)
Delegatura 

w Warszawie 30 marca 2011 r. 474

53.
Nauka i szkolnictwo wyższe Realizacja przez Instytut Paliw i Energii Odnawialnej 

zadań finansowanych ze środków publicznych z budżetu 
państwa. (P/10/174)

Delegatura 
w Warszawie 30 marca 2011 r. 475

54.
Obrona narodowa Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie 

wybranych jednostek wojskowych. (P/10/086)
Departament 

Obrony Narodowej 15 marca 2012 r. 476

55.

Obrona narodowa Dostosowanie wielkości i struktury oraz wyposażenia 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej 
Republice Afganistanu do realizowanych zadań i 
zmiennych warunków pełnienia służby. (P/10/082)

Departament 
Obrony Narodowej 21 lipca 

2011 r. 477

56.
Obrona narodowa Wspieranie środkami publicznymi restrukturyzacji spółek 

przemysłowego potencjału obronnego (P/10/044)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

27 lipca 
2011 r. 478

57.
Obrona narodowa Przygotowanie lotniska w Poznaniu – Krzesinach do 

bazowania samolotów F-16. (P/09/084)
Departament 

Obrony Narodowej 
i Bezpieczeństwa Publicznego

5 września 2011 r. 479

58.

Obrona narodowa Realizacja wybranych inwestycji podjętych w ramach 
„Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie 
bezpieczeństwa”. (P/10/084)

Departament 
Obrony Narodowej 

i Bezpieczeństwa Publicznego 20 grudnia 2011 r. 480

59.
Obrona narodowa/ Budownic-
two, gospodarka przestrzenna 

i mieszkaniowa

Działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz 
Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„Kwatera” sp. z o.o. (P/09/179)

Delegatura 
w Warszawie 11 lutego 2011 r. 481
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60.
Oświata i wychowanie Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie 

informacji oświatowej. (P/11/158)
Delegatura 
w Poznaniu 1 sierpnia 2011 r. 482

61.
Oświata i wychowanie Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną 

dla uczniów (P/10/074)
Departament 

Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego

20 października 
2011 r. 483

62.
Oświata i wychowanie Realizacja zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i 

otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej. (P/10/190)
Departament 

Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego

15 listopada 
2011 r. 484

63.
Oświata i wychowanie Wychowanie przedszkolne. (P/10/069) Departament 

Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego

14 czerwca 
2011 r. 485

64.
Oświata i wychowanie Działalność młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

w zakresie kształcenia i resocjalizacji. (P/10/159)
Delegatura 

w Opolu 5 sierpnia 2011 r. 486

65.
Praca Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 

roku życia w województwie lubuskim (P/11/180)
Delegatura 

w Zielonej Górze
23 stycznia 

2012 r. 487

66.
Praca Realizacja programów wspierających wzrost zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych. (P/10/096)
Departament Pracy, 

Spraw Socjalnych i Zdrowia
18 kwietnia 

2011 r. 488

67.
Rozwój wsi Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 
(P/10/163)

Delegatura w Poznaniu
26 kwietnia 

2011 r.

68.
Rynki rolne Funkcjonowanie Elewarr sp. z o.o. (P/10/108) Departament  Środowiska, 

Rolnictwa i Zagospodaro-
wania Przestrzennego

28 czerwca 
2011 r. 489

69
Rolnictwo/ Oświata 

i wychowanie
Funkcjonowanie szkół rolniczych prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (P/10/112)

Departament  Środowiska, 
Rolnictwa i Zagospodaro-

wania Przestrzennego

15 lipca 
2011 r. 490

70.

Rolnictwo/ Gospodarka 
wodna

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013). (P/11/106)

Departament  Środowiska, 
Rolnictwa i Zagospoda-

rowania Przestrzennego/ 
Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi

26 marca 2012 r. 491

71.
Skarb Państwa/ 
Informatyzacja

Funkcjonowanie wybranych systemów informatycznych 
Ministerstwa Skarbu Państwa. (P/10/045)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji

21 stycznia 
2011 r. 492

72.
Skarb Państwa Restrukturyzacja sektora przemysłu maszynowego. 

(P/10/048)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

27 lipca 
2011 r. 493

73.
Skarb Państwa/ Zdrowie Procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym. 

(P/11/046)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

27 marca 2012 r. 494

74.
Skarb Państwa Realizacja prywatyzacji bezpośredniej przez wojewodów. 

(P/10/047)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

27 lipca 
2011 r. 495

75.

Skarb Państwa Ujawnianie prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 
województwa warmińsko-mazurskiego. (P/10/153)

Delegatura 
w Olsztynie 19 maja 

2011 r. 496

76.
Skarb Państwa Zagospodarowanie majątku drogowych przejść 

granicznych w województwie lubuskim po wejściu Polski 
do strefy Schengen. (P/10/183).

Delegatura 
w Zielonej Górze 19 lipca 

2011 r. 497

77.
Skarb Państwa Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 
(P/10/150)

Delegatura 
w Łodzi 10 maja 

2011 r. 498

78.
Skarb Państwa Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw 

transportu autobusowego. (P/10/043)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

4 sierpnia 2011 r. 499

79.
Skarb Państwa Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących mienie 

województw i powiatów. (P/10/139)
Delegatura 
w Kielcach 16 marca 2012 r. 500

80.
Transport Stan realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011”. (P/10/161) 
Delegatura 
w Poznaniu 1 lutego 

2011 r. 501
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81.
Transport Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy 

samorządu terytorialnego. (P/10/185)
Departament 

Komunikacji i Systemów 
Transportowych

22 marca 2011 r. 503

82
Transport Pobieranie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego w 

województwie małopolskim. (P/11/140)
Delegatura 
w Krakowie 20 grudnia 2011 r. 504

83.
Transport Wykonywanie zadań przez administrację publiczną 

zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych. (P/11/061)

Departament 
Infrastruktury 8 lutego 

2012 r. 505

84.
Transport Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. (P/10/061) Departament 

Komunikacji i Systemów 
Transportowych

8 kwietnia 2011 r. 506

85.
Transport Wykonywanie zadań przez samorządy terytorialne 

w zakresie organizowania regionalnych przewozów 
autobusowych. (P/10/062)

Departament 
Komunikacji i Systemów 

Transportowych

16 czerwca 
2011 r. 507

86.

Transport Wykorzystanie nieruchomości kolejowych na cele 
komercyjne, niezwiązane z prowadzeniem ruchu 
kolejowego. (P/10/063) 

Departament 
Komunikacji i Systemów 

Transportowych
2 listopada 2011 r. 508

87.
Transport/ Gospodarka 

morska
Warunki rozwoju portów morskich. (P/11/063) Departament 

Komunikacji i Systemów 
Transportowych

8 lutego 
2012 r. 509

88.
Środowisko Działalność związana z unieszkodliwianiem odpadów 

medycznych na terenie woj. podkarpackiego. (P/11/162)
Delegatura 

w Rzeszowie
31 stycznia 

2012 r. 510

89.
Środowisko Gospodarowanie odpadami z wydobycia węgla 

kamiennego. (P/10/134)
Delegatura 

w Katowicach
29 kwietnia 

2011 r. 511

90.
Środowisko Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i odprowadzania ścieków. (P/10/140)
Delegatura 
w Kielcach

28 września 
2011 r. 512

91.
Środowisko Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w 

zakresie infrastruktury wodno-ściekowej. (P/11/148)
Delegatura 

w Łodzi
11 stycznia 

2012 r. 513

92.

Środowisko Zarządzanie środowiskiem w gminach. (P/10/113) Departament  
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania 
Przestrzennego

8 grudnia 2011 r. 514

93.
Środowisko Finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
zadań związanych z ochroną środowiska. (P/11/165)

Delegatura 
w Szczecinie 31 stycznia 

2012 r. 515

94.

Środowisko Wymierzanie przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
administracyjnych kar pieniężnych oraz ich 
egzekwowanie. (P/10/111)

Departament  
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania 
Przestrzennego

15 lipca 
2011 r. 516

95.
Środowisko Realizacja przez starostów zadań dotyczących 

gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. (P/10/125)

Delegatura 
w Białymstoku 8 sierpnia 2011 r. 517

96.  Środowisko Przestrzeganie praw zwierząt. (P/10/124) Delegatura 
w Białymstoku

5 października  
2011 r. 518

97.
Sprawy wewnętrzne Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji 

dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. 
(P/11/186)

Departament 
Bezpieczeństwa Publicznego 16 kwietnia 

2012 r. 519

98.
Sprawy wewnętrzne Realizacja Programu modernizacji Policji ustanowionego 

ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. (P/10/083).
Departament 

Obrony Narodowej 
i Bezpieczeństwa Publicznego

26 kwietnia 
2011 r. 520

99. Sprawy wewnętrzne Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich). (P/10/167) Delegatura 
w Szczecinie 6 kwietnia 2011 r. 521

100.
Sprawy wewnętrzne Przygotowanie jednostek krajowego systemu ratowniczo -

gaśniczego do prowadzenia czynności ratowniczych na 
wysokości. (P/10/085)

Departament 
Obrony Narodowej 

i Bezpieczeństwa Publicznego
29 marca 2011 r. 522

101. Sprawy wewnętrzne Wykonywanie przez ograny administracji publicznej 
zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. (P/10/006)

Departament 
Administracji Publicznej

16 listopada 
2011 r. 523

102.

Zabezpieczenie społeczne Organizacja i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej 
przy udziale środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w województwie 
małopolskim. (P/10/143)

Delegatura 
w Krakowie 9 czerwca 2011 r. 524
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1  Jedna kontrola odnotowana pod pozycją 97, została skierowana do Sejmu już w kwietniu 2012 r. Ma ona jednak związek z EURO 2012 

i dlatego NIK uznała, że powinna się znaleźć w niniejszym wykazie.

2  Informacja zbiorcza, dokument prezentowany podczs plenarnego posiedzenia Sejmu.

3  Dokument nie dotyczy wyników kontroli planowych. 
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103.
Zdrowie Organizacja i finansowanie systemu przeszczepiania 

narządów, tkanek i komórek. (P/10/095)
Departament 

Pracy, Spraw Socjalnych 
i Zdrowia

18 lipca 
2011 r. 525

104.
Zdrowie/ Budżet Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu 

Zdrowia w 2009 r. (P/10/093)
Departament 

Pracy, Spraw Socjalnych 
i Zdrowia

4 marca 
2011 r. 526

105. Zdrowie Realizacja zadań położnych środowiskowych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej. (P/10/144)

Delegatura 
w Krakowie

7 lipca 
2011 r. 527

106.
Zdrowie Przekształcenia własnościowe wybranych szpitali w 

latach 
2006-2010. (P/10/097) 

Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych 

i Zdrowia

25 listopada 
2011 r. 528

107.
Zdrowie Sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi publicznymi 

szpitalami klinicznymi. (P/09/136)
Delegatura 

w Katowicach
28 stycznia 

2011 r. 529

108 Sprawozdanie z działalności NIK w 2010 roku 2

109
Informacj o skargach i wnioskach skierowanych do NIK 
w 2010 r. 3
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Administracja publiczna

1. Stosowanie ustawy 
o dostępie do informacji 
publicznej przez jednostki 
realizujące zadania 
publiczne w województwie 
kujawsko-pomorskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
udostępniania informacji 
w BIP

– jednoznaczne wyznaczenie komórek 
organizacyjnych i osób odpowiadających za 
udostępnianie informacji w BIP;

– zapewnienie rzetelności treści informacji 
zamieszczanych w BIP;
– oznaczanie informacji w BIP zgodnie z wy-
maganiami ustawy o dostępie do informacji 
publicznej,
– podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu 

precyzyjnego określenia w ustawie o dostę-
pie do informacji publicznej  zakresu infor-
macji publicznych udostępnianych w BIP.

Ocena prawidłowości stosowania ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, w tym 
realizacji obowiązku zamieszczania informa-
cji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Kontrolę przeprowadzono w 12 jednostkach 
realizujących zadania publiczne z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

Żadna z kontrolowanych przez NIK jednostek nie zamieściła w BIP wszystkich danych 
wymienionych w katalogu informacji podlegających udostępnianiu w biuletynie, zawartym 

w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Niedopatrzenie to dotyczyło informacji najczęściej poszukiwanych przez publiczność – zasad 
funkcjonowania urzędów i danych na ich temat. Szczególnie brakowało informacji o podatkach, o stanie przyjmowanych spraw i kolejności 
ich załatwiania, o stanie państwa i samorządu oraz o naborze pracowników na wolne stanowiska w badanych podmiotach.
Kontrola wykazała, że jednostki zobowiązane do udostępniania informacji publicznej nie były do wypełniania tego obowiązku wystarczająco 
przygotowane. Ich statuty zawierały zapisy ograniczające dostęp do informacji, co naruszało ustawę o dostępie, m.in. nie uwzględniały 
możliwości wysyłania – w tym drogą elektroniczną – informacji, zasięgania jej przez telefon oraz jej kopiowania i wydruku oraz rezerwowały 
prawo do uzyskania informacji tylko dla obywateli polskich. W połowie badanych jednostek nie określono pisemnie zasad i trybu udostępnia-
nia informacji publicznej, ujawniono też przypadki niewyznaczenia komórki organizacyjnej i pracowników odpowiedzialnych za wytworzenie 
i udostępnianie informacji.
Spośród wszystkich postępowań o udzielenie informacji w kontrolowanym przez NIK okresie 2007 r. – I kwartał 2010 r. badane jednostki 
pozytywnie załatwiły 97,3% spraw. Kontrolerzy sygnalizowali jednak, że nieterminowo lub w nieprawidłowy sposób zakończono 14 postę-
powań, wśród których zdarzyły się 3 przypadki bezzasadnej odmowy informacji. Urzędy błędnie – jak wykazało postępowanie przed sądem 
administracyjnym – powoływały się w tych przypadkach m.in. na brak podstaw prawnych do udostępnienia dokumentów dotyczących jednostki, 
ochronę danych osobowych i konieczność wykazania interesu publicznego dla przetworzenia takiej informacji, czyli tzw. anonimizacji.
Wszystkie kontrolowane jednostki prowadziły BIP z naruszeniem ustawy o dostępie do informacji publicznej i rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie BIP. Nie przestrzegały podstawowych wymogów dotyczących tworzenia stron biuletynu, w tym 
prawidłowego oznaczania informacji. Żadna z 12 badanych stron BIP nie spełniała wszystkich przewidzianych prawem wymagań. Brakowało 
m.in. danych o tożsamości osób, które wytworzyły informacje, oraz czasu ich sporządzenia i udostępnienia. Na stronach brakowało adresów 
i telefonów redakcyjnych oraz linku do strony głównej. Menu większości stron pozbawione było zakładek umożliwiających odszukanie informacji, 
do których udostępnienia podmioty były zobowiązane. 
W ponad połowie badanych przypadków strony BIP zawierały informacje nieaktualne. Kontrolerzy natrafiali na zakładki niezawierające żadnej 
informacji, na stronach znajdowały się przeterminowane – nawet od 6 lat – informacje dotyczące m.in. statutu, numeru telefonu i godzin pracy 
urzędu. Zdarzało się, że treść prezentowanej informacji była inna niż dokumentów źródłowych.
Na skale stwierdzonych nieprawidłowości wpłynęło, w opinii NIK, nieprecyzyjne określenie w ustawie o dostępie zakresu informacji podle-
gających udostępnianiu w BIP.
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– opracowanie przez Ministra Spraw Za-
granicznych (w porozumieniu z właściwymi 
dysponentami budżetu państwa)  zaleconego 
przez Komisję Europejską planu działa-

nia związanego z osiągnięciem w 2015 r. 
wielkości polskiej pomocy zagranicznej na 
zadeklarowanym poziomie 0,33% dochodu 
narodowego brutto;
– rzetelne sporządzanie przez MSZ sprawo-
zdań statystycznych dla DAC OECD zawie-

rających kompletne i zweryfikowane dane 
o wielkości polskiej pomocy rozwojowej;
– rzetelne informowanie Ministra Spraw Za-
granicznych przez podmioty objęte kontrolą 
o wysokości środków wydatkowanych na 
pomoc zagraniczną.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Administracja publiczna/Członkostwo RP w Unii Europejskiej

2. Realizacja zadań 
w zakresie międzynarodowej 
współpracy na rzecz rozwoju     

Ocena prawidłowości i skuteczności realiza-
cji przez organy administracji rządowej oraz 
wybrane podmioty zadań podejmowanych 
w ramach międzynarodowej współpracy 
na rzecz rozwoju w latach 2008–2009 
i pierwszym półroczu 2010 r. 

Kontrolę przeprowadzono w ministerstwach: 
Spraw Zagranicznych, Finansów, Go-
spodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, 
w trzech jednostkach naukowo-badawczych 
i szkołach wyższych, w Pomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku–Oddział 
w Starym Polu oraz w siedmiu organizacjach 
pozarządowych.

Oficjalna Pomoc Rozwojowa, w myśl definicji przyjętej przez Komitet Pomocy Rozwojowej 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD), to dotacje i pożyczki 

przekazane instytucjom sektora publicznego państw rozwijających się przez oficjalne instytucje rządowe państw donatorów lub organizacje 
międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach. Pomoc udzielana jest w formie finansowej, 
materialnej lub doradczej. Polska, przystępując w 2004 r. do Unii Europejskiej, zobowiązała się do świadczenia pomocy rozwojowej zgodnie 
z unijnymi wymogami. Stosownie do złożonej rok później deklaracji nasz kraj powinien stopniowo zwiększać poziom pomocy dla krajów 
rozwijających się, poczynając od 0,1% dochodu narodowego brutto w 2006 r., a docelowo do 0,33% w 2015 r. W ocenie Najwyższej Izby 
Kontroli istnieje realne niebezpieczeństwo nieosiągnięcia w tym terminie tego wskaźnika. 
Polska nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań. W latach 2008–2009 wskaźniki wielkości pomocy w stosunku do dochodu narodowego 
brutto osiągnięte zostały na poziomie ponad 30% niższym niż zakładano (w 2008 r. 0,08% zamiast 0,12%, w 2009 r. 0,09% zamiast 0,14%). 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie opracowało też do czasu zakończenia kontroli (styczeń 2011 r.) planu działań gwarantujących uzyska-
nie do 2015 r. docelowej wielkości pomocy zagranicznej, mimo że zgodnie z zaleceniem Komisji każde państwo członkowskie Unii powinno 
taki harmonogram opublikować przed wrześniem 2010 r.  Kontrolujący stwierdzili m.in., że ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi podawały nierzetelne informacje o wielkości udzielanej przez nie pomocy, na podstawie których 
resort spraw zagranicznych przygotowuje sprawozdania dla DAC OECD. Główną przyczyną nieprawidłowości była niespójność systemu 
gromadzenia danych z systemem ewidencyjno-sprawozdawczym budżetu państwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadzało 
konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy rozwojowej wbrew obowiązującym przepisom (uznanie wniosku złożonego po 
terminie, niezapewnienie wymaganego wkładu własnego), nieterminowo rozliczało udzielone dotacje. Niektórzy  beneficjenci wydatkowali 
środki z dotacji na pomoc rozwojową niegospodarnie, po terminie wykorzystania dotacji, niezgodnie z przeznaczeniem albo z pominięciem 
bądź naruszeniem ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie finansowania kredytów pomocowych 
oraz składek do UE i organizacji międzynarodowych na pomoc rozwojową.
Zdaniem NIK na możliwość rzetelnego prowadzenia polityki polskiej współpracy rozwojowej i skutecznych działań w celu wywiązania się 
z zobowiązań międzynarodowych, istotny wpływ miał brak systemowych rozwiązań dotyczących takiej współpracy. Nasza pomoc była roz-
proszona i finansowana w ramach rocznego systemu planowania budżetowego. Unieważnienie w 2007 r. Strategii polskiej współpracy na 
rzecz rozwoju – jedynego dokumentu, który określał formę tej współpracy, pogłębiło tę niekorzystną sytuację. Należy odnotować wszakże, 
że we wrześniu 2011 r. parlament uchwalił ustawę o współpracy rozwojowej.
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3. Działalność 
samorządowych kolegiów 
odwoławczych     

Ocena prawidłowości i sprawności wy-
konywania zadań przez samorządowe 
kolegia odwoławcze oraz nadzoru Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji nad 
ich działalnością.
.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
w 25 samorządowych kolegiach odwo-
ławczych. 

W latach 2008–2010 większość objętych badaniem samorządowych kolegów odwoławczych 
prawidłowo rozpatrywała odwołania od decyzji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

starostów i marszałków województw w indywidualnych sprawach administracyjnych, a także wnioski o zmianę opłat za użytkowanie wieczyste. 
Tę pozytywną ocenę uzasadniała m.in. malejąca liczba skarg na orzeczenia kontrolowanych SKO, uwzględnionych przez wojewódzkie sądy 
administracyjne. W 2008 r. na 55 952 wydane orzeczenia wniesiono 5878 skarg, z których sądy uwzględniły 1473, natomiast w pierwszym 
półroczu 2010 r. z 32 897 orzeczeń zaskarżono 2384, a sądy uznały racje 314 niezadowolonych z orzeczenia.
W analizowanym okresie do 25 SKO wpłynęło 214 397 spraw, z których ok. 70% adresowanych było do kolegiów w 9 miastach wojewódzkich: 
Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie. Pomimo wysokiego tzw. wskaźnika wydajności, 
czyli średniej liczby spraw rozpatrzonych przez jedną osobę, kolegia nie były w stanie na bieżąco zbadać wszystkich wpływających spraw, co 
spowodowało wydłużenie średniego czasu ich załatwienia, np. w SKO w Poznaniu z 4,2 miesiąca w 2008 r. do 6,5 miesiąca w 2009 r. Izba 
zwróciła jednak uwagę, że kolegia w miastach wojewódzkich mają zwiększony zakres właściwości rzeczowej w porównaniu z pozostałymi 
jednostkami, gdyż rozpatrują również odwołania od decyzji podejmowanych przez organy samorządu województwa.
NIK stwierdziła znaczne zróżnicowanie wskaźnika wydajności, zwłaszcza między kolegiami w miastach wojewódzkich a pozostałymi. Przykła-
dowo w 2008 r. wynosił on od 34 spraw na osobę w SKO w Krośnie do 251 w SKO w Warszawie. Odnotowano dużą rozpiętość w kosztach 
rozpoznania jednej sprawy w poszczególnych kolegiach, np. w 2008 r. od 510 zł w SKO w Warszawie do 1652 zł w SKO w Suwałkach. Część 
kolegiów odwoławczych nie przestrzegała ustawowego terminu prowadzenia postępowań, a także powiadamiania stron o niezałatwieniu ich 
spraw o czasie, z jednoczesnym podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 2008 r. do końca czerwca 2010 r. rzetelnie nadzorował działalność samorządowych kolegiów 
odwoławczych, m.in. sprawdzając organizację i warunki ich pracy oraz zachowanie trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa 
i członków kolegiów. Zdaniem NIK wątpliwości budzi celowość badania zachowania takiego trybu po powołaniu kandydatów, skoro nawet 
w razie stwierdzenia nieprawidłowości obowiązujące przepisy nie dają możliwości odwołania członka lub prezesa kolegium. Jej zastrzeżenia 
wzbudziła także zbyt mała liczba przeprowadzonych kontroli: trzy w 2008 r. i tylko jedna w 2009 r. Biorąc pod uwagę, że obecnie istnieje 49 
kolegiów, przeprowadzanie, tak jak dotychczas, od jednej do trzech kontroli rocznie będzie miało ten skutek, że jedno samorządowe kolegium 
odwoławcze zostanie skontrolowane średnio raz na 24 lata, a zatem ewentualne nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu pozostawałyby 
długo nieskorygowane.
We wszystkich kolegiach NIK nie stwierdziła naruszenia przez etatowych i pozaetatowych członków SKO zakazu łączenia członkostwa 
kolegium z funkcjami, stanowiskami i zatrudnieniem określonymi w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych m.in. 
mandatem radnego, zatrudnieniem w urzędzie gminy, członkostwem w regionalnej izbie obrachunkowej. W jednym przypadku kontrola 
ujawniła, że dwóch etatowych członków kolegium nie przestrzegało zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, nałożonego przez art. 
4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W jednym SKO stwierdzono, że 
dwóch jego członków nie złożyło corocznych oświadczeń o stanie majątkowym.

– rozpatrzenie zasadności utrzymywania 
dotychczasowej liczby kolegiów, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem wskaźnika wydaj-
ności, wielkości wpływu spraw, liczby spraw 
pozostałych do rozpatrzenia na następny 
okres, kosztów i czasu rozpatrzenia jednego 

odwołania oraz obsady kadrowej; 
–  terminowe załatwianie spraw.
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4. Wywiązywanie się organów 
samorządu terytorialnego 
z zadań na rzecz pomocy 
osobom uprawnionym do 
alimentów 

Ocena efektywności systemu wspierania 
środkami finansowymi z budżetu państwa 
osób uprawnionych do alimentacji oraz 
skuteczności w ściąganiu od dłużników 
alimentacyjnych należności  z tytułu wypła-
conych świadczeń. 

Kontrolę przeprowadzono w urzędach mar-
szałkowskich województw: dolnośląskiego, 
lubelskiego,  łódzkiego, mazowieckiego 
i świętokrzyskiego, oraz w 30 jednostkach 
samorządowych gminnego szczebla. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego mają osoby uprawnione do alimentów od 
rodziców, na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, jeśli bezskuteczna 

okazała się egzekucja należności. Wypłata świadczeń jest – zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zadaniem 
z zakresu administracji rządowej zleconym gminom. System wprowadzony ustawą określa zarówno zasady kierowania pomocy do rodzin, 
które nie mogą uzyskać wypłat od osób zobowiązanych, jak i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Generalną zasadą przyjętego 
mechanizmu udzielania pomocy jest jej zwrotny charakter, co oznacza, że świadczenia wypłacane uprawnionym ze środków budżetowych 
powinny być przez dłużników zwracane – dobrowolnie lub z zastosowaniem postępowania egzekucyjnego. Jego sprawne funkcjonowanie 
zapewnić miała koordynacja działań różnych podmiotów – samorządów terytorialnych, komorników sądowych i organów egzekucji admini-
stracyjnej. Polegała ona m.in. na współdziałaniu gmin wierzycieli i dłużników w ustalaniu sytuacji majątkowej zobowiązanych do alimentacji 
oraz współpracy organów samorządowych z komornikami sądowymi. W latach 1975–2004 fundusz alimentacyjny funkcjonował na innych 
zasadach, świadczenia wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O ile skuteczność egzekucji zobowiązań od dłużników wynosiła w 1989 r. 
ok. 68%, o tyle już w 2003 r. zaledwie 11,4%. Właśnie spadająca, aż do krytycznego poziomu, ściągalność długów od alimenciarzy stała się 
powodem likwidacji tej formy pomocy i zastąpienia jej nowym, obowiązującym obecnie systemem. Niestety, wprowadzenie nowej regulacji 
nie przyniosło w tym względzie przełomu. W 2009 r. łączne wydatki na świadczenia z funduszu wyniosły 1,1 mld zł, z których odzyskano 
od dłużników 12,4%. W 2010 r. wyegzekwowano 13,1% sum wypłaconych osobom uprawnionym. Wypłaty te mają więc bardziej charakter 
pomocy społecznej niż świadczenia zwrotnego. Przeciętna miesięczna kwota alimentów wypłacanych w tym trybie to 310 zł.
Ustalaniem prawa do wsparcia dla osób nieotrzymujących alimentów od osób zobowiązanych zajmują się gminy lub z ich upoważnienia ośrodki 
pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. W objętym badaniem NIK okresie skontrolowane jednostki 
wydały łącznie 6755 decyzji przyznających świadczenia alimentacyjne na kwotę 24 mln zł. Pochodziła ona w całości z dotacji celowej budżetu 
państwa. Koszty obsługi funduszu stanowiły 1,5 mln zł, z czego budżet wyłożył 723 tys. zł, resztę zaś gminy pokryły z własnych zasobów. W 42% 
jednostek Izba negatywnie oceniła zastosowany tryb i zasady przyznawania świadczeń – m.in. przyjmowano wnioski bez pełnej dokumentacji 
i oświadczeń zainteresowanych. W 17% gmin rozpoczynano wypłaty świadczeń przed doręczeniem wnioskodawcom decyzji.
Izba negatywnie oceniła praktykę przewlekania procedury windykacyjnej w stosunku do dłużników. Aż w 60% skontrolowanych samorządów 
właściwych dla wierzycieli zwlekano nawet kilka miesięcy z wnioskami wobec osób zobowiązanych. Po zakończeniu okresów wypłat organy 
te powinny wydać decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników należności. Podlegają one ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego 
w administracji i – w opinii NIK – odbywało się to opieszale. W 75% badanych jednostek upomnienia do dłużników wysyłane były nawet po 
10 miesiącach od decyzji o zwrocie należności, a tytuły wykonawcze przekazywano naczelnikom urzędów skarbowych również po kilku 
miesiącach od wymaganego terminu zapłaty.
Izba w 80% skontrolowanych przypadków stwierdziła brak wzajemnego informowania się organów uczestniczących w wypłacaniu świadczeń 
i ich odzyskiwaniu od zobowiązanych. Zaniechanie roboczego kontaktu – choćby między gminami wierzycieli i dłużników – miało negatywny 
wpływ na skuteczność działań wobec dłużników alimentacyjnych. Skontrowane przez NIK jednostki wskazywały, iż oczekiwały na przekazanie 
im informacji, same jednak nie występowały z inicjatywą ich pozyskania, albowiem – jak wyjaśniały – obowiązujące prawo nie nakłada na 
nie takiego obowiązku. 

– ustalanie prawa do świadczeń na podsta-
wie kompletnych wniosków;

– niezwłoczne podejmowanie działań wobec 
dłużników alimentacyjnych;
– wystawianie bez zbędnej zwłoki tytułów 
wykonawczych wszystkim dłużnikom alimen-
tacyjnym;

– szybkie przekazywanie komornikom infor-
macji istotnych dla skuteczności egzekucji.

Administracja publiczna



Tytu³  kontroli Cel Zakres

428

Synteza

Wa¿niejsze wnioski – wyeliminowanie uchybień w informowaniu 
o naborach i ich wynikach;
– przestrzeganie ustawowego czasu trwania 
i zakończenia służby przygotowawczej;

– terminowe dokonywanie czynności w ra-
mach pierwszej oceny w służbie cywilnej.

5. Funkcjonowanie 
służby cywilnej w ramach 
obowiązujących regulacji 
prawnych 

Ocena wdrażania i realizacji przepisów 
ustawy o służbie cywilnej, w szczególności 
zaś wykonywania zadań ustawowych przez 
Szefa Służby Cywilnej i naboru do korpusu 
służby cywilnej. 

Kontrolą objęto: Szefa Służby Cywilnej, 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, mi-
nisterstwa: Rozwoju Regionalnego, Spra-
wiedliwości, Finansów, Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Główny Urząd Statystyczny, 
Urząd Zamówień Publicznych oraz siedem 
urzędów wojewódzkich i siedem urzędów 
skarbowych. 

Nabór do służby cywilnej jest – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – otwarty i konkurencyjny. 
Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów, zaś centralnym organem 

– Szef Służby Cywilnej. Członkami korpusu służby cywilnej są osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w Kancelarii Premiera, mini-
sterstwach i urzędach centralnych, wojewódzkich oraz urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej. 
W jego skład wchodzą pracownicy służby cywilnej – zatrudnieni na podstawie umów o pracę, i urzędnicy służby cywilnej – mianowani na 
swoje stanowiska. Nabór kandydatów do korpusu organizują dyrektorzy generalni urzędów, publikując w BIP urzędów i BIP KPRM stosowne 
informacje. Po postępowaniu sporządza się protokół, zawierający m.in. wykaz stanowisk objętych postępowaniem, liczbę nadesłanych ofert, 
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru oraz uzasadnienie dokonanego wyboru. W objętym kontrolą okresie 24 marca 
2009 r. – 30 czerwca 2011 r. w badanych jednostkach  przeprowadzono ogółem 2175 naborów na 2201 wolnych stanowisk. Zainteresowani 
złożyli 54 202 oferty. Ostatecznie zatrudniono 1465 kandydatów. Przyczyną nierozstrzygnięcia niektórych postępowań był niedostateczny 
– w stosunku do wymagań – poziom wiedzy kandydatów albo rezygnacja z pracy osób już zakwalifikowanych, m.in. ze względu na oferowane 
warunki finansowe. W ocenie Izby nabory na wolne stanowiska pracy realizowane były w sposób zapewniający dochowanie zasad otwartości 
i konkurencyjności. W niektórych postępowaniach stwierdzono uchybienia, np. zabrakło informacji o 16 naborach w BIP urzędów, a w 27 
przypadkach spóźniono się, nawet 7–8 miesięcy, z opublikowaniem wyników postępowań kwalifikacyjnych. Osoby podejmujące po raz 
pierwszy pracę w służbie cywilnej zobowiązane są do przejścia służby przygotowawczej, która nie powinna trwać dłużej niż 4 miesiące. Ma 
ona na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Do jej odbycia w kontrolowanych 
jednostkach zostało skierowanych 1135 pracowników. W kilkudziesięciu przypadkach wydłużono ją do 8 miesięcy, co stanowiło naruszenie 
wymagań ustawowych. W opinii Izby świadczy to o nierzetelności w organizacji służby przygotowawczej, której nie mogą tłumaczyć przeoczenia 
ze strony pracowników monitorujących jej przebieg. Po upływie co najmniej 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy, osoby podejmujące 
po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej podlegają pierwszej ocenie, podczas której brana jest pod uwagę postawa pracownika, jego zaan-
gażowanie i postępy w pracy, relacje ze współpracownikami oraz terminowość wykonywania zadań. Kontrola NIK wykazała, że w stosunku 
do 33 osób pierwsza ocena została przeprowadzona z przekroczeniem terminu ustawowego. W badanym przez Izbę okresie takiej ocenie 
poddano 910 osób. W stosunku do 844 pracowników wnioskowano o zawarcie umów na czas nieokreślony, wobec 66 o rozwiązanie umów. 
O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej mogą ubiegać się pracownicy, którzy m.in. przepracowali 3 lata w korpusie, posiadają zawodowy 
tytuł magistra i znają język obcy z listy wymienionej w ustawie. Postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o mianowanie prowadzi 
KSAP. W roku 2011 do postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło 1760 osób, pozytywny wynik uzyskało 1348, a mianowanie otrzymało 431 
zainteresowanych. Rezultat ten jest wynikiem ustalenia rocznych limitów mianowań w służbie cywilnej na niskim poziomie. W ocenie NIK 
racjonalizacja wydatków w służbie cywilnej nie może polegać wyłącznie na obniżaniu limitów mianowań. W opinii NIK, Szef Służby Cywilnej 
przedstawiając premierowi „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej…”, a Komitetowi Rady Ministrów projekt strategii zarządzania zasobami 
ludzkimi w służbie cywilnej oraz obsadzając stanowiska 12 dyrektorów generalnych, działał zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
i wykonywał swe obowiązki rzetelnie. Na bieżąco monitorował funkcjonowanie służby cywilnej, a w przypadku stwierdzenia uchybień wzywał 
do ich usunięcia.
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– nowelizacja ustawy o samorządzie gmin-
nym uwzględniająca określenie zadań 
zarządu związku i jego przewodniczącego;

– przeprowadzanie przez zarządy związków 
inwentaryzacji posiadanego mienia;
– udostępnianie przez zarządy związków 
informacji o swym stanie majątkowym na 
stronach BIP;

– terminowe przedstawianie RIO projektów 
uchwał budżetowych związków;
– terminowe przedkładanie wojewodom 
uchwał zgromadzeń związków.

6. Gospodarowanie mieniem 
przez związki międzygminne 

Zbadanie i ocena prawidłowości gospodaro-
wania mieniem przez związki międzygminne 
w zakresie dokonanych przez nie czynności 
faktycznych i prawnych. 

Kontrolą objęto urzędy wojewódzkie: 
Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Warmińsko-
Mazurski, Wielkopolski, Podkarpacki, Za-
chodniopomorski i Dolnośląski. Informację 
o Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
uzyskano w trybie art. 29 ustawy o NIK. 
Ponadto badaniu poddano 32 związki mię-
dzygminne z terenu tych województw. 

Związki międzygminne powoływane są 
uchwałami rad zainteresowanych gmin, nie stanowią jednak pośredniego szczebla samorządu 
między gminą a powiatem,  nie są bowiem  przez obowiązujący system prawny zaliczane do 

jednostek samorządu terytorialnego. Ich tworzenie ma przede wszystkim na celu wspólne wykonywanie przekazanych przez gminy zadań 
publicznych. Związki posiadają osobowość prawną i podmiotowość publicznoprawną, dysponują mieniem przekazanym im uchwałami rad 
uczestniczących gmin oraz nabytym w drodze czynności prawnych.
Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie, w skład którego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wchodzą 
wójtowie poszczególnych gmin, zaś organem wykonawczym zarząd, na czele z przewodniczącym. Kontrolerzy NIK zwrócili jednak uwagę, 
że po uchwaleniu w 2002 r. ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta straciły moc przepisy ustawy o samo-
rządzie gminnym, stanowiące, że do przewodniczącego związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wójta. Tym samym przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego nie określają bezpośrednio organu związku odpowiedzialnego za wykonywanie zadań, m.in. takich jak 
gospodarowanie mieniem i wykonywanie budżetu związku. Ta luka w prawie istnieje do dziś. 
Kontrola wykazała, że tylko 7 badanych związków udostępniło w BIP informacje o stanie mienia komunalnego. Pozostałe 25 nie dopełniło 
tego obowiązku, mimo jednoznacznej dyspozycji ustawy o dostępie do informacji. Przyczyną tego stanu rzeczy było m.in. poniechanie opra-
cowania przez niektóre związki inwentaryzacji swego majątku, mimo że posiadały one środki trwałe, nierzadko o znacznej wartości. Można 
przypuszczać, że część związków mogła tym samym nie mieć pełnego rozeznania w swym stanie majątkowym. Dwanaście kontrolowanych 
związków w ogóle nie utworzyło własnych stron BIP.
Uwagi kontrolujących odnosiły się też do stosowania procedur przyjmowania budżetów związków. Wedle przepisów – plan finansowy związ-
ku uchwala zgromadzenie, następnie projekt uchwały budżetowej zarząd przedstawia do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej, 
najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Praktyka kształtowała się jednak odmiennie, w objętym badaniem okresie 
2003 r.-I półrocze 2009 r. projekty uchwał trafiały do RIO z opóźnieniem sięgającym często ponad 100 dni, a ustawowego terminu nie do-
trzymywało ¾ badanych związków. 
Kontrolerzy pozytywnie ocenili gospodarkę mieniem prowadzoną przez związki, zwłaszcza przekazywanie w dzierżawę i najem nieruchomości 
i lokali oraz nabywanie nowych jego składników. Wśród zakupów o łącznej wartości 8,1 mln zł zdarzył się tylko jeden przypadek przepłacenia 
– o 21 tys. zł – za działkę. Także zbywanie mienia odbywało się bez nieprawidłowości i uchybień.
Izba pozytywnie oceniła też sprawowanie przez wojewodów nadzoru nad związkami międzygminnymi. Zwróciła jednocześnie uwagę, że 
uchwały zgromadzeń związków przedkładano wojewodom z naruszeniem ustawowego terminu 7 dni. Był to problem powszechny, dotyczył 
bowiem aż 43% skontrolowanych uchwał. Tymczasem wojewodowie nie mieli praktycznie żadnych możliwości wyegzekwowania przestrze-
gania tego terminu.
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– opracowanie planu wykorzystania gmin-
nego zasobu nieruchomości;
– zapewnienie zgodności ewidencji gmin-
nego zasobu nieruchomości z katastrem 

nieruchomości w starostwie powiatowym;
– przeprowadzanie przetargów na zbycie 
nieruchomości stanowiących mienie gminne 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
– prowadzenie skutecznej windykacji należ-
ności gminy za wydzierż a  wio ne i sprzedawa-
ne mienie komunalne;

– ustalenie i wdrożenie zasad kontroli we-
wnętrznej.

7. Dysponowanie mieniem 
komunalnym przez gminy 
województwa kujawsko-
pomorskiego

Ocena gospodarowania przez gminy mie-
niem komunalnym. 
.

Kontrolę przeprowadzono w urzędach 
miejskich w Gniewkowie, Kowalewie Po-
morskim, Sępólnie Krajeńskim, w urzędach 
gminy i miasta w Izbicy Kujawskiej, Jani-
kowie, Solcu Kujawskim oraz w urzędach 
gmin w Bobrownikach, Sadkach, Sicienku 
i Złejwsi Wielkiej. 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 
gmin oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Gmina, jako 

właściciel, ma pełne prawo do zarządzania swoim mieniem w granicach określonych przez prawo. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła 
gospodarowanie tym majątkiem w latach  2008–2010, mimo że gminy nie wywiązywały się ze wszystkich powinności dobrego gospodarza. Kon-
sekwencją ich zaniedbań było m.in. naruszenie ustaw: o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami oraz o rachunkowości. 
W przeważającej większości jednostek samorządu terytorialnego stwierdzono m.in. nieopracowanie 3-letnich planów wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości, nieujęcie w ewidencji księgowej środków trwałych działek gruntowych oraz brak zgodności gminnej ewidencji nieru-
chomości z katastrem zasobu w starostwach powiatowych. W kilku gminach inspektorzy NIK ujawnili nieprawidłowości związane z ewidencją 
mienia komunalnego i sprawozdawczością, polegające m.in. na bezzasadnym ujmowaniu stanu należności czynszowych za najem lokali 
mieszkalnych dłużników, których spłata została rozłożona na raty, zaniżenie wartości środków trwałych, a także błędne wykazywanie ceny 
gruntów pod drogami oraz budynków mieszkalnych. 
Kontrola wykazała, że niektóre gminy nie przestrzegały zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Na przykład dokumentacja nie potwierdzała bezstronności osób wcho-
dzących w skład komisji przetargowych, protokoły z przetargów nie były podpisane przez nabywców nieruchomości, gminy nie zamieszczały 
w prasie lokalnej ogłoszeń o przetargach. W jednej z nich ustalono wadium w wysokości 34,5% ceny wywoławczej działki zgłoszonej do 
sprzedaży, chociaż zgodnie z przepisami nie może ono przekroczyć 20% tej ceny.  Ta sama gmina wyznaczyła ceny wywoławcze sprzedaży 
kilku działek w wysokości znacznie niższej od ich wartości określonej w operacie szacunkowym, w wyniku czego nastąpiło uszczuplenie jej 
dochodów. W pięciu jednostkach odnotowano nieustalenie procedur kontroli wewnętrznej, w tym kontroli finansowej, a także nieprowadzenie 
audytu wewnętrznego.
Badane jednostki błędnie naliczały opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów. O 28,5% wzrosły nieregulowane należności za sprzedawane 
i wydzierżawiane mienie, przy jednoczesnym spadku o 48,4% dochodów z jego sprzedaży. Na koniec 2008 r. nieuregulowane należności 
stanowiły 18,5% dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a w końcu listopada 2010 r. aż 46,2%. Większość gmin nie egzekwowała  
należności za zbyte i wydzierżawione mienie, co było sprzeczne z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Ponadto nie naliczano i nie ewidencjonowano odsetek od nieterminowo spłacanych należności.  
W okresie objętym kontrolą ogólna powierzchnia gruntów w badanych jednostkach zmniejszyła się o 3,4% i na koniec 2010 r. wynosiła 
3.345,34 ha. Na zmniejszenie gminnego zasobu nieruchomości wpływ miała sprzedaż gruntów oraz lokali mieszkalnych wraz z należnym 
im udziałem w gruncie. 
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– określenie wzorcowych zasad w spra-
wowaniu nadzoru właścicielskiego nad 
podmiotami gospodarczymi;
– opracowanie i wdrożenie standardów oraz 
procedur monitorowania działalności ekono-
miczno-finansowej   spółek komunalnych;
– przeprowadzenie analizy przydatności po-

szczególnych podmiotów z punktu widzenia 
realizacji zadań administracji samorządo-
wej;
– zbycie udziałów w spółkach z udziałem 
samorządów, w których zaangażowanie nie 
znajduje uzasadnienia ekonomicznego.

8. Sprawowanie nadzoru 
właścicielskiego nad 
spółkami komunalnymi 

Ocena sprawowania nadzoru właścicielskie-
go przez samorządy miast nad spółkami ko-
munalnymi oraz jego skuteczności i wpływu 
na rezultaty działalności tych podmiotów.

Kontrolę przeprowadzono w urzędach 7 
miast – Słupska, Kielc, Chełma, Poznania, 
Rzeszowa, Szczecina i Warszawy, oraz 
w 16 spółkach komunalnych. 

Kontrolerzy Izby stwierdzili dwojakie podejście samorządów do organizacji nadzoru nad 
spółkami komunalnymi: powoływano w tym celu w urzędach miast wyodrębnione jednostki 

zajmujące się nadzorem właścicielskim bądź też zadanie to powierzano już istniejącym komórkom organizacyjnym, które realizując swoje 
podstawowe zadania, prowadziły też nadzór nad spółkami. 
W ocenie Izby, większość skontrolowanych urzędów miast nie była właściwie przygotowana do sprawowania nadzoru właścicielskiego, do czego 
przyczyniał się brak określonych standardów i procedur monitorowania działalności spółek. Jedynie w Warszawie i w Szczecinie prezydenci 
miast ustanowili w tej sferze czytelne zasady, regulując zarządzeniami sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego i ekonomiczno-finan-
sowego oraz organizację zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych i zarządów podległych spółek. 
Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej branża ta realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące 
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Kontrola Izby wykazała jednak, że działalność kilkunastu spółek odbiegała od tak 
określonego wzorca. Warszawskie przedsiębiorstwo taksówkowe uzyskiwało 100% swoich przychodów z działalności poza sferą użytecz-
ności publicznej – świadcząc m.in. usługi przewozowe, warsztatowo-serwisowe oraz prowadząc myjnie samochodowe i parkingi. Z kolei 
przedsiębiorstwo robót ogrodniczych zaabsorbowane było głównie budową i sprzedażą budynków mieszkalnych, uzyskując w 2009 r. 79% 
przychodów z działalności komercyjnej. Inne spółki komunalne m.in. zarządzały nieruchomościami, produkowały beton i materiały budowlane, 
oferowały też usługi pogrzebowe.
Skuteczność sprawowanego nad spółkami komunalnymi nadzoru pozostawiała sporo do życzenia. Na 16 jednostek kontrolowanych przez Izbę 
aż w 15 jej kontrolerzy ujawnili nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in. zlecania usług podmiotom zewnętrznym bez zachowania obowiązujących 
regulacji i zasad, braku zabezpieczenia interesów spółek w zawieranych umowach i zaniechania windykacji należności. Jednocześnie niektóre 
spółki nieterminowo regulowały swe zobowiązania, co wiązało się z koniecznością płacenia przez nie dodatkowych odsetek.
Funkcjonowanie niektórych spółek było wątpliwe  z ekonomicznego punktu widzenia. Ponosiły straty, co w opinii Izby musi rodzić negatywną 
ocenę gospodarności samorządów, angażujących swe kapitały w niedochodowe interesy. Spółka Port Lotniczy Kielce, której jedynym udzia-
łowcem było miasto, w latach 2008 i 2009 poniosła straty odpowiednio 328 tys. zł i 440 tys. zł. Pomimo dokapitalizowania przez budżet miasta 
klubu sportowego Korona Kielce kwotą przeszło 13 mln zł, i tak przyniósł on w 2010 r. 7 mln zł straty. Z kolei miasto stołeczne Warszawa było 
udziałowcem w 3 spółkach, które nie podjęły i nie prowadziły działalności lub nie posiadały ukonstytuowanych organów.
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9. Wykorzystanie nierucho-
mości gminnych na podsta-
wie umów najmu, dzierżawy 
i użyczenia  

Ocena legalności, gospodarności i rzetel-
ności działań wybranych gmin w zakresie 
wykorzystania nieruchomości gminnych na 
cele komercyjne i niekomercyjne na podsta-
wie umów najmu, dzierżawy i użyczenia.

Kontrolę przeprowadzono w 16 urzędach 
miast lub gmin oraz w pięciu jednostkach 
organizacyjnych gmin realizujących za-
dania związane z najmem, dzierżawą lub 
użyczaniem nieruchomości gminnych 
z województw: kujawsko-pomorskiego, 
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego 
i zachodniopomorskiego.   
 

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2011 r. skontrolowane jednostki były stroną łącznie 
3715 umów dzierżawy, najmu bądź użyczenia nieruchomości. Z tytułu dzierżawy i najmu 

nieruchomości uzyskiwano średnio 858,3 tys. zł czynszu miesięcznie.
Zasadniczym problemem wynikającym z ustaleń niniejszej kontroli było niewywiązywanie się przez większość skontrolowanych gmin 
z ustawowego obowiązku sporządzania planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Aż 87 proc. skontrolowanych urzędów 
nie wykonało tego zadania. Plany te powinny być istotnym narzędziem długofalowej polityki rozwoju gminy w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami. Działania te miałyby na celu ograniczenie ryzyka występowania decyzji przypadkowych, doraźnych i niegospodarnych. 
Dodać należy, iż brak przedmiotowych planów nie tylko uniemożliwiał identyfikację ewentualnych potrzeb, lecz także oznaczał brak jawności 
i przejrzystości zamierzeń gmin wobec części nieruchomości. 
Generalnie –w ocenie NIK – niewielka skala stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości sprawiła, iż nie miały one istotnego wpływu na 
kontrolowaną działalność. Zbadane urzędy były przygotowane od strony organizacyjnej do wykonywania badanych zadań. NIK oceniła także 
pozytywnie sam proces zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości gminnych, a także realizację tych umów. 
Główne – jednakowoż nieliczne – nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli dotyczyły – oprócz braku planów wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości - niesporządzania i niepodawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
lub najmu bądź publikowania wykazów niekompletnych. Nieprawidłowość tę stwierdzono w 14 spośród 21 skontrolowanych jednostek. 
NIK znalazła także przypadki zawarcia umowy najmu i dzierżawy bez przeprowadzenia przetargu, pomimo istnienia takiego obowiązku. W 17 
skontrolowanych jednostkach prawidłowo zabezpieczano interes prawny i ekonomiczny gmin. Jednak w pięciu NIK natknęła się na przypadki 
opieszałego i nieskutecznego prowadzenia działań windykacyjnych wobec dłużników zalegających z opłatami za udostępnione nieruchomości. 
Skala nieprawidłowości nie była jednak duża i sięgnęła kwoty 21,5 tys. zł. 

Kontrolerzy znaleźli także nieliczne przypadki formalnych niezgodności zawartych umów z obowiązującymi aktami prawa, 
w szczególności z uchwałami rad gmin i zarządzeniami burmistrzów.

–  konieczność sporządzania planów wyko-
rzystania gminnych zasobów nieruchomo-
ści

Administracja publiczna/Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa



ZakresCelTytu³  kontroli

433

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– wzmocnienie nadzoru nad Głównym Geo-
detą Kraju, szczególnie w zakresie zakładania 
i prowadzenia ewidencji, rejestrów i baz 

danych oraz budowy infrastruktury informacji 
przestrzennej;
– przyspieszenie przygotowania aktów 
wykonawczych do ustawy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej;
– przyspieszenie zakładania i modernizacji 

baz danych zawierających informacje prze-
strzenne;
– opracowanie metadanych zbiorów i usług 
danych przestrzennych.

10. Prawidłowość 
prowadzenia baz danych 
jako podstawy do tworzenia 
infrastruktury informacji 
przestrzennej 

Ocena prawidłowości prowadzenia ewiden-
cji, rejestrów i baz danych, zawierających 
informacje o terenie, stanowiących podsta-
wę do tworzenia infrastruktury informacji 
przestrzennej. 

Kontrolę przeprowadzono w Głównym 
Urzędzie Geodezji i Kartografii, Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w 16 
urzędach miast na prawach powiatu i 24 
starostwach. 

Podstawowym założeniem infrastruktury jest zapewnienie powszechnego dostępu admini-
stracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli do informacji przestrzennej za pomocą usług 

sieciowych. Jej istotą jest interoperacyjność, czyli możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych, gromadzonych przez różne podmioty 
oraz interakcja usług sieciowych związanych z tymi zbiorami, mająca na celu stworzenie możliwości wspólnego korzystania przez organy 
administracji ze zbiorów danych przestrzennych. 
W wymiarze organizacyjnym projekt ten wymagał stworzenia ujednoliconych norm prawnych obejmujących sposób zakładania i prowadzenia 
baz danych, opisanie ich metadanymi, ujednolicenie definicji i pojęć dotyczących informacji przestrzennej. W 2010 r. Sejm uchwalił ustawę 
o infrastrukturze informacji przestrzennej, którą zaimplementowano do polskiego porządku prawnego Dyrektywę INSPIRE Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej 
umożliwiła stworzenie struktury (zawierającej, scalającej lub integrującej) bazy danych, dotychczas rozproszone po wielu instytucjach, w jeden 
spójny system kompleksowej informacji przestrzennej. Infrastruktura obejmuje wszystkie szczeble administracji publicznej oraz ma charakter 
interdyscyplinarny i międzyresortowy. Jednakże mimo uchwalenia wspomnianej ustawy w marcu 2010 r., do  ukończenia kontroli NIK, czyli 
do 31 lipca 2011 r., trwały prace nad sześcioma projektami rozporządzeń wykonawczych do niej. 
Doprowadzono m.in. do założenia bazy danych ewidencyjnych umożliwiających tworzenie rejestru gruntów dla obszaru całego kraju, rozbudo-
wania bazy danych obiektów topograficznych, prowadzenia rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
oraz opracowania i aktualizowania ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla całej powierzchni kraju.
Izba zwraca uwagę, że pomimo podjętych działań nie zrealizowano wszystkich zadań określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne. Nie zakończono zakładania niektórych baz danych, m.in.:  geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji budynków – będącej częścią 
ewidencji gruntów i budynków, której to modernizacji również nie skończono w terminie. W ocenie NIK wynika to głównie z niewłaściwie 
sprawowanego nadzoru i koordynacji Głównego Geodety Kraju, w zakresie zakładania, prowadzenia i modernizacji baz danych zawierają-
cych informacje przestrzenne przez organy administracji publicznej.  Działania tych organów, związane z budową infrastruktury informacji 
przestrzennej, również nie były wystarczające. Nie zidentyfikowano wszystkich zbiorów danych przestrzennych i nie opracowano dla nich 
metadanych bądź zrobiono to niezgodnie z przepisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Obecne tempo prowadzenia prac 
oraz nierzetelne prowadzenie baz danych stanowiących podstawę do budowy infrastruktury informacji przestrzennej oraz brak wiarygodnych 
danych dotyczących stopnia zaawansowania tworzenia poszczególnych baz danych może skutkować nadmiernym wydłużeniem procesu 
budowy infrastruktury oraz niedotrzymaniem terminów określonych w przepisach. 
Niepodjęcie przez Głównego Geodetę Kraju skutecznych działań w ramach nadzoru nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji 
i kartografii, nad zakładaniem i prowadzeniem baz danych zawierających informacje przestrzenne oraz budową infrastruktury informacji 
przestrzennej spowoduje wydłużenie terminu, od którego przedsiębiorcy i inwestorzy będą posiadali ułatwiony dostęp do kompleksowej 
i zintegrowanej informacji o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu oraz o walorach gospodarczych i przyrodniczych poszcze-
gólnych jednostek terytorialnych kraju. Opóźnione zostanie również utworzenie jednolitych, zintegrowanych systemów umożliwiających 
korzystanie z tych zbiorów.
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– pilne wdrożenie nowych rozwiązań 
prawnych z zakresu planowania i zagospo-
darowania przestrzennego;

– systematyczne zwiększanie powierzchni 
gmin objętych miejscowymi planami zago-
spodarowania;
– dokonywanie analiz zmian w zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

11. Realizacja zadań 
w zakresie planowania 
i zagospodarowania 
przestrzennego przez organy 
administracji rządowej 
i jednostki samorządu 
terytorialnego 

Ocena działalności administracji rządowej 
i samorządowej służącej tworzeniu wa-
runków do racjonalnego gospodarowania 
przestrzenią oraz podejmowania działań 
w sferze planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. 

Kontrolę przeprowadzono w ministerstwach: 
Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, 
Mazowieckim Biurze Planowania Regio-
nalnego, Wielkopolskim Biurze Planowania 
Przestrzennego oraz w 7 urzędach marszał-
kowskich i 32 urzędach gmin.

Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego 
i organy administracji rządowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach dotyczących 

określania przeznaczenia terenów, ustalania metod ich zagospodarowania i zabudowy określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Uchwalanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy, natomiast koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju przygotowuje 
Minister Rozwoju Regionalnego.
W objętym kontrolą NIK okresie 1.01.2007 r. – 30.06.2010 r. podstawą planowania i zagospodarowania przestrzennego była „Koncepcja poli-
tyki przestrzennego zagospodarowania kraju”, dokument opracowany w latach 1995-2000 przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 
zaakceptowany przez Radę Ministrów i przyjęty przez Sejm w listopadzie 2000 r. W latach 2004–2005 rządowe centrum podjęło prace nad 
aktualizacją „Koncepcji…”. Projekt tego opracowania został jednak źle oceniony i nie ujrzało ono światła dziennego. 
W październiku 2006 r. Rada Ministrów uchwaliła „Tryb i harmonogram prac nad nową koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju”. 
W latach 2007–2008 opracowano „Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033”, nie zawierał on jednak 
wszystkich niezbędnych elementów wymaganych ustawą i nie zyskał akceptacji Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. Opracowany 
w 2007 r. w Ministerstwie Infrastruktury „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju” został zaaprobowany przez Radę Mini-
strów, a w 2008 r. przyjęty do wiadomości przez Sejm. Funkcjonujący system zarządzania przestrzenią oceniono w nim jako nieefektywny 
i niespełniający swej roli – zapewnienia ładu przestrzennego.
Ostatecznie w maju 2010 r., a więc z przeszło 28-miesięcznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu, w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego został opracowany projekt „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”. Do dnia sporządzenia informacji o wy-
nikach kontroli NIK dokument ten nie został przekazany pod obrady Rady Ministrów, podobnie jak projekt nowelizacji ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. W ocenie Izby, opóźnienia we włączeniu do obowiązującego systemu prawnego tych regulacji, oddalają 
proces uporządkowania planowania przestrzennego. 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalają rady gmin, ustalając w ten sposób przeznaczenie terenów, sposób ich 
zagospodarowania i zabudowy, uwzględniając inwestycje celu publicznego. Są one aktami prawa miejscowego. Ich uchwalenie poprzedza 
sporządzenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które aktami prawa miejscowego nie są. W przypadku 
braku planu miejscowego o zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na wznoszeniu obiektów budowlanych lub prowadzeniu prac 
tego rodzaju, przesądza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wydając decyzję o warunkach zabudowy.
Stopień pokrycia skontrolowanych przez NIK 32 gmin miejscowymi planami wynosił w 2007 r. tylko 15% ich obszaru i w ciągu 3 kolejnych lat 
wzrósł o 2,5 punktu procentowego. Z powodu skromnego zasięgu terytorialnego planów zagospodarowania wydano w tych gminach łącznie 
aż 19,5 tys. decyzji o warunkach zabudowy. Kontrola wykazała ponadto, że polityka przestrzenna w większości badanych gmin prowadzona 
była na podstawie nieaktualnych studiów uwarunkowań. Zdaniem NIK tak powolny wzrost powierzchni gmin objętych miejscowymi planami 
oraz powszechny brak aktywności samorządów w aktualizowaniu studiów uwarunkowań, świadczy o braku zdecydowanej woli w działaniu 
na rzecz racjonalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego.
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– rozważenie przez Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
przygotowania rozwiązań w większym 
stopniu wspierających gminy w realizacji 

zadań dotyczących zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw domowych 
o niskich dochodach oraz wdrożenia nowych 
rozwiązań prawnych dotyczących planowania 
i zagospodarowania przestrzennego;
– podjęcie przez prezydentów i burmistrzów 
miast działań w celu doprowadzenia do spój-

ności wszystkich dokumentów strategicz-
nych i programowych określających kierunki 
rozwoju gmin, w tym rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego.

12. Realizacja zadań 
w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej przez organy 
administracji rządowej 
i jednostki samorządu 
terytorialnego 

Ocena realizacji przez organy administracji 
rządowej i jednostki samorządu terytorial-
nego zadań dotyczących rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego i gospodarowania 
gminnym zasobem mieszkaniowym. 

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Infrastruktury, 33 urzędach gmin 
z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego, oraz w 5 pod-
miotach, którym powierzono zarządzanie 
zasobami gminnymi. 

W ocenie Izby, brak było długofalowej polityki mieszkaniowej państwa, wyznaczającej ramy 
instytucjonalne i finansowe oraz przewidywane efekty rzeczowe i terminy realizacji zadań. 

Ministerstwo Infrastruktury od marca 2010 r. przygotowywało opracowanie określające zasady wspomagania budownictwa mieszkaniowe-
go. Zostało ono przyjęte przez Radę Ministrów w listopadzie 2010 r. jako „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.”. Dokument ten nakreślał jednak tylko kierunkowe rozwiązania w tej sferze. Nie spełniał natomiast 
wymogów programu rozwoju, nie zawierał m.in. planowanych efektów rzeczowych i środków finansowych na wykonanie zadań, terminów 
ich ukończenia oraz nie wskazywał organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ich realizację. 
Były Minister Infrastruktury realizował zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w badanym okresie, poprzez jednostkowe rozwiązania 
na rzecz wspierania rozwoju mieszkalnictwa. Podejmował inicjatywy opracowania nowych i zmiany funkcjonujących rozwiązań finansowo-
prawnych, doprowadzając np. do uproszczenia i doprecyzowania procedur rozpatrywania wniosków gmin o finansowe wsparcie na budowę 
i tworzenie mieszkań socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych i mieszkań chronionych, ze środków Funduszu Dopłat; wprowadzenia 
nowych rozwiązań dotyczących najmu okazjonalnego oraz zmniejszenia obciążenia podatkowego związanego z wynajmowaniem lokali 
mieszkalnych.
Z końcem maja 2009 r. zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Jednocześnie ustalono, że likwidacja KFM nie będzie skutkowała 
brakiem możliwości wspierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego rozwoju budownictwa na wynajem. Zadania te BGK mógł wykonywać 
z wykorzystaniem środków własnych, w nowej formule, tj. w ramach programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Nie 
doprowadzono jednak do wydania przez Radę Ministrów aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, co uniemożliwiło przeprowadzenie akcji udzielania kredytów towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom 
mieszkaniowym przez BGK. Były Minister Infrastruktury także nie doprowadził do wdrożenia nowych rozwiązań wspierających rozwój 
budownictwa społecznego.
Organy administracji samorządowej nie zapewniły skutecznej realizacji zadań dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnych 
społeczności, finansowania budownictwa i zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Gminy nie doprowadziły na swoim terenie do poprawy 
warunków mieszkaniowych. 
Gminy systematycznie zmniejszały swój zasób mieszkaniowy, głównie sprzedając lokale uprawnionym lokatorom, ale także wyburzając 
lub wyłączając z eksploatacji budynki w złym stanie technicznym. Aż 57% zasobów mieszkaniowych kontrolowanych gmin znajdowało się 
w obiektach wzniesionych przed 1945 rokiem. Na koniec 2010 r. wyremontowano z nich tylko niespełna 10%.
Kontrola wykazała, że działania gmin w sferze planowania przestrzennego były niewystarczające dla zapewnienia efektywnego oraz racjonal-
nego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w celu rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Na niskim poziomie kształtowały się 
wydatki gmin przeznaczone na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydatki na te cele nie przekraczały 
z reguły 1% rocznych wydatków gmin, a niektóre z nich mieściły się nawet w limicie 0,1% tej kwoty. 
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– ustalanie najemcom stawek czynszów 
zgodnie zapisami ustawy o ochronie praw 
lokatorów;
– poprawa ściągalności należności czynszo-
wych;

– zbycie lokali pozostających w zasobie, 
w tym zaktywizowanie działań na rzecz ich 
sprzedaży w trybie przetargowym;
– stosowanie zgodnych z przepisami zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych wobec wszyst-
kich nabywców;
– sporządzanie rzeczowych planów remon-

towych zasobu mieszkaniowego;
– wyeliminowanie odstępstw od wymogów 
dotyczących zamówień publicznych.

13. Gospodarowanie 
zasobami mieszkaniowymi po 
zlikwidowanych państwowych 
gospodarstwach rolnych 
i innych podmiotach 
dysponujących budynkami 
mieszkalnymi 

Ocena sposobu gospodarowania przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych budynkami 
mieszkalnymi przejętymi po zlikwidowanych 
PGR oraz innych podmiotach dysponują-
cych takimi obiektami. 

Kontroli poddano Agencję Nieruchomości 
Rolnych i jej 8 oddziałów terenowych oraz 
16 podmiotów administrujących zasobem 
mieszkaniowym. 

Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, wykonuje prawa własności m.in. w stosunku do nieruchomości 

i innych składników majątkowych pozostałych po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń. 
Mienie to stanowi Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Agencja może przeznaczyć do sprzedaży wchodzące w skład zasobu domy, 
lokale mieszkalne i budynki gospodarcze. Na warunkach preferencyjnych mogą je kupować m.in. ich najemcy oraz osoby pozostałe w tych 
lokalach po śmierci dotychczasowych lokatorów. 
W latach 2008–2010 liczba pozostających w zasobie mieszkań zmniejszyła się z 16.577 do 12.158. Spośród tych 4419 lokali – 2533 
mieszkania sprzedano, a 853 nieodpłatnie przekazano gminom lub spółdzielniom mieszkaniowym. Pozostałe zlikwidowano lub też zniknęły 
one z zasobu po weryfikacji danych Przychody ze sprzedaży tych mieszkań wyniosły 3.873,7 tys. zł. W przetargowym trybie zbywania Izba 
nie stwierdziła nieprawidłowości. Natomiast przy procedurze bezprzetargowej dochodziło do uchybień, polegających m.in. na sprzedaży 
mieszkań na podstawie nieaktualnych operatów szacunkowych, nielegalnego obciążania nabywców kosztami dokumentacji wyceny oraz 
nieprawidłowym naliczaniu przysługujących ulg. 
W opinii Izby, tempo zbywania przez agencję lokali mieszkalnych było zbyt wolne. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, jaki pozostawał 
na koniec 2010 r. w posiadaniu ANR, w badanym przez NIK okresie wynosiły 119,1 mln zł i były o 79,5 mln zł wyższe od przychodów z najmu 
tych lokali. Był to m.in. rezultat ustalania przez gminy stawek czynszowych, bez uwzględniania zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów. 
Jednocześnie aż 11% zasobu stanowiły pustostany, których utrzymanie w całości obciążało ANR. Zaległości w regulowaniu czynszu za 
mieszkania sięgały w 2010 r. 28,5 mln zł, a prowadzona w tej mierze windykacja była mało skuteczna.
Niskie zainteresowanie kupnem mieszkań z zasobu agencji wynikało m.in. z bardzo złej sytuacji finansowej najemców, często korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, braku spadkobierców zainteresowanych przejęciem tych mieszkań, perspektywy ponoszenia wszystkich 
kosztów utrzymania kupionych mieszkań, a wreszcie ze złego ich stanu technicznego. 
Nieruchomości pozostające w zasobie ulegały stopniowej degradacji, aż 47% poddanych oględzinom budynków było w złym stanie tech-
nicznym, niektóre z nich zagrażały bezpieczeństwu ich mieszkańców. Z reguły lekceważono obowiązek przeprowadzania rocznych kontroli 
okresowych i co najmniej raz na 5 lat badania stanu sprawności użytkowej obiektów. Remonty prowadzone były w stopniu nieadekwatnym 
do potrzeb, przeważał interwencyjny charakter tych poczynań, często nawet bez sporządzania planów remontowych. Miały przy tym miejsce 
przypadki naruszania zasad zamówień publicznych na wykonywanie tych prac. W związku z tym Izba skierowała zawiadomienia o podejrzeniu 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne.
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– opracowanie prognoz dotyczących przewi-
dywanej wielkości zasobu mieszkaniowego, 
jego stanu technicznego oraz wydatków na 

jego bieżące utrzymanie i remonty;
– bieżące monitorowanie stanu techniczne-
go nieruchomości;
– zwiększenie kontroli wywiązywania się 
z obowiązków określonych prawem budow-

lanym przez zarządców nieruchomości;
– zwiększenie liczby kontroli nadzoru 
budowlanego dotyczących utrzymania 
i użytkowania obiektów budowlanych.

14. Prawidłowość utrzymania 
i użytkowania obiektów 
budowlanych 

Ocena utrzymywania i użytkowania obiek-
tów budowlanych przez ich właścicieli bądź 
zarządców, w szczególności zaś dbałości 
o stan techniczny budowli, bezpieczeństwo 
ludzi i mienia. 

Kontrolę przeprowadzono w 34 urzędach 
miast oraz w 2 jednostkach, którym po-
wierzono zarządzanie gminnym zasobem 
nieruchomości. 

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego właściciele lub zarządcy budynków corocznie 
powinni kontrolować instalacje gazowe i przewody kominowe, urządzenia służące ochronie 

środowiska oraz elementy budynku narażone podczas eksploatacji na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie innych czyn-
ników. Co 5 lat winni natomiast sprawdzać stan techniczny i przydatność obiektu budowlanego do użytkowania. Badania Izby wykazały, że 
obowiązki te nie były wykonywane prawidłowo.
Spośród 34 skontrolowanych gmin aż 30 nie wywiązywało się z nich należycie. W jednostkach tych nie przeprowadzano badań budowli w peł-
nym zakresie i w wymaganych terminach. Wynikało to w opinii Izby z zaniedbań właścicieli i zarządców. W niemal połowie samorządów nie 
monitorowano stanu technicznego budynków znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości. Nie zbierano i nie analizowano informacji 
od zarządców o stanie technicznym obiektów. W konsekwencji gminy nie miały rzetelnych informacji o rzeczywistej kondycji posiadanych 
nieruchomości budowlanych, tym samym nie były zorientowane w faktycznych potrzebach remontowych zasobu. W skrajnych przypadkach 
mogło to prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa lokatorów i mienia.
Kontrolerzy stwierdzili liczne uszkodzenia i braki w wyposażeniu budynków – m.in. niezabezpieczone instalacje elektryczne i gazowe, uszko-
dzone balkony. Ochrona przeciwpożarowa budowli nie odpowiadała wymogom prawa w żadnej z gmin. Domy z reguły nie były wyposażone 
w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, nie zainstalowano w nich hydrantów wewnętrznych ani urządzeń do usuwania dymu z klatek schodowych. 
Właściwe komendy straży pożarnej wydały 66 decyzji nakazujących usunięcie ujawnionych nieprawidłowości.
Izba wskazała na niepokojące zjawisko lekceważenia zaleceń pokontrolnych – także dotyczących stanu technicznego budowli. W 11 skon-
trolowanych gminach właściciele lub zarządcy nie podjęli napraw, mimo że stan budynków mógł narazić na niebezpieczeństwo życie ludzi. 
Bezczynność podmiotów zarządzających nieruchomościami świadczy w opinii NIK o niedbalstwie i ignorowaniu obowiązków wynikających 
z prawa budowlanego. 
W zbadanych przez NIK książkach obiektów budowlanych, które powinny być zakładane, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury 
w dniu przekazania budowli do użytkowania, odnotowano zaniedbania w ich prowadzeniu. Często nie zawierały one planów sytuacyjnych 
obiektów, wpisów rejestrujących zakresy robót remontowych oraz dokumentacji technicznych nieruchomości. Stanowiło to istotne naruszenie wy-
mogów prawa budowlanego. W 5 gminach stwierdzono przypadki eksploatacji budynków, dla których dokumentów takich nie utworzono.
Kontrola ujawniła także, iż gminy nie sprawowały właściwej kontroli nad zarządcami nieruchomości z tytułu zawartych umów o zarządzanie. 
Nadto, zawierane umowy niejednokrotnie nie odpowiadały warunkom ustawy o gospodarce nieruchomościami. W jej myśl zarządcy nieru-
chomości powinni posiadać licencje zawodowe. Tymczasem w wielu umowach w ogóle nie wskazano zarządców odpowiedzialnych za ich 
wykonanie bądź nie wpisano numeru ich licencji. Brak też często było w tych dokumentach oświadczeń o posiadanych ubezpieczeniach od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– skuteczne i terminowe egzekwowanie 
decyzji administracyjnych nakazujących 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
– przeprowadzanie kontroli prawidłowości 
prowadzenia prac rozbiórkowych.

15. Realizacja 
decyzji o rozbiórkach 
obiektów budowlanych, 
w szczególności decyzji, 
którym nadano rygor 
natychmiastowej 
wykonalności    

Ocena realizacji przez organy nadzoru 
budowlanego szczebla podstawowego oraz 
prezydentów miast i kierowników podległych 
im jednostek decyzji o rozbiórkach obiektów 
budowlanych, w tym działań zapobiegają-
cych zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego. 

Kontrolę przeprowadzono w urzędach 
miast Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna 
i Szczecina, w powiatowych inspektoratach 
nadzoru budowlanego w tych miastach oraz 
w 3 jednostkach zarządzających nierucho-
mościami stanowiących własność Gdańska, 
Olsztyna i Szczecina. 

Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego nieskutecznie egzekwowali wykonanie nakazów 
rozbiórek obiektów budowlanych i w ograniczonym zakresie sprawowali kontrolę realizacji 

tych decyzji. Takie postępowanie świadczy o ich niewydolności, a w konsekwencji zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu całego systemu 
nadzoru budowlanego. 
W końcu września 2010 r. z 213 podlegających wykonalności decyzji nakazujących rozbiórki obiektów budowlanych 143 nie zostały zre-
alizowane, w tym decyzje wydane jeszcze przed 2008 r. Analiza akt 88 takich postanowień wykazała m.in., iż powiatowi inspektorzy nie 
przestrzegali ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W co czwartej sprawie nie wysyłali upomnień o zagrożeniu skierowania 
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, mimo że od uprawomocnienia się decyzji upłynęło od 3 do 53 miesięcy, w co piątej nie 
wdrażano postępowania, chociaż od doręczenia upomnienia minęło od 3 do 130 miesięcy. 
Powiatowi inspektorzy nie wykonywali w ogóle lub podejmowali w ograniczonym zakresie zadania określone w art 84a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 
pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Chodziło o kontrolę zgodności robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego i kontrolę sprawdzającą 
wykonanie obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie tego prawa. Okazało się m.in., że powiatowy inspektor w Gdańsku 
nie przeprowadził żadnej kontroli prawidłowości robót budowlanych z 60 decyzji podlegających wykonaniu do 30 września 2010 r. Także 
inspektor w Olsztynie zaniechał takich kontroli, natomiast przeprowadził 2 kontrole sprawdzające wykonanie nakazu rozbiórki. 
W ocenie NIK w objętych badaniem inspektoratach przyjęte rozwiązania organizacyjne nie zapewniały prawidłowej i terminowej realizacji 
zadań związanych ze sprawowaniem egzekucji i kontroli. Niniejsza wykazała, że niektóre jednostki nadzoru budowlanego nadal przyjmują 
od organów samorządu terytorialnego pomoc rzeczową i finansową, np. 50% wydatków bieżących powiatowych inspektoratów w Szczecinie 
w latach 2008–2010 zostało sfinansowanych z budżetu miasta. W ocenie Izby taka sytuacja może stwarzać wątpliwości, czy została zachowana 
bezstronność i niezależność organów nadzoru budowlanego przy wykonywaniu ich zadań. 
Wykonane zostały wszystkie decyzje nakazujące rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność skontrolowanych gmin, w tym 
sześć, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności (jedną decyzję wykonano po terminie). 
NIK nie stwierdziła nieprawidłowości przy udzielaniu przez urzędy miast zamówień publicznych na przeprowadzanie rozbiórek obiektów 
budowlanych. Budowle były prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oznakowane tablicami ostrzegawczymi o zakazie 
wstępu i grożącym niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia. Nie odnotowano przypadków nieprawidłowego postępowania z materiałami po-
rozbiórkowymi, w tym z odpadami niebezpiecznymi. Rozbiórki prowadziły osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisane 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
Wszystkie skontrolowane urzędy sporządziły wymagane rejestry pozwoleń na rozbiórkę, ale w dwóch taka ewidencja była niezgodna 
z przepisami.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – poprawa stopnia zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych osób najuboższych, m.in. 
poprzez realizację programu budownictwa 
socjalnego określonego w ustawie o finan-
sowym wsparciu;

– opracowanie wieloletnich programów 
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi 
gmin, z zastosowaniem rozwiązań umożliwia-
jących zwiększenie liczby lokali socjalnych.

16. Pozyskiwanie lokali 
i pomieszczeń mieszkalnych 
dla osób najuboższych 

Ocena działań gmin służących zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich 
dochodach i osób bezdomnych oraz wy-
konywania przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego zadań związanych z obsługą 
finansową programu tworzenia lokali so-
cjalnych i noclegowni.

Kontrolę przeprowadzono w 18 gminach 
i ich 6 jednostkach organizacyjnych oraz 
w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb gospodarstw domowych o niskich dochodach 
– zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów – jest zadaniem własnym gmin. Z kolei ustawa 

o pomocy społecznej nakazuje gminom m.in. zapewnić schronienie osobom bezdomnym. Na pokrycie części kosztów tych przedsięwzięć 
gminy mogą uzyskiwać finansowe wsparcie rozliczane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. W żadnej z kontrolowanych przez 
Izbę gmin nie rozwiązano pomyślnie kwestii mieszkaniowych. Tendencja jest zgoła odwrotna – z każdym rokiem problem ten narasta. W 
latach 2004–2009 w badanych gminach przybyło, co prawda, 887 lokali socjalnych – z 4.500 do 5.387, a więc 18,7% – jednocześnie jednak 
potrzeby zwiększyły się z 18.540 do 28.923 mieszkań, czyli o 56%. W rezultacie z 24,5% do 18,6% zmniejszył się stopień ich zaspokojenia. W 
takiej sytuacji trudno o pozytywną ocenę starań gmin w tej sferze. W opinii NIK, polityka kontrolowanych samorządów nie sprzyjała wspieraniu 
rozwoju budownictwa socjalnego.
Niewielki w stosunku do zapotrzebowania postęp w pozyskiwaniu lokali socjalnych i wznoszeniu przytulisk dla bezdomnych prezydenci i wój-
towie tłumaczyli m.in. pogarszającym się stanem technicznym istniejących zasobów mieszkaniowych i – przede wszystkim – ograniczonymi 
możliwościami budżetowymi. Środki wypłacane gminom z Funduszu Dopłat na podstawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 
2004–2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych nie zaspokoiły zgłaszanego przez jednostki samorządu zapotrzebowania. 
Wnioski gmin zostały zaspokojone jedynie w 54,8%. Na podstawie tej ustawy wdrożony został program pilotażowy, w ramach którego wpłynęło 
421 wniosków gmin o wsparcie budowy mieszkań i noclegowni. Wymogi formalne spełniły 362 wnioski obejmujące 8.081 lokali i 680 miejsc 
noclegowych, a wsparcie BGK pokryło odpowiednio 61,9% i 73,5% zgłaszanych potrzeb. Gminy wnioskowały łącznie o 151.700 tys. zł, jednak 
Fundusz Dopłat dysponował tylko kwotą 84.500 tys. zł. Izba dobrze oceniła wykonywanie przez BGK zadań związanych z realizowaniem 
tych operacji.
W latach 2007–2010 na podstawie kolejnej ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 
i domów dla bezdomnych do BGK wpłynęło 516 spełniających wymogi wniosków o udzielenie wspomożenia w wysokości 261.535 tys. zł, 
z których do realizacji przyjęto 392 na kwotę 161.604 tys. zł. Niezrealizowanie tak znacznego odsetka prawidłowych wniosków spowodowane 
było niższym dofinansowaniem z Funduszu Dopłat, szczególnie w 2009 r. i I połowie 2010 r. Do czasu zakończenia kontroli NIK sfinalizo-
wano 232 wnioski – powstało dzięki temu 3.229 lokali, mieszkań i 295 miejsc noclegowych. Wielkości te znacznie odbiegały od szacunków 
rządowych, zakładających utworzenie w tym czasie 46 tys. lokali socjalnych i 12 tys. miejsc dla bezdomnych.
W opinii NIK obok niewystarczających środków w ramach Funduszu Dopłat do niepowodzenia budownictwa socjalnego przyczyniło się 
też umiarkowane zainteresowanie gmin takimi inwestycjami. Powściągliwość ich wynikała głównie z wysokich kosztów tych przedsięwzięć 
i ograniczonych możliwości własnych budżetów. Do tego dołożyło się niskie dofinansowanie przez państwo, wreszcie niedostatek terenów 
inwestycyjnych. Z tych m.in. powodów w 11 badanych gminach nie zostały zrealizowane wieloletnie programy gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym. Fakt ten Izba oceniła jako postępowanie nierzetelne.
Brak mieszkań socjalnych uniemożliwiał gminom przydzielenie lokali osobom eksmitowanym, mającym prawo do pomieszczeń zastępczych. Z 
tego tytułu kontrolowane przez NIK samorządy musiały wypłacić przeszło 7 mln zł odszkodowań. Niedostarczenie lokali osobom uprawnionym 
do nich wyrokiem sądowym było, w ocenie Izby, postępowaniem nielegalnym, niegospodarnym i nierzetelnym.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zawarcie umów ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej przez zatrudnianych 
w spółkach licencjonowanych zarządców;
– prowadzenie kontroli stanu technicznego 
budynków z częstotliwością wymaganą 
prawem budowlanym; 
– podjęcie działań w celu poprawienia stanu 
technicznego gminnych obiektów budowla-
nych;

– zwiększenie środków na zabezpieczenie 
potrzeb remontowych gminnych zasobów 
mieszkaniowych;
– zapewnienie udzielania zamówień zgodnie 
z zasadami prawa zamówień publicznych;
– dostosowanie zakresu działalności gospo-
darczej prowadzonej przez gminy poprzez 
spółki handlowe do ograniczeń wynika-
jących z ustaw o samorządzie gminnym 
i gospodarce komunalnej.

17. Zarządzanie komunalnym 
zasobem mieszkaniowym 
przez spółki prawa 
handlowego z udziałem gmin 

Ocena zarządzania komunalnym zasobem 
mieszkaniowym, w tym organizacyjno-
ekonomicznego przygotowania spółek do 
wykonywania takich zadań. 

Kontrolę przeprowadzono w 18 podmiotach, 
działających w formie spółek prawa han-
dlowego z udziałem samorządu gminnego 
z terenu województw: lubuskiego, łódz-
kiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego 
i wielkopolskiego. 

Kontrolowane spółki były przygotowane – organizacyjnie i merytorycznie – do zarządzania 
nieruchomościami. Dysponowały specjalistycznymi programami informatycznymi ułatwiają-

cymi wykonywanie czynności w tym zakresie. W zdecydowanej większości pracę tę wykonywali licencjonowani 
zarządcy nieruchomości. Jednak w pięciu badanych spółkach wbrew ustawowemu obowiązkowi zarządcy nie posiadali obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem swych czynności.
Mimo właściwego przygotowania spółek do zarządzania nieruchomościami doszło do istotnych nieprawidłowości w tym obszarze. Nie w pełni 
wykonywano obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące okresowego – corocznie lub co pięć lat – badania stanu technicznego 
budynków. 
Przeważającą większość, sięgająca 64%, zarządzanych nieruchomości, stanowiły budynki przedwojenne, co miało istotny wpływ na ich 
ogólny stan, a tym samym potrzeby remontowe. Oględziny 107 budynków wykazały, że niemal 30% z nich miało liczne wady techniczne, 
mogące nawet zagrozić życiu i zdrowiu ich użytkowników. Tym samym zarządcy nie wypełniali obowiązku polegającego na utrzymywaniu 
nieruchomości w stanie niepogorszonym i zapewnieniu bezpieczeństwa lokatorom.
Remonty kamienic – niejednokrotnie zagrożonych – były wykonywane w wymiarze niewspółmiernym do potrzeb. Plany remontowe, które 
spółki sporządzały na kolejne lata, były realizowane zaledwie w wysokości ¼ zakładanych kwot. Z ustaleń kontroli wynika ponadto, że poziom 
rzeczywistych potrzeb remontowych, w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi, zazwyczaj w ogóle nie był szacowany. 
Bezpośredni wpływ na niepełną realizację planów remontowych miał niedostateczny poziom finansowania tych zadań przez właścicieli zasobu 
– czyli gminy. Z kolei ich przychody uzyskiwane z najmu lokali nie wystarczały na bieżące utrzymanie budynków i ich remontowanie. Potę-
gowały tę sytuację stwierdzone podczas kontroli nierzetelne działania niektórych spółek. Polegały one m.in. na naruszaniu prawa zamówień 
publicznych, przy wyborze wykonawców na roboty, dostawy i usługi, głównie poprzez zaniechanie stosowania przewidzianych w prawie 
procedur lub udzielanie zamówień z wolnej ręki bez zaistnienia przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu.
Kontrola wykazała, że wszystkie badane spółki prowadziły działalność gospodarczą w obszarze zarządzania nieruchomościami z naruszeniem 
ograniczeń wynikających z ustaw o gospodarce komunalnej i o samorządzie gminnym. W pierwszym rzędzie zarzut ten dotyczył prowadze-
nia przez spółki z udziałem gmin zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Komercyjne zaangażowanie gmin oraz spółek 
komunalnych niosło ze sobą niebezpieczeństwo zmonopolizowania niektórych rodzajów działalności i mogło tworzyć bariery dla powstania 
lub rozwoju konkurencji i aktywności gospodarczej.
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Wa¿niejsze wnioski

– podawanie do publicznej wiadomości 
informacji o bezprzetargowej sprzedaży lokali 
komunalnych;

– skuteczne monitorowanie wtórnej sprze-
daży lokali objętych bonifikatą;
– żądanie, we wszystkich ustawowo uzasad-
nionych przypadkach, zwrotu zwaloryzowa-
nej kwoty bonifikaty.

18. Udzielanie przez gminy 
bonifikaty nabywcom 
komunalnych lokali 
mieszkalnych przy 
bezprzetargowej sprzedaży 

Ocena prawidłowości bezprzetargowej 
sprzedaży lokali mieszkalnych ich najem-
com.

Kontroli obejmującej lata 2007–2009 
i 3 kwartały 2010 r. poddano 34 urzędy 
miast z terenu ośmiu województw. 

Skontrolowane gminy sprzedały w badanym przez NIK okresie w trybie bezprzetargowym 
z zastosowaniem bonifikat przeszło 18 tys. lokali mieszkalnych. W 68% gmin Izba ujawniła 

nieprawidłowości polegające m.in. na nieupublicznianiu informacji o wywieszeniu list mieszkań do sprzedaży 
oraz niepowiadamianiu ich najemców o przeznaczeniu tych lokali do zbycia i przysługującym im prawie pierwokupu.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o gospodarce nieruchomościami gminy mają obowiązek, w razie podjęcia decyzji o sprzedaży lokali 
mieszkalnych, sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Ponieważ najemcom lokali 
mieszkalnych, z którymi zawarto umowy na czas nieokreślony, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, władze samorządowe powinny 
zawiadomić ich o zamiarze sprzedaży zajmowanych przez nich mieszkań.
Osobom, którym przysługuje pierwokup, zbywa się lokale w drodze bezprzetargowej za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, 
która może być pomniejszona o bonifikatę ustaloną przez władze gminy. W przypadku, gdy nabywca sprzedał zakupione na tych warunkach 
mieszkanie przed upływem 5 lat od daty zakupu, zobowiązany jest – na wniosek właściwego organu gminy – do zwrotu kwoty równej bo-
nifikacie po jej waloryzacji. Ustawa dopuszcza w tej kwestii pewne wyłączenia, dotyczące zwłaszcza osób bliskich, nadto rada gminy może 
w indywidualnych przypadkach wyrazić zgodę na zaniechanie żądania zwrotu bonifikaty.
Kontrola NIK wykazała, że gminy były organizacyjnie przygotowane do sprzedaży lokali komunalnych. Zadanie to było ujęte w ich regulaminach, 
a także w zakresach czynności odpowiedzialnych za tę sferę pracowników. W zdecydowanej większości gmin uchwalone zostały wieloletnie 
programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym, które uwzględniały planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych.
Badane samorządy dokonywały bezprzetargowej sprzedaży mieszkań z zastosowaniem bonifikat, po uzyskaniu wymaganej zgody rad gmin. 
Wysokość obniżek była zróżnicowana i wahała się od 10% do 99% wartości nieruchomości. Stawki te były uzależnione od wielu czynników, 
m.in. od wieku budynków, ich stanu technicznego, a także od przyjętej formy zapłaty – w przypadku jednorazowego uiszczenia należności 
bonifikata była wyższa niż przy rozłożeniu jej na raty.
W okresie objętym badaniem Izby, kontrolowane gminy sprzedały łącznie przeszło 18 tys. lokali mieszkalnych za sumę niemal 225 mln zł. We 
wszystkich losowo zbadanych przypadkach mieszkania sprzedano ich najemcom, a wysokość udzielonych bonifikat była zgodna z warunkami 
określonymi w uchwałach rad gmin.
Izba ujawniła 101 przypadków, w których zaistniały ustawowe przesłanki uzasadniające żądanie zwrotu udzielonych bonifikat, w łącznej 
wysokości 5,7 mln zł. NIK negatywnie, pod względem legalności i gospodarności, oceniła przypadki zaniechania przez samorządy ustawo-
wego obowiązku ich windykacji. Przyczynami niepodjęcia tych czynności było na ogół niedopatrzenie osób odpowiedzialnych, brak aktualnej 
informacji z komórki monitorującej obrót wtórny lokalami oraz błędne przeświadczenie, że osoby bliskie najemcom, które weszły w posiadanie 
tych lokali, mogą je dalej odsprzedać na rynku wtórnym bez konieczności zwrotu bonifikat. 
Egzekucja tych należności szła opornie, skuteczność podejmowanych działań była niska, sięgała zaledwie 16% dochodzonych kwot. Kontrola 
NIK ujawniła, że organy wykonawcze trzech gmin przekroczyły swoje uprawnienia, nie podejmując egzekucji, odstępując od żądania zwrotu 
bonifikat oraz umarzając ich części bez uzyskania wymaganej zgody rady gminy.
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Wa¿niejsze wnioski

–  okresowe sprawdzenie przez  Rzecznika 
Ubezpieczonych wywiązywania  się przez 
ubezpieczycieli z obowiązku przekazywania 
mu w ciągu 14 dni od daty wprowadzenia 
do obrotu wzorów umów ubezpieczenia, 
wniosków o ubezpieczenie, OWU oraz innych 

dokumentów i formularzy stosowanych przy 
zawieraniu ubezpieczenia, a także informowa-
nie UKNF o stwierdzonych nieprawidłowoś-
ciach;
–  prowadzenie przez Rzecznika Ubezpieczo-
nych, UOKiK i UKNF analizy OWU możliwie 
jak największej  grupy produktów ubezpiecze-
niowych i wymiana informacji w tym zakresie 
między tymi instytucjami;

–  przeprowadzenie przez UOKiK, we współ-
pracy z UKNF i Rzecznikiem Ubezpieczo-
nych, analizy możliwości i zasadności zmian 
legislacyjnych mających na celu wprowa-
dzenie domniemanej zgody przedsiębiorcy 
na rozstrzygnięcie sporu z konsumentami 
przez sądy polubowne działające przy KNF 
i Rzeczniku Ubezpieczonych.

19. Ochrona interesów 
klientów zakładów 
ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych

Ocena efektywności systemu ochrony inte-

resów klientów zakładów ubezpieczeń oraz 

członków funduszy emerytalnych.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Ochro-

ny Konkurencji i Konsumentów, Urzędzie Ko-

misji Nadzoru Finansowego, Biurze Rzecznika 

Ubezpieczonych oraz w 12 urzędach miast na 

prawach powiatu i starostwach powiatowych, 

w których badano działalność miejskich 

i powiatowych rzeczników konsumentów. 

Mimo konkurencji na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym, działające na nim instytucje 

narzucały klientom warunki korzystania z oferowanych usług, zawierające postanowienia, na 

które nie mieli wpływu – np. rodzaj i zakres ubezpieczenia, wielkość i zasady wypłaty odszkodowania. Ochrona interesów klientów zakładów 

ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych nie była dostatecznie skuteczna, mimo iż Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komisji Nadzoru 

Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także rzecznicy wspierali konsumentów w rozwiązywaniu sporów z ubezpieczycielami 

– stwierdziła NIK.  Prowadzona przez badane podmioty weryfikacja ogólnych warunków ubezpieczeń wykazała m.in. stosowanie przez ubezpie-

czycieli postanowień umownych, z którymi konsumenci nie mieli możliwości się zapoznać, określanie krótszego od przewidzianego w kodeksie 

cywilnym, terminu przedawnienia roszczeń, niezgodne z przepisami ograniczenie odpowiedzialności instytucji ubezpieczających, konieczność 

kontynuowania umowy pomimo wcześniejszej spłaty kredytu, uzależnianie zawarcia umowy od uprzednio zapłaconej składki. Zgodnie z ustawą 

o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ubezpieczyciele mają obowiązek przekazywać rzecznikowi 

ogólne warunki ubezpieczeń. W prowadzonym przez niego rejestrze znajdowało się 1.126 takich dokumentów, ale reprezentant ubezpieczonych 

nie weryfikował na bieżąco, czy zakłady ubezpieczeń przekazują mu wprowadzone do obrotu ogólne warunki ubezpieczeń. Wprawdzie rzecznik 

nie ma ustawowego obowiązku sprawdzania ich kompletności, ale zdaniem NIK, celowa byłaby okresowa weryfikacja wywiązywania się przez 

zakłady ubezpieczeń z tego obowiązku. 

 W latach 2008–2009 oraz w ciągu trzech kwartałów 2010 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 23.268 skarg na działalności zakładów ubezpieczeń 

i otwartych funduszy emerytalnych. Ich przedmiotem były sprawy dotyczące m.in. wysokości odszkodowania, opieszałości postępowania, odmowy 

przejęcia opłacania składek, oddalenia roszczeń. Do UKNF wpłynęło 5.760 skarg na zakłady ubezpieczeń oraz 5.767 na OFE, informujących 

m.in. o opóźnieniach w transferowaniu środków między funduszami, odmowie zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia osób poszkodowa-

nych w wypadkach komunikacyjnych. Do UOKiK złożono 395 skarg. Ich autorzy zostali poinformowani, że prezes urzędu nie ma kompetencji 

do rozpatrywania spraw indywidualnych oraz wskazano im instytucje, do których mogą zwrócić się o pomoc. W zbadanych przez NIK skargach 

w pięciu przypadkach UOKiK stwierdził stosowanie przez zakłady ubezpieczeń praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – m.in. 

dotyczących niewypłacenia odszkodowania lub zaniżenia kwoty wypłaty.

Kontrolowani informowali na swoich stronach internetowych o sposobie złożenia skargi oraz danych, jakie powinna zawierać. Istniała możliwość 

skorzystania z telefonicznych dyżurów ekspertów Biura Rzecznika Ubezpieczonych.    

Powołane przy Rzeczniku Ubezpieczonych i KNF sądy polubowne działały w bardzo ograniczonym zakresie, gdyż zakłady ubezpieczeń tylko 

sporadycznie zgadzały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu. Brak zgody ubezpieczyciela na postępowanie przed takimi sądami powodował, 

że praktycznie nie był realizowany podstawowy cel ich powołania. Zdaniem NIK, aby umożliwić zwiększenie zakresu działalności sądów polu-

bownych przy Rzeczniku Ubezpieczonych i KNF, należy rozważyć ustawowe wprowadzenie domniemanej zgody ubezpieczyciela na poddanie 

się postępowaniu przed sądem polubownym w sporach z konsumentami. Taka zmiana powinna przyczynić się do zwiększenia efektywności 

sądownictwa polubownego i wzmocnienia pozycji konsumenta w alternatywnym sposobie rozwiązywania sporów.
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w trybie odwoławczym przez organy podat-
kowe i organy kontroli skarbowej;
– wypracowanie metodologii pomiaru sku-
teczności decyzji pokontrolnych;
– systematyczne prowadzenie szkoleń 
z zakresu kontroli i postępowań podatko-

wych;
– zwiększenie nadzoru nad prawidłowoś-
cią postępowań oraz decyzji kontrolnych 
i podatkowych.

20. Prawidłowość 
postępowań kontrolnych 
i podatkowych prowadzonych 
przez organy podatkowe 
i organy kontroli skarbowej 

Ocena prawidłowości i terminowości pro-

wadzenia przez organy podatkowe i organy 

kontroli skarbowej postępowań kontrolnych 

i podatkowych oraz sprawowania nad nimi 

nadzoru przez Ministra Finansów.

Kontroli poddano Ministerstwo Finansów, 5 

izb skarbowych, 5 urzędów kontroli skarbo-

wej i 11 urzędów skarbowych. 

Funkcjonowanie aparatu skarbowego i kontroli skarbowej jest regularnie badane przez NIK. 

Wyniki bieżącej kontroli wskazują, że w porównaniu z ustaleniami z 2003 r. poprawiła się 

sprawność postępowań skarbowych. Stosowano w nich prawidłowe zasady doboru podmiotów, kontrolując przede 

wszystkim jednostki funkcjonujące w obszarach podwyższonego ryzyka wystąpienia nadużyć podatkowych. 

W 2010 r. efektywność kontroli – mierzona stosunkiem postępowań stwierdzających uchybienia do ogólnej ich liczby – wyniosła 62,4%, co 

oznaczało wzrost w stosunku do 2009 r. o 6,5 punktu procentowego. W 2009 r. efektywność  wyższą od średniej urzędy uzyskały m.in. w ob-

szarach „brak wpłat podatku dochodowego” – 80,4% i „podmioty, które nie dokonały rejestracji VAT” – 72,5%.

Mimo tych postępów, w ocenie NIK, nie osiągnięto zamierzonego celu – poprawy dyscypliny podatkowej. Nadal też szwankowało egzekwowanie 

podatków nakładanych pokontrolnymi decyzjami naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. W 2009 r. nie 

odzyskano 69,4% podatków wymierzonych przez urzędy skarbowe i 91,3% przez urzędy kontroli skarbowej, w 2010 r. wskaźniki te wynosiły 

odpowiednio 73,8% i 90,6%.

Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy było, zdaniem Izby, wydawanie wadliwych decyzji przez naczelników urzędów skarbowych. Dyrektorzy izb 

skarbowych uchylili przeszło 58% decyzji, od których podatnicy złożyli odwołania. Głównym powodem było naruszenie prawa procesowego, 

polegające na niepełnym lub niewłaściwym dokumentowaniu stanu faktycznego. Sprawy kierowano w takich przypadkach do ponownego 

rozpatrzenia w celu uzupełnienia materiału dowodowego, postępowania należało przeprowadzić więc jeszcze raz. Podobne powody były 

przyczyną uchylania decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, z tym że większa była waga rozpatrywanych spraw, bowiem kontrola 

skarbowa prowadzona jest zwykle wobec przedsiębiorców o rozległej działalności, a postępowania są bardziej złożone i wielowątkowe. W 

2008 r. uchylone decyzje dotyczyły 26,6% kwot objętych odwołaniami, a w 2009 r. – 12,3%.

Wojewódzkie sądy administracyjne uchyliły w 2008 r. 21% decyzji wydanych w drugiej instancji przez dyrektorów izb skarbowych, w 2009 r. 

wskaźnik ten wzrósł do 26,4%. Zarzuty sądów dotyczyły głównie niedostatecznego wyjaśnienia i udokumentowania stanu faktycznego, naruszenia 

obowiązku zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, błędnej oceny dowodów i naruszeń prawa materialnego – co 

mogło świadczyć o braku rzetelności postępowań skarbowych. Przyczyny uchylania decyzji dyrektorów tkwiły też w odmiennym interpretowaniu 

przez sądy administracyjne prawa materialnego i procesowego. Z kolei NSA zarówno w 2008 r. jak i 2009 r. rozstrzygnął przeszło ¾ skarg kasa-

cyjnych na korzyść dyrektorów izb skarbowych. Aby poprawić jakość prowadzonych postępowań i wydawanych decyzji pokontrolnych, niezbędne 

jest sprawowanie skutecznego nadzoru i kontroli przez Ministra Finansów nad izbami, urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej. 

W ocenie NIK Minister Finansów prawidłowo wyznaczał cele i kierunki kontroli podatkowej, trafnie też wskazywał obszary o podwyższonym 

ryzyku występowania nieprawidłowości. Polecił też zarządzeniem w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz nadania 

im statutów z 2010 r. wyodrębnić w strukturze organizacyjnej urzędów skarbowych komórki zajmujące się analizą informacji dla potrzeb kontroli 

podatkowej oraz typowaniem podmiotów do kontroli. Na potrzebę takiego rozwiązania, na podstawie przeprowadzonych badań, niejednokrotnie 

wskazywała NIK. 
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21. Opodatkowanie 
działalności gospodarczej 
podatkiem od gier  

Ocena wykonywania przez Ministra Fi-
nansów i podległe mu organy nadzoru 
i kontroli nad prowadzeniem gier i zakładów 
wzajemnych oraz przeciwdziałanie niepra-
widłowościom na tym rynku.  

Kontrolą objęto: Ministerstwo Finansów, 
izby i urzędy celne oraz skarbowe w War-
szawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu 
i Wrocławiu.  

W 2008 r. dochody z podatku od gier wyniosły 1.404,9 mln zł, tj.141,9% prognozy zawartej 
w ustawie budżetowej na ten rok, w 2009 r. 1.576,1 mln zł, czyli 100,9%, a w I półroczu 2010 r. 

838,1 mln zł, tj. 53,4% prognozy na 2010 r. Dochody budżetu państwa z podatku od gier w 2008 r. i 10 miesięcy 2009 r. zrealizowane przez 
urzędy skarbowe w pięciu województwach, w których NIK przeprowadziła badania, wyniosły 2.198.387,1 tys. zł i stanowiły 81% dochodów 
zrealizowanych w kraju. Zaległości w podatku od gier w kontrolowanych urzędach na koniec 2008 r. wynosiły 6.842,8 tys. zł. Podobny stan 
zadłużenia utrzymywał się w kolejnych dwu latach. O skali trudności w podejmowaniu należności świadczy fakt, że czynności egzekucyjne 
podjęte wobec dłużnika posiadającego największe zadłużenie okazały się bezskuteczne. Podmiot nie prowadził działalności gospodarczej, 
a jego jedynym majątkiem były nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę przymusową. 
Zdaniem NIK obowiązujące  w 2008 i przez 10 miesięcy 2009 r. regulacje, rozpraszające uprawnienia i zadania między dyrektorów izb skar-
bowych, naczelników urzędów celnych oraz skarbowych, nie stwarzały warunków do skutecznego eliminowania rozpoznanych zagrożeń, 
w tym urządzania gier w sposób niezgodny z udzielonym zezwoleniem. 
Mimo obowiązku wynikającego z ustawy o grach i zakładach wzajemnych, izby skarbowe w ograniczonym zakresie nadzorowały i kontrolowały 
działalność podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych oraz loterie promocyjne. Czynności sprawdzające prowadzono 
głownie w toku postepowań o udzielenie lub zmiany zezwolenia na urządzenie i prowadzenie gier. Urzędy skarbowe nie przeprowadzały 
kontroli podstaw opodatkowania, ograniczając się do ewidencjonowania deklaracji podatkowych i weryfikacji terminowości wpłat zadeklaro-
wanych kwot podatku. Także Ministerstwo Finansów w niewielkim stopniu sprawdzało, czy spełniane były warunki urządzania gier i zakładów 
wynikające z zezwoleń i przepisów prawa.
Wejście w życie nowych przepisów ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o grach hazardowych poprawiło skuteczność nadzoru nad rynkiem 
gier hazardowych, z którego w 2010 r. wpłynęło do budżetu państwa 1.624,8 mln zł, tj. 0,7% jego dochodów podatkowych. 
W 2008 r. Służba Celna we współpracy z Policja ujawniła 564 nielegalne automaty do gry, rok później 568 takich automatów. W 2010 r. Służba 
Celna ujawniła nowe metody urządzania nielegalnych gier hazardowych polegające na wykorzystywaniu w miejscach publicznych terminali 
internetowych do nielegalnego urządzania gier. Wykorzystywano terminale internetowe, które umożliwiały graczom w miejscach publicznych 
rozgrywanie gier hazardowych, analogicznych jak na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Zdaniem NIK, urządzanie gier 
hazardowych bez zezwolenia, w tym przez Internet, pozostaje podstawowym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania rynku gier.
W celu przeciwdziałania tym zjawiskom powinno być wykorzystywane uprawnienie określone w art. 75b ustawy o Służbie Celnej do wykony-
wania przez funkcjonariuszy celnych obserwacji w miejscach publicznych w celu ustalenia sprawców oraz uzyskania dowodów przestępstw 
lub wykroczeń skarbowych. Ze względu na brak przepisów wykonawczych do art. 75b nie wykorzystywano uprawnień do takiej obserwacji. 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania  zdarzeń 
w miejscach publicznych zaczęło obowiązywać dopiero 13 miesięcy po wejściu w życie zmian w ustawie o Służbie Celnej, które wprowadziły 
nowe uprawnienie.
Największy udział w dochodach miały dochody z podatku od gier liczbowych oraz podatku zryczałtowanego od gier urządzanych na auto-
matach o niskich wygranych. NIK zwraca uwagę na ryzyko marginalizowania przez Służbę Celną działań mających na celu rozpoznawanie, 
wykrywanie oraz przeciwdziałanie na rynku gier, ze względu na niewielki udział dochodów z podatku od gier we wpływach podatkowych. 

– monitorowanie skuteczności nowych 
rozwiązań dotyczących nadzoru i kontroli 
rynku gier w celu ich dostosowywania do 
rozpoznanych zagrożeń; 

– niezwłoczne podejmowanie wobec dłuż-
ników skutecznych działań windykacyjnych 
i egzekucyjnych.
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– prowadzenie postępowań o zamówienia 
publiczne z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji;

– prowadzenie rachunków bankowych jed-
nostek organizacyjnych gmin na tych samych 
zasadach co urzędów;
– określenie szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu przyznawania i korzystania ze służbo-
wych kart płatniczych;

– efektywne lokowanie wolnych środków na 
bankowych lokatach terminowych;
– usprawnienie kontroli wewnętrznej i audy-
tu bankowej obsługi budżetu w gminach.

22. Bankowa obsługa wybra-
nych jednostek samorządu 
terytorialnego 

Ocena przestrzegania regulacji dotyczących 
zaciągania przez samorządy zobowiązań 
z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji 
komunalnych. 

Kontrolę przeprowadzono w 26 jednost-
kach samorządu terytorialnego na terenie 
województw: dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, małopolskiego, pomorskiego, 
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą – zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych – zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu ich budżetu, finansowanie deficytu planowanego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów. Zamawiając usługi bankowe, samorządy muszą się stosować do wymogów prawa 
zamówień publicznych.
Spośród 26 samorządów objętych kontrolą, w 11 stwierdzono nieprawidłowości, polegające m.in. na wyborze banku do obsługi budżetu 
samorządowego z pominięciem zasad określonych w pzp, nieobejmowaniu umowami na obsługę budżetu wszystkich podległych jednostek 
i naruszaniu zasad uczciwej konkurencji w formułowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień w dokumentach przetargowych.
Jednostki samorządu i banki przestrzegały w większości postanowień umów na obsługę bankową. Kontrola NIK wykazała jednak w 4 jed-
nostkach nieprawidłowości w korzystaniu z kart płatniczych. Mimo precyzyjnych postanowień ustawy o finansach publicznych, nie zostały 
w tych przypadkach określone sposób i tryb przyznawania służbowych kart płatniczych oraz zasady rozliczania płatności dokonanych z ich 
wykorzystaniem. 
Poza jednym pozytywnym przypadkiem Urzędu Miasta Poznania, we wszystkich pozostałych kontrolowanych przez NIK jednostkach samo-
rządu problematyka bankowej ich obsługi nie była uwzględniana w planach kontroli wewnętrznej. Okoliczność ta uniemożliwiała lub znacznie 
utrudniała tym samorządom podejmowanie kroków zmierzających do eliminacji pojawiających się nieprawidłowości, jak choćby zmniejszanie 
kosztów funkcjonowania urzędów, czy też zwiększanie dochodów poprzez oprocentowanie wolnych środków funduszy specjalnych na 
lokatach terminowych. 
W 6 objętych kontrolą jednostkach nie analizowano opłacalności deponowania na oprocentowanych rachunkach wolnych środków własnych 
oraz środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach funduszy specjalnych i nie korzystano z możliwości ich lokowania, co było 
działaniem niegospodarnym. Kontrolerzy ujawnili też przypadki braku wewnętrznej kontroli bankowej obsługi budżetu w jednostkach podległych 
gminom i braku ciągłości w prowadzeniu audytu wewnętrznego.
W objętym kontrolą okresie 2008 r. –I półrocze 2010 r. tylko 9 samorządów zaciągnęło długoterminowe kredyty inwestycyjne. W opinii Izby, 
jednostki te prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywały uzyskane w ten sposób środki. Trzy jednostki wyemitowały w tym samym 
czasie obligacje komunalne. Wybrały one partnera biznesowego spośród banków oferujących najkorzystniejsze warunki emisji i oprocentowania. 
Sfinansowały w ten sposób planowany deficyt powstały w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. W żadnej z kontrolowanych przez NIK 
jednostek wskaźnik zadłużenia nie przekroczył dopuszczalnych 60% dochodów, uzyskiwanych w danym roku budżetowym.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – sporządzenie brakujących planów zarzą-
dzania kryzysowego;
– ujęcie w gminnych planach zarządzania 
kryzysowego zasad oraz trybu oceniania i do-

kumentowania szkód mienia mieszkańców, 
stosownie do art. 5 ust.2 pkt 3 lit. i ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym.

23. Udzielanie pomocy 
poszkodowanym w powodzi 
w 2010 r.   

Ocena udzielania przez administrację 
rządową i samorządową pomocy poszko-
dowanym przez powodzie w 2010 r. 

Kontrolą objęto 38 jednostek w wojewódz-
twach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 
lubelskim, małopolskim, mazowieckim, 
opolskim śląskim i świętokrzyskim, w tym 8 
urzędów wojewódzkich, 15 urzędów gmin 
(miast) oraz funkcjonujących na ich terenie 
ośrodków pomocy społecznej. 

W objętych badaniem województwach na wsparcie dla 37 tys. powodzian wydano z budżetu 
państwa 569.059 tys. zł. Z tej kwoty 110.952 tys. zł wypłacono w formie zasiłków na za-

spokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (do 6 tys. zł), a 382.592 tys. zł na naprawę zniszczeń spowodowanych przez żywioł w 14,4 tys. 
budynkach i lokalach mieszkalnych. Ponadto 3.205 tys. zł przeznaczono na wynajem kontenerów lub mieszkań zastępczych na czas odbudowy 
zniszczonych przez kataklizm domów i lokali mieszkalnych. 
Najwyższa Izba Kontroli, oceniając pozytywnie pomoc udzieloną poszkodowanym przez administrację publiczną, zwróciła jednak uwagę, że 
w dwóch gminach w ogóle nie wprowadzono w życie planów zarządzania kryzysowego, mimo że ostateczny termin ich sporządzenia upłynął 
w sierpniu 2008 r., natomiast w pozostałych zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód sprecyzowano dopiero w trakcie powodzi. 
Tymczasem wdrożone procedury zarządzania kryzysowego wyeliminowałoby ryzyko ustalania zasad szacowania szkód pod presją czasu 
i w sposób odmienny w każdej gminie.
 Ze względu na brak stosownych przepisów powszechnie obowiązujących, inicjując i prowadząc działania na rzecz pomocy powodzianom, 
organy administracji samorządowej opierały się na niestanowiących źródła prawa wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Powodowało to, że niektóre sprawy związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków były załatwiane w różny sposób, pomimo takich samych 
uwarunkowań faktycznych.
 W pierwszym tygodniu po powodzi wypłatę zasiłków rozpoczęto jedynie w trzech gminach.  W innych mieszkańcy oczekiwali na nie dłużej, 
zaś ponad 30% z nich nie doczekało się pomocy co najmniej przez miesiąc.  Różna była też wysokość przyznanych zasiłków. W dwóch 
gminach nie uzależniano ich wysokości od rzeczywistych strat w gospodarstwie domowym – wszystkim poszkodowanym przez kataklizm 
wypłacono zasiłek w maksymalnej kwocie 6 tys. zł, natomiast w Małopolsce jego średnia wysokość wyniosła 1.689 zł, a w gminach Dolnego 
Śląska – 3.535 zł. 
W kilku jednostkach samorządu terytorialnego wypłacono zasiłki w nadmiernej wysokości, z naruszeniem obowiązujących procedur. Ogólna 
kwota nieprawidłowości dotyczyła 0,8% dotacji wykorzystanych przez kontrolowane gminy na pomoc powodzianom.
W 2010 r. w objętych badaniem gminach przyznano 4.763 zasiłki na remonty i odbudowę budynków lub lokali mieszkalnych, jednak nie we 
wszystkich przystąpiono do ich wypłaty bezpośrednio po ustąpieniu powodzi. W jednej z nich w 2010 r. tylko pięciu powodzian otrzymało 
finansowe wsparcie, chociaż występowało o nie 227 poszkodowanych. Błędna interpretacja ustawy o finansach publicznych przez miejskich 
urzędników oraz późne wykonanie wycen kosztorysowych spowodowały, że do wypłaty zasiłków przystąpiono dopiero w I kwartale 2011 r. 
W innej gminie wskutek niezabezpieczenia środków finansowych nie rozpatrzono 51 wniosków od rodzin, które zwróciły się o zwiększenie 
do 300 tys. zł zasiłku na odbudowę domów przeznaczonych do rozbiórki.  
Gminy, które ucierpiały podczas powodzi, korzystały nie tylko z dotacji budżetowych, ale także ze środków pochodzących od innych jed-
nostek samorządu terytorialnego, darowizn pieniężnych firm i osób fizycznych, a także własnych dochodów. Zostały one wykorzystane na 
uzupełnienie pomocy udzielanej z budżetu państwa w formie dodatkowych zasiłków pieniężnych lub bonów towarowych. Ze środków tych 
kupowano m.in. przeznaczone dla powodzian artykuły gospodarstwa domowego, meble, żywność, a także materiał siewny lub pasze dla 
zwierząt gospodarskich. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – wyeliminowanie przypadków udzielania 
ulg podatkowych na podstawie okoliczności 
niestanowiących ważnego interesu podatni-
ków ani interesu publicznego;
– wzmocnienie nadzoru i kontroli w urzę-
dach nad postępowaniami w sprawie udzie-

lania ulg podatkowych, zwolnień i określania 
stawek;
– wyeliminowanie uchwał podatkowych rad 
gmin zawierających niedozwolone zwolnienia 
podatkowe.

24. Ulgi udzielane przez 
gminy w odniesieniu do 
podatków stanowiących ich 
dochód w latach 
2008–2010 r. 

Ocena działań gmin oraz burmistrzów i pre-
zydentów miast jako gminnych organów po-
datkowych, stosowania ulg indywidualnych 
oraz udzielania zwolnień i obniżania stawek 
podatków w uchwałach rad gmin. 

Kontrolę przeprowadzono w 60 urzędach 
miejskich i miejsko-wiejskich z 10 woje-
wództw: dolnośląskiego, kujawsko-pomor-
skiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 
opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

Rady gmin mają uprawnienia do stanowienia przepisów prawa miejscowego obowiązu-
jącego na ich terenie. Należą m.in. do nich uchwały podatkowe tworzone na podstawie 

ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei zasady udzielania ulg indywidualnych w spłacie 
zobowiązań podatkowych, do czego mają prawo gminne organy podatkowe, reguluje ordynacja podatkowa.
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym można odroczyć lub rozłożyć na raty płatność 
podatku, zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami, oraz umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub 
opłatę prolongacyjną. Stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje z reguły na wniosek podatnika, choć w wyjątkowych 
przypadkach organ podatkowy może podjąć taką decyzję z urzędu.
W ocenie Izby przesłanki, którymi kierowano się przy stosowaniu ulg nie zostały wystarczająco udowodnione w prowadzonych postępowaniach 
podatkowych. Burmistrzowie i prezydenci miast udzielali ulg uwzględniając przesłanki niemieszczące się w pojęciu interesu podatnika lub inte-
resu publicznego. Podstawą ich decyzji były m.in. takie okoliczności jak powszechny kryzys światowy, trudna sytuacja finansowa, konieczność 
ponoszenia bieżących wydatków, fakt zatrudniania pracowników, inwestycje w przedsiębiorstwie czy chęć rozwijania hobby podatników. 
Kontrola wykazała, że powszechnie miały miejsce przypadki nierównego traktowania zainteresowanych – w tej samej gminie jednym podatnikom 
udzielano ulg ze względu na trudną sytuację finansową, innym zaś odmawiano uzasadniając, że sytuacja finansowa podmiotu nie może być 
powodem przyznania ulgi. Zdarzyły się przypadki odmowy ulgi mimo poważnej sytuacji losowej – awarii bądź wypadku, z kolei przyznania jej 
tylko ze względu na fakt zatrudniania pracowników. Tym samym, w ocenie NIK, gminne organy podatkowe uczyniły z instytucji ulgi element 
wspierania wybranych przedsiębiorców. Udzielanie ulg indywidualnych przez gminne organy podatkowe stanowi obszar wysokiego ryzyka 
korupcyjnego. Nieprawidłowości w stosowaniu indywidualnych ulg podatkowych stwierdzono w 73% gmin objętych badaniem.  
W uchwałach rad gmin dotyczących udzielania zwolnień oraz obniżania stawek podatków lokalnych kontrola Izby wychwyciła błędy, wynikające 
– jak należy sądzić – z braku należytej świadomości prawnej osób przygotowujących projekty tych dokumentów oraz niewystarczającego nad-
zoru nad ich pracą. Dotyczyły one przypadków przyjmowania w uchwałach zapisów wprowadzających niedozwolone zwolnienia podmiotowe. 
Kontrolerzy natknęli się na zwolnienia określonych grup podatników, głównie gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych 
i spółek komunalnych, ale także emerytów i rencistów. Nieprawidłowości polegające na udzieleniu zwolnień podmiotowych dotyczyły 55% 
kontrolowanych gmin. Tymczasem, rady gmin uprawnione są jedynie do wprowadzania zwolnień o charakterze przedmiotowym.
Izba pozytywnie oceniła fakt, że niemal we wszystkich gminach objętych kontrolą stawki podatków określone w uchwałach rad mieściły się w gra-
nicach ustalonych w obwieszczeniach ministra finansów. Nieprawidłowości w tym względzie wystąpiły zaledwie w dwóch jednostkach.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – dostosowanie zasad rachunkowości do 
wymogów przepisów prawa wynikających 
z realizacji zadań zleconych, finansowanych 
ze środków publicznych;

– zwrot właściwym organom administracji 
publicznej kwot dotacji wydatkowanych 
niezgodnie z umowami wraz z odsetkami. 

25. Wykorzystanie przez 
fundacje i stowarzyszenia 
dotacji ze środków 
publicznych na realizację 
zadań zleconych    

Ocena wykorzystania środków publicz-
nych na realizację zadań zleconych 
w latach 2009–2011. 

Kontrolą objęto Akademicki Związek 
Sportowy Organizację Środowiskową 
w Szczecinie, Fundację Centrum Innowa-
cyjności i Przedsiębiorczości w Koszalinie, 
Zachodniopomorski Związek Towarzystw 
Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie, 
Zachodniopomorską Chorągiew ZHP Hufiec 
w Stargardzie Szczecińskim, Polski Związek 
Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 
w Szczecinie, Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Fundację Zachodniopomor-
skie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie, 
Fundację NOA w Szczecinku. 

Dotacje przekazywane fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych są 
dotacjami celowymi w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych 

i podlegają szczególnym zasadom wykorzystania i rozliczenia. W latach 2009–2010 oraz w pierwszych czterech miesiącach 2011 r. badane 
podmioty wykonywały zlecone im zadania na podstawie 283 umów, zawartych z organami administracji publicznej. Najwięcej porozumień 
podpisano z jednostkami samorządu terytorialnego – 241 na ogólną kwotę 14.597,8 tys. zł. Zadania objęte umowami dotyczyły m.in. pomocy 
społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Fundacje i stowarzyszenia wykorzystały na te przedsięwzięcia 11.669 
tys. zł, tj. 99,5% środków zgodnie z warunkami określonymi w umowach, natomiast wbrew nim – 54.635 zł, co wynikało z niewłaściwie 
prowadzonej ewidencji otrzymanych środków.
Zakładane w umowach cele osiągnęło siedem podmiotów. Środki dotacji przeznaczono m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 151 
osób, przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy, w których wzięło udział 3.217 zainteresowanych, szkolenia 163 kandydatów na 
stopień ratownika wodnego. Dotacje pozwoliły objąć opieką hospicyjną 95 dzieci, zorganizowanie kolonii i obozów dla 1.965 dzieci, zapewnić 
dożywianie 1.850 uczniom tygodniowo. Przyznanie 65 pożyczek przedsiębiorcom umożliwiło utworzenie 80 nowych miejsc pracy. 
Najwyższa Izba Kontroli, która pozytywnie oceniła wykorzystanie środków publicznych na zadania zlecone fundacjom i stowarzyszeniom, 
zauważyła w ich działalności niezgodne z prawem postępowania.  Dotyczyły one w szczególności niedostosowania zasad rachunkowości do 
wymogów przepisów prawa w związku z realizacją zadań zleconych, niewyodrębnienia w ewidencji księgowej środków dotacji otrzymanych na 
realizację umów, co było niezgodne z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także ujmowania w księgach 
rachunkowych dowodów księgowych, które nie posiadały dekretacji.  Nieprawidłowości te wystąpiły praktycznie we wszystkich jednostkach. 
NIK ujawniła, że w jednej fundacji przekazane jej w latach 2009–2010 dotacje na kwotę 378.523 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadania 
polegającego na udzielaniu pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw faktycznie 
były wsparciem działalności gospodarczej fundacji. Jej przychody w związku z udzielaniem pożyczek (odsetki, prowizje) wyniosły w 2009 r. 
533,7 tys. zł i 512,7 tys. zł w kolejnym roku i były znacznie wyższe niż koszty związane z tą działalnością, które wyniosły 155,5 tys. zł i 181,4 
tys. zł. Mimo zrealizowania zadania zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym określonym w umowie, dotacje przekazane z budżetu miasta 
na wsparcie zadania związanego z udzielaniem pożyczek przedsiębiorcom były nienależne fundacji i zostały nielegalnie wykorzystane. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – analiza zapotrzebowania na poręczenia 
i gwarancje w warunkach rynkowych;
– przywrócenie efektywności działalności 
poręczeniowej;

– opracowanie ujednoliconych standardów 
dla funkcjonowania funduszy poręczenio-
wych.

26. Działania na rzecz 
zwiększenia dostępności 
kredytów dla przedsiębiorców 
poprzez udzielanie poręczeń 
i gwarancji 

Ocena działań służących zwiększeniu 
dostępności kredytów dla przedsiębiorców, 
podejmowanych w związku z  realizacją 
„Planu stabilności i rozwoju – wzmocnienia 
gospodarki Polski wobec światowego 
kryzysu finansowego” i programów po-
krewnych. 

Kontroli poddano ministerstwa: Finansów 
i Gospodarki, Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości oraz Mazowiecki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych. 

Ogłoszony przez premiera w listopadzie 2008 r. „Plan stabilności i rozwoju…” przewidywał 
podjęcie przedsięwzięć służących utrzymaniu stabilności sektora finansowego, w tym 

zwiększenie dostępności kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wzmocnienie systemu poręczeń i gwarancji w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Rolę wspierającą i uzupełniającą w tym zamyśle spełniały także programy: „Wspieranie przedsiębiorczości 
z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” z maja 2009 r. oraz „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych 
i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013” z lutego 2009 r. 
Wyłożona w programach koncepcja zmian, dzięki którym dostępność kredytów miała wzrosnąć, została przygotowana w reakcji na nieocze-
kiwane zjawiska kryzysowe, jakie zagroziły rynkom finansowym w drugim półroczu 2008 r. Podstawową dźwignią wzrostu akcji kredytowej 
miała być, wedle tej filozofii, wzmożona działalność poręczeniowa i gwarancyjna Banku Gospodarstwa Krajowego.
Minister Finansów przygotował projekt regulacji zakładającej likwidację Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Funduszu Poręczeń 
Unijnych i przekazanie ich aktywów na fundusz statutowy BGK, co oznaczało wzmocnienie i zwiększenie jego bazy kapitałowej o 3,7 mld zł, 
do wykorzystania w kredytowaniu firm. Rozwiązania te pomyślane były jako środki antykryzysowe, a więc do szybkiego zastosowania, jednak 
tworzenie ram prawnych umożliwiających ich uruchomienie – m.in. opracowanie nowelizacji ustaw: o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne i o Funduszu Poręczeń Unijnych, a także sporządzenie rządowego dokumentu „Wspieranie 
przedsiębiorczości…” trwało blisko 8 miesięcy. Umowa między Ministrem Finansów a BGK o podjęciu kredytowania na nowych zasadach 
podpisana została w końcu czerwca 2009 r.
W tym czasie zdążyły zmienić się realia rynku finansowego i na wniosek Ministra Skarbu Państwa, przy aprobacie Ministra Finansów środki 
BGK wygospodarowane na prowadzenie akcji kredytowej przeznaczono na zakup przez Bank Gospodarstwa Krajowego akcji PKO BP SA. 
Doprowadziło to załamania działalności poręczeniowej i gwarancyjnej BGK, m.in. wskutek ograniczeń kapitałowych, zmuszających bank do 
niezwykle rygorystycznego podejścia do ryzyka w ocenie wniosków kredytowych. 
Jej niepowodzenie – paradoksalnie – wiązało się też z polepszeniem koniunktury gospodarczej. W rozwiązaniach przygotowanych na czas 
kryzysu priorytetem nie była atrakcyjność produktów poręczeniowych, oczekiwano, że w trudnej sytuacji banki będą dążyły do ograniczenia 
ryzyka nawet za cenę spadku efektywności finansowej swego działania. Tymczasem, gdy po wielomiesięcznych przygotowaniach zaofe-
rowane zostały poręczenia w nowej formule, sytuacja ustabilizowała się na tyle, że znaczenie miały przede wszystkim warunki, na jakich 
poręczenia i gwarancje były oferowane. Te zaś, w ocenie banków i przedsiębiorców, pogorszyły się. O ile w okresie styczeń 2008 – maj 2009 
BGK udzielił poręczeń na 720 mln zł, o tyle na nowych warunkach, między czerwcem 2009 r. a wrześniem 2010 r., a więc w porównywalnym 
okresie, już tylko na 37,6 mln zł. W ocenie NIK efekty działań Ministra Finansów i BGK na rzecz zwiększenia dostępności kredytów zasłużyły 
na negatywną ocenę.
Natomiast czynności służące rozwojowi funduszy pożyczkowych i doręczeniowych, podejmowane przez Ministra Gospodarki, Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Izba oceniła pozytywnie. Były one rzetelne i zgodne z rządowymi „Kierun-
kami rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych…”. Zostały m.in. przygotowane standardy działania funduszy pożyczkowych oraz 
opracowane i wdrożone programy podnoszenia kompetencji ich pracowników.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – zwiększenie spójności stosowanych 
w urzędach rozwiązań organizacyjnych ze 
standardami kontroli zarządczej; 
– objęcie kontrolą zarządczą całości procesu 
zamówień publicznych;

– poprawienie skuteczności audytu we-
wnętrznego.  

27. Funkcjonowanie kontroli 
zarządczej w jednostkach 
samorządu terytorialnego ze 
szczególnym uwzględnieniem 
audytu wewnętrznego

Ocena sposobu wdrażania kontroli zarząd-
czej w jednostkach samorządu terytorialne-
go (gminach) oraz sposobu wywiązywania 
się wójtów (burmistrzów, prezydentów) 
z obowiązku prowadzenia audytu we-
wnętrznego. 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Finansów oraz 20 gminach w wojewódz-
twach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, 
pomorskim, zachodniopomorskim oraz 
wielkopolskim.

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych to ogół przedsięwzięć podej-
mowanych dla zapewnienia efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji zadań. Jej celem 

jest m.in. zagwarantowanie zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, zapewnienie skuteczności przepływu 
informacji, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania. Zdaniem NIK, dotychczasowe wdrażanie kontroli zarządczej nie 
było wystarczająco zaawansowane. 
W gminach rozwiązania organizacyjne w ograniczonym stopniu uwzględniały wydane przez Ministra Finansów standardy kontroli zarządczej, 
wyznaczające kryteria jakościowe oceny realizacji zadań, określonych w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z nią zapewnienie sku-
tecznej i efektywnej kontroli należy do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego. Źródłem informacji, potwierdzającym wiarygodność oraz pozwalającym na ocenę stopnia zapewnienia, jest dokumentacja 
systemu kontroli zarządczej.
Według stanu na 1 stycznia 2010 r. tylko jedna jednostka dokonała zmian w aktach wewnętrznych, które uwzględniały wprowadzenie kontroli, 
a w 8 nastąpiły one w trakcie 2010 r. Zarządzanie ryzykiem stwierdzono tylko w jednym urzędzie, choć i w tym przypadku system nie był spójny 
ze wszystkimi obszarami jego działań. Aż 70% kierowników skontrolowanych urzędów w ogóle nie uczestniczyło w szkoleniach z zakresu 
zarządzania ryzykiem, co znacznie utrudniało przygotowanie odpowiednich do potrzeb procedur realizacji zadań oraz mechanizmów kontrol-
nych. Lepiej było z przestrzeganiem i promowaniem zasad etycznego postępowania, które w udokumentowanej formie ustaliło 8 jednostek, 
kolejne 8 przygotowało dokumenty zawierające jedynie ogólne postulaty, określające pożądane zachowania, zaś 4 urzędy nie potwierdziły 
w formie pisemnej promowanych postaw etycznych.
Urzędy nie prowadziły udokumentowanego monitorowania skuteczności kontroli zarządczej i nie dokonywały samooceny jej funkcjonowania. 
Niewystarczające było przygotowanie pracowników urzędów do wdrażania kontroli. Badanie skuteczności systemów kontroli zarządczej 
ustanowionych dla procesu zamówień publicznych wykazało, że urzędy najsłabiej radziły sobie m.in. z ograniczaniem ryzyka skupienia 
nadmiaru kompetencji w ręku jednej osoby.  
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego prowadzony był, jeżeli ich budżet przekroczył 40.000 tys. zł. Stwierdzono jednak 
jego małą przydatność w odniesieniu do systemowego usprawniania kontrolowanej działalności, w tym wdrażania kontroli zarządczej. Tylko 
w połowie skontrolowanych jednostek audyt wewnętrzny prowadzony był przez cały 2010 r., w 2 urzędach wójtowie (burmistrzowie) w ogóle 
nie wywiązali się z tego obowiązku, w 7 przystąpili do jego wykonywania z opóźnieniem sięgającym od 2 miesięcy do pół roku. Czynności 
doradcze w udokumentowanej formie świadczyło tylko 30% audytorów; w nikłym stopniu wspomagały one wdrażanie i funkcjonowanie 
kontroli zarządczej. 
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę ponownego rozważenia koncepcji całego systemu kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego 
w jednostkach samorządu terytorialnego. W aktualnym kształcie nie przynosi on bowiem oczekiwanych korzyści oraz przy obecnym podejściu 
nie daje takich szans w przyszłości.
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Wa¿niejsze wnioski

– wdrożenie systemu kontroli utrzymywania 
zapasów paliw na miejscu w elektrowniach 
i elektrociepłowniach;
– upoważnienie pracowników terenowych 
oddziałów URE do przeprowadzania kontroli 

utrzymywania zapasów paliw przez przedsię-
biorstwa energetyczne;
– objęcie nadzorem Ministra Gospodarki 
wdrażania przez prezesa URE systemu kon-
troli utrzymywania zapasów paliw na miejscu 
w elektrowniach i elektrociepłowniach. 

28. Tworzenie 
i utrzymywanie zapasów 
paliw przez elektrownie 
i elektrociepłownie 

Ocena działań służących zapewnieniu 
wymaganego poziomu zapasu paliw w elek-
trowniach i elektrociepłowniach. 

Kontrolą objęto Ministerstwo Gospodarki, 
Urząd Regulacji Energetyki i 15 przedsię-
biorstw sektora energetycznego.  

Zawierane przez przedsiębiorstwa energetyczne umowy gwarantowały ciągłość dostaw paliw, 
co pozwoliło zgromadzić ich zapasy na poziomie umożliwiającym nieprzerwane dostarczanie 

prądu i ciepła. Kontrola NIK wykazała, że kontrolowane przedsiębiorstwa prowadziły właściwą politykę utrzymywania zapasów. Stwierdzono, że 
ich wysokość znacznie przekraczała normatywy określone w rozporządzeniu w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. 
Składowano je zgodnie z wymogami tego rozporządzenia w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.
Elektrownie i elektrociepłownie dochowywały należytej staranności przy zawieraniu umów na dostawy paliwa, dbając o jego właściwą jakość 
opałową, wilgotność, a także kontrolując stan zasiarczenia – kierując się m.in. warunkami i możliwościami technicznymi eksploatacji posia-
danych kotłów energetycznych. 
Izba oceniła jednak, że system kontroli tworzenia i utrzymywania zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie stosowany przez Urząd 
Regulacji Energetyki nie był prawidłowy. URE od stycznia 2009 r. do września 2010 r. nie przeprowadził ani jednej kontroli utrzymywania stanu 
zapasów paliw na miejscu w przedsiębiorstwach, mimo dyspozycji zawartych w prawie energetycznym i trybu przewidzianego rozporządzeniem 

w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. 
URE ograniczał się do zbierania informacji od przedsiębiorstw energetycznych  systemem ankietowym. W opinii Izby posługiwanie się tą 
metodą oznaczało de facto odstąpienie od przeprowadzania kontroli na miejscu przez wyznaczonych pracowników Urzędu na podstawie 
pisemnego upoważnienia wydawanego przez prezesa URE. Podobne nieprawidłowości NIK ujawniła w kontrolowaniu przez Urząd sfery 
związanej z bezpieczeństwem ludzi i środowiska w związku z gromadzeniem paliw na składowiskach, w magazynach i w zbiornikach.
Urząd Regulacji Energetyki wykazał, że między styczniem 2009 r. a wrześniem 2010 r. przeprowadził 10 kontroli problemowych i 5 inter-
wencyjnych. Jak ustaliła NIK, badania te ograniczyły się jedynie do analizowania danych przekazywanych drogą ankietową. Wykazywanie 
ich jako pełnoprawnych kontroli było, w ocenie Izby, swego rodzaju nadużyciem, polegającym na nierzetelnym przekazywaniu informacji 
o działaniach URE. 
Izba stwierdziła, że Minister Gospodarki rzetelnie przygotował projekt „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”, a potem właściwie monitorował 
realizację ustaleń tego dokumentu. Natomiast nierzetelnością był brak reakcji Ministra Gospodarki na okresowe informacje przedkładane 
przez Prezesa URE, sugerujące przeprowadzenie kontroli zapasów paliw w siedzibach przedsiębiorstw energetycznych. W rzeczywistości 
żadne kontrole stanu zapasów oraz wymogów bezpieczeństwa ich gromadzenia nie były przeprowadzane.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – zaostrzenie przez Ministra Środowiska 
warunków eksploatacji złóż i zapewnienie 
realnej ich ochrony;

– zastosowanie systemów opłacalnej eks-
ploatacji pokładów cienkich.

29. Bezpieczeństwo 
zaopatrzenia Polski w węgiel 
kamienny (ze złóż krajowych) 

Dokonanie oceny, czy działalność organów 
państwowych i spółek węglowych zapewni 
długofalowe dostawy krajowego węgla 
kamiennego na poziomie zaspokajającym 
potrzeby gospodarki. 

Kontroli poddano Ministra Środowiska, 
Ministra Gospodarki i Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego oraz Jastrzębską 
Spółkę Węglową SA, Katowicki Holding 
Węglowy SA, Kompanię Węglową SA, 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” i Południowy 
Koncern Węglowy SA. 

Dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”, przyjęty przez Radę Ministrów w 2009 
r., za główny cel uznaje racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi 

się w Polsce, a dołączona do niego „Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r.” określa nasze roczne zapotrzebowanie na 
węgiel kamienny w granicach 64–66 mln ton. Całkowite krajowe zasoby geologiczne węgla kamiennego na koniec 2009 r. wynosiły 68.466 
mln ton, w tym 44.229 mln ton zasobów bilansowych, z których 4.356 mln ton to zasoby przemysłowe, przewidziane do wydobycia w okresie 
objętym koncesjami na ich eksploatację.
W 2009 r. elektrownie pracujące na węglu kamiennym wyprodukowały 56,9% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej. Od trwałych, 
gwarantowanych dostaw tego surowca, przede wszystkim ze złóż krajowych i po rozsądnych cenach, zależy bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. W tej chwili koszt wytworzenia 1 gigadżula (GJ) prądu z węgla kamiennego jest dwukrotnie niższy niż z gazu ziemnego i pięciokrotnie 
niższy niż z ropy naftowej.
Kontrola Izby wykazała, że nie ma niebezpieczeństwa fizycznego zagrożenia dostaw węgla kamiennego dla gospodarki do 2035 roku. Spółki 
węglowe w końcu 2008 r. posiadały 2.090,2 mln ton zasobów operatywnych surowca, co oznacza, że przy szacowanym rocznym wydobyciu 
rzędu 77 mln ton zapasów tych starczy na najbliższe 27 lat. Nie ma oczywiście żadnych gwarancji dotyczących cen węgla w przyszłości, 
a tym samym opłacalności produkowania z niego energii elektrycznej.
Izba zwróciła natomiast uwagę na zagrożenia perspektywiczne, wynikające z nieracjonalnej często, bieżącej gospodarki zasobami, prowadzonej 
przez przedsiębiorców górniczych, mającej niekiedy wręcz rabunkowy charakter. 
Symptomami tego zjawiska było m.in. niewielkie wykorzystywanie zasobów i wybiórcze ich eksploatowanie. Stan ten stanowił konsekwencję 
polityki urynkowienia sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 90. ubiegłego stulecia, w ramach której zlikwidowano kilkadziesiąt kopalń. 
W opinii NIK podstawowe znaczenie dla zachowania przyszłego bezpieczeństwa dostaw krajowego węgla ma znalezienie punktu równowagi 
pomiędzy dążeniem przedsiębiorców do osiągnięcia jak najwyższej rentowności a koniecznością możliwie pełnego wykorzystania i ochrony 
złóż.
Ciągle nierozwiązanym problemem jest choćby eksploatacja cienkich pokładów, o miąższości 1–1,5 m. Jeszcze w 2006 r. zasoby bilansowe 
w tych pokładach stanowiły 35,4% całości złóż. Kopalnie masowo zarzucały jednak wydobycie w cienkich pokładach, mimo iż w większości są 
one położone na niewielkich głębokościach. O ile jeszcze w 2000 r. pochodziło z nich 8,7% urobku, o tyle w 2006 r. już tylko 3,5%. Tymczasem, 
w opinii Izby, ich wykorzystanie może stanowić alternatywę dla eksploatacji głębiej położonych grubszych pokładów, ich udostępnienie wiąże 
się bowiem z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych i z nasileniem się zagrożeń dla bezpieczeństwa górników. 
W tym kontekście Izba wytknęła Ministrowi Środowiska, że jako organ zobowiązany do nadzoru nad gospodarką zasobami naturalnymi 
w większym stopniu uwzględniał bieżące interesy przedsiębiorców górniczych niż długofalowe, makroekonomiczne interesy Skarbu Państwa, 
godząc się m.in. na zgłaszane przez nich projekty zagospodarowania złóż niezgodne z zasadami racjonalnej eksploatacji i ich ochrony.
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– jednoznaczne ustalenie, które ze środków 
trwałych w latach 2005–2010 wchodziły 
w skład zakładów górniczych;

– dokonanie korekt podatku dochodowego 
od osób prawnych za lata 2005–2010 o kwoty 
niesłusznie zaliczone w koszty uzyskania 
przychodu.

30. Tworzenie funduszy 
likwidacji kopalń 
i zakładów górniczych oraz 
gospodarowanie ich środkami 
przez spółki górnictwa węgla 
kamiennego

Ocena prawidłowości tworzenia i gospo-
darowania przez przedsiębiorstwa pro-
wadzące eksploatację węgla kamiennego 
funduszami likwidacji zakładów górniczych 
oraz funkcjonującymi w latach 2000-2001 
funduszami likwidacji kopalń. 

Kontroli poddano Kompanię Węglową 
SA, Katowicki Holding Węglowy SA, KWK 
„Kazimierz Juliusz” sp. z o.o., Jastrzębską 
Spółkę Węglową SA, Południowy Koncern 
Węglowy SA i Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
SA.

Głównym celem rządowego programu restrukturyzacji górnictwa w węgla kamiennego na 
lata 1998–2001 było doprowadzenie do rentowności w tej branży. Zamierzano to osiągnąć 

dzięki redukcji zatrudnienia i zmniejszeniu zdolności wydobywczych m.in. poprzez likwidację nierentownych kopalń. Proces ten miał być 
finansowany pożyczką z Banku Światowego i środkami własnymi. 
Aby je zgromadzić i jednocześnie odciążyć budżet państwa, zobowiązano przedsiębiorstwa wydobywające węgiel do utworzenia z 1 stycznia 
2000 r. funduszu likwidacji kopalń. Środki te miały być gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, a przedsiębiorstwa powinny 
odprowadzać od 3% do 10% środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych każdej z kopalń, liczonych w rozumieniu bilansowym, a więc 
od wszystkich podlegających amortyzacji składników majątkowych. Od 2006 r. miało to być jedyne źródło finansowania likwidacji kopalń.
Izba zwróciła uwagę na nieracjonalność reguły gromadzenia FLK opartej na amortyzacji, bowiem im starsza była kopalnia tym mniej jej skład-
ników podlegało amortyzacji, a więc odpisy były mniejsze. Dotyczyło to zwłaszcza kopalń wyeksploatowanych – o skromnych zasobach węgla 
i nierentownych. Tym bardziej więc uzasadnione stawały się wątpliwości, czy środki zebrane na FLK do końca 2005 r. wystarczą na pokrycie 
kosztów likwidacji. Nie było też, co podkreślała NIK, bezpośredniej zależności między wielkością amortyzacji i wielkością odpisów na fundusz 
a przyszłymi kosztami likwidacji kopalń. Tym samym, koncepcja tworzenia funduszu likwidacji kopalń przyjęta w ustawie o dostosowaniu 
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej… nie sprawdziła się.
Przyjęta w 2001 r. nowelizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze zastąpiła 1 lipca 2002 r. dotychczasowy FLK funduszem likwidacji zakładu 
górniczego. Cel utworzenia FLZG był ten sam co poprzednio – zgromadzenie środków na likwidację zakładu w przyszłości. Przedsiębiorcy 
zostali zobowiązani do założenia wyodrębnionego rachunku bankowego FLZG i odprowadzania na niego wpłat w wysokości od 3% do 10% 
wartości amortyzacji obliczanej od środków trwałych zakładu górniczego. Także i ten mechanizm nie zapewnił zgromadzenia sum wystar-
czających na pokrycie kosztów likwidacji kopalń.
Izba stwierdziła, że ograniczenie podstawy naliczania odpisu do amortyzacji samych środków trwałych  znacznie – w porównaniu z FLK 
– zmniejszyło wysokość wpłat na FLZG. Jednocześnie, aby móc prawidłowo określić wartość odpisu niezbędne było precyzyjne ustalenie, 
które środki trwałe wchodziły w skład zakładu górniczego, co okazało się niesłychanie kłopotliwe. NIK odkryła w związku z tym przypadki 
zawyżania wykazywanych w sprawozdaniach finansowych kosztów uzyskania przychodu, a więc płacenia niższego, niż należny, podatku 
dochodowego.
W latach 2003–2010 na rachunek FLZG odprowadzono 403,7 mln zł, licząc wraz z aktywami FLK. Spółki wykorzystały łącznie 144 mln zł, 
jednak żadna z nich przez 10 lat funkcjonowania obecnych rozwiązań prawnych, nie zgromadziła na funduszu danego zakładu górniczego 
kwoty wystarczającej na jego likwidację. Nadto, ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 zezwala od 
2008 r. na wykorzystywanie FLZG do finansowania bieżącej likwidacji obiektów, urządzeń lub wyrobisk. Tym sposobem środki funduszu są 
angażowane w sposób odmienny od pierwotnego celu jego utworzenia – końcowej likwidacji zakładu górniczego.
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– doprowadzenie do niezwłocznego zakoń-
czenia postępowania kompensacyjnego;
– wyegzekwowanie od tymczasowego nad-
zorcy kwot z tytułu nienależnie wypłaconego 

wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych 
przez ARP za prace wykonane przez podwy-
konawców na jego rzecz;
– dokonanie oceny możliwości prawnych 
podjęcia działań w celu uzyskania odszko-
dowań od firmy SPFG za nieprzystąpienie 

do zawarcia umów końcowych po wygranych 
przetargach.

31. Zabezpieczenie interesu 
publicznego w związku 
z realizacją ustawy 
kompensacyjnej wobec 
Stoczni Gdynia SA oraz 
Stoczni Szczecińskiej Nowa 
sp. z o.o.

Ocena zgodności z ustawą o postępo-
waniu kompensacyjnym w podmiotach 
o szczególnym znaczeniu dla polskiego 
przemysłu stoczniowego działań jednostek 
uczestniczących i podejmujących czynności 
w ramach tej procedury. 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Skarbu Państwa, Agencji Rozwoju Prze-
mysłu SA, Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., 
Stoczni Gdynia SA i w Stoczni Szczecińskiej 
Nowa sp. z o.o. 

Komisja Europejska decyzjami z 6 listopada 2008 r. uznała, że przyznana stoczniom gdyńskiej 
i szczecińskiej pomoc państwa w postaci m.in. gwarancji Skarbu Państwa na budowane statki, 

umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminów zapłaty zobowiązań publicznoprawnych jest niezgodna z zasadami ustalonymi w Unii 
Europejskiej i zobowiązała Polskę do odzyskania od beneficjenta udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami. 
Próby znalezienia dla obu stoczni inwestorów gotowych przeprowadzić ich restrukturyzację w sposób akceptowany przez Komisje Europejską, 
a więc bez udzielania pomocy publicznej, nie powiodły się. Uchwalenie w 2008 r. ustawy kompensacyjnej pozwoliło na podjęcie postępowania 
mającego na celu sprzedaż składników majątku stoczni, zaspokojenie roszczeń wierzycieli i ochronę praw pracowników. 
W dniu 7 stycznia 2009 r. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu wydał postanowienie o wszczęciu postępowania kompensacyjnego wobec 
Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej Nowa. Jednoczenie dla obu firm został powołany tymczasowy nadzorca kompensacji. W ocenie NIK 
wyboru tego dokonano w sposób arbitralny, a obciążenie jednej osoby nazbyt szerokim zakresem obowiązków sprawiło, że ARP musiała 
ponosić także koszty usług podwykonawców, którzy wykonywali zadania, do których realizacji zobowiązany był nadzorca. W ocenie NIK 
postępowanie to było niecelowe i pozbawione podstawy prawnej.
W dniach 20 i 21 stycznia 2009 r., podczas wstępnych zgromadzeń wierzycieli obu spółek, Bud-Bank, jako jedyny kandydat, został – na 
wniosek ARP – wybrany na stałego zarządcę kompensacji. NIK negatywnie oceniła okoliczność, że nie podjęto nawet próby dokonania 
konkurencyjnego wyboru spośród innych kandydatów, którzy mieliby doświadczenie w prowadzeniu upadłości.
W ramach postępowania kompensacyjnego wypełnione zostały zobowiązania finansowe wobec stoczniowców podjęte podczas spotkania 
strony rządowej z pracownikami w listopadzie 2008 r. Łączne koszty ochrony praw pracowników wyniosły ok. 761 mln zł. Jednak w ocenie 
Izby mało skuteczne okazało się wsparcie zwolnionych w poszukiwaniu nowego zajęcia. Na 9 tys. osób pracę znalazło 3 tysiące.
Izba stwierdziła, że zarządca kompensacji racjonalnie i zgodnie z ustawą zarządzał mieniem obydwu stoczni. Gospodarne było kontynuowanie 
budowy trzech statków przez każdą ze stoczni. Realizowana była też usługowa budowa dwóch kadłubów z materiałów powierzonych.
Wycena mienia stoczniowego została sporządzona zgodnie z ustawą kompensacyjną, a jego cenę wywoławczą ustalano na poziomie 50% 
ceny rynkowej, przyjmując, że szacunek dokonywany jest w tzw. warunkach wymuszonej sprzedaży. W ocenie NIK gospodarnym byłoby 
podjęcie próby zbycia go za wyższą cenę. W rzetelnie, w opinii NIK, prowadzonych przetargach sprzedano ok. 90% majątku Stoczni Gdynia 
i 75% mienia stoczni szczecińskiej. Nie sfinalizowano transakcji z katarskimi inwestorami SPFG, którzy wylicytowali w pierwszym przetargu 
większość majątku stoczni. Zarządca kompensacji wielokrotnie informował SPFG o zamiarze dochodzenia odszkodowań za niedokończenie 
transakcji. Do czasu zakończenia kontroli NIK nie wyliczono jednak kwot, które miałyby być przedmiotem roszczeń. 
Procedura kompensacyjna nie zakończyła się w uzgodnionym z KE terminie 31 marca 2011 r. i trwa wbrew ustawie, która nakazuje w takiej 
sytuacji postępowanie umorzyć.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – opracowanie dokumentów dotyczących 
ochrony przeciwpowodziowej wymaganych 
przez prawo wodne;
– wzmożenie nadzoru nad realizacją pro-
gramu i terminowością wykonywania okre-
ślonych w nim zadań; 

– wyeliminowanie przypadków podejmo-
wania przedsięwzięć nieprzewidzianych 
w programie;
–  zapewnienie ciągłości finansowania 
programu.

32. Realizacja ochrony 
przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry 
z uwzględnieniem „Programu 
dla Odry – 2006” 

Ocena realizacji w latach 2007-2010 robót 
przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry 
określonych w „Programie dla Odry – 2006” 
oraz wyrażenie opinii o sprawozdaniu 
finansowym z realizacji w 2010 r. „Projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
rzeki Odry”.

Kontrolę „Programu…” przeprowadzono 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, 
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
w krajowym i 4 regionalnych zarządach 
gospodarki wodnej, 8 wojewódzkich zarzą-
dach melioracji i urządzeń wodnych, zaś 
„Projektu…” w Biurze Koordynacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza 
Odry, Instytucie Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej oraz w 3 jednostkach z branży 
melioracyjnej i wodnej. 

Powódź z lipca 1997 r. w dorzeczu Odry boleśnie uświadomiła, że istniejący system ochrony 
przeciwpowodziowej był niewystarczający i zawodny. Zalane wówczas zostało prawie 700 

tys. ha gruntów, podtopione ok. 1400 miejscowości. W żywiole zginęły 54 osoby a straty oszacowano na 14 mld zł. 
To smutne doświadczenie skłoniło rząd do opracowania, a Sejm do uchwalenia w 2006 r. wieloletniego „Programu dla Odry – 2006”. Obej-
muje on swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego, rozciągającego się na obszarze ponad 1/3 powierzchni kraju. Jest 
realizowany przez Radę Ministrów, której pełnomocnikiem w tej sprawie jest wojewoda dolnośląski.
Zamierzenie to przewiduje m.in. zbudowanie czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochronę środowiska i czystości 
wód, zwiększenie lesistości, usunięcie szkód powodziowych oraz energetyczne wykorzystanie rzek i rozwój żeglugi śródlądowej. Założono, 
że program będzie realizowany w latach 2002–2016, kosztem 9 mld zł w cenach z 2001 r., a finansowany będzie z budżetu państwa, naro-
dowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kredytów, ze środków Unii Europejskiej oraz z wpłat samorządów 
terytorialnych i podmiotów prywatnych. Prawo wodne, w brzmieniu obowiązującym od lipca 2005 r., nałożyło na prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej obowiązek opracowania planu ochrony przeciwpowodziowej na obszarze kraju z podziałem na dorzecza. Do końca 
2010 r. dokument ten jednak nie powstał, co Izba ocenia negatywnie. Jego przygotowanie ułatwiłoby sporządzenie kolejnych, wymaganych 
prawem wodnym studiów – wstępnej oceny ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym.
Izba uznała za nierzetelność brak opracowania i niewdrożenie procedury selekcji i akceptacji zgłaszanych do „Programu dla Odry” zadań 
i ustalania pośród nich skali ważności – priorytetów. W rezultacie typowanie poszczególnych przedsięwzięć do dofinansowania nie było 
przejrzyste, miało charakter uznaniowy i doraźny. Realizacja programu polegała na krótkoterminowym, jednorocznym planowaniu zadań. 
Ta praktyka nie zapobiegła zgłaszaniu zadań niekwalifikujących się do wsparcia budżetowego bądź mało przydatnych dla podniesienia 
stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Z końcem 2010 r. upłynęło 9 lat – czyli 60% okresu realizacji programu, którego zakończenie 
miało nastąpić w 2016 r. NIK zdecydowanie negatywnie ocenia stopień finansowego i rzeczowego jego zaawansowania w realizacji zadań 
inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W okresie 2002–2010 w dorzeczu Odry 
wydano 1,9 mld zł, to jest 46,4% sum planowanych na ten okres do zainwestowania w ochronę przed powodziami. Niskie zaawansowanie 
rzeczowo-finansowe programu wynikało z nieterminowej realizacji najważniejszych inwestycji bądź wręcz z ich wstrzymania. Do końca 2010 r. 
nie rozpoczęto budowy kluczowych dla skuteczności ochrony przeciwpowodziowej obiektów takich jak zbiorniki Racibórz, Wielowieś Klasztorna, 
modernizacja wrocławskiego węzła wodnego i budowa jazu Ujście Nysy. Z kilkuletnimi opóźnieniami przystąpiono m.in. do naprawy wałów 
w dorzeczu Odry i Warty, a także zbiorników w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru. Na 31 przedsięwzięć wymienionych w programie, 
do końca 2010 r. powinno być zakończonych 13, zrealizowanych zostało jednak tylko 7 zadań. Lokalnie przyczyniły się one do ograniczenia 
strat wyrządzonych przez powódź w 2010 r., generalnie nie przyniosły jednak znaczącej poprawy bezpieczeństwa.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– właściwe rozpoznanie potrzeb związanych 
utrzymaniem wód i urządzeń melioracyjnych, 

umożliwiające zastąpienie działań doraźnych 
planowanymi;
– zapewnienie rzetelnego nadzoru i kontroli 
nad działalnością spółek wodnych;
– prawidłowe utrzymania urządzeń szczegó-

łowych – rurociągów o średnicy poniżej 0,6 
m, stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych, 
grobli, systemów nawodnień grawitacyjnych 
i ciśnieniowych.

33. Realizacja zadań 
melioracji wodnych 
w dorzeczu rzeki Odry 
na terenie województwa 
opolskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego   

Ocena realizacji przez organy administracji 
publicznej zadań dotyczących melioracji 
wodnych w dorzeczu Odry w województwie 
opolskim, a także ochrony użytków rolnych 
przed powodzią. 
.

Kontrolę przeprowadzono w Opolskim 
Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Opolskiego, 
w starostwach powiatowych w Opolu 
oraz Kędzierzynie-Koźlu, Wojewódzkim 
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Opolu, w gminnych spółkach wodnych 
w Reńskiej Wsi, Bierawie, Dąbrowie oraz 
w Dobrzeniu Wielkim.

Odra, druga pod względem wielkości rzeka w Polsce, przepływa w woj. opolskim na dłu-
gości 140 km. W jej dorzeczu znajdują się m.in. wały przeciwpowodziowe o długości 372 

km, 2916 km cieków naturalnych i kanałów, a także 9797 km rowów melioracyjnych. Ograniczone środki finansowe i dostosowane do nich 
z konieczności prace, nie zapewniły prawidłowego utrzymania wód i urządzeń podstawowych – budowli piętrzących i upustowych, stopni 
i zbiorników wodnych, stacji pomp oraz budowli przeciwpowodziowych. Także urządzenia szczegółowe – rurociągi o średnicy powyżej 0,6 
m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, groble, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych – wskutek zaniedbań ograniczały 
lub wręcz uniemożliwiały odpowiednią regulację stosunków wodnych, w tym ochronę użytków rolnych przed powodziami. Dopuszczenie do 
zarośnięcia wałów przeciwpowodziowych wysoką roślinnością powoduje naruszenie ich spoistości, przesiąkanie i ich rozmywanie, a w razie 
wystąpienia wysokich stanów wód – tworzenie zawirowań prowadzących do zniszczenia wałów.
Niewystarczające środki finansowe, wynoszące w latach 2008–2010 od 10,8% do 24% zgłaszanych potrzeb, umożliwiły m.in. objęcie zabie-
gami konserwacyjnymi i remontami jedynie od 23,1% do 32,8% długości wałów przeciwpowodziowych oraz od 15,1% do 25,5% długości 
cieków naturalnych i kanałów. Niewłaściwy stan urządzeń melioracji wodnych wynikał nie tylko z braku pieniędzy, ale także z zaniechania 
obowiązków przez organy administracji publicznej. 
W prowadzonej przez WZMiUW ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów znalazły się rozbieżności pomiędzy 
obszarem gruntów rolnych i długością rowów melioracyjnych wykazanymi w wersji papierowej i elektronicznej. Wykaz pomijał też obligatoryjny 
obowiązek podania w nim informacji o roku wykonania urządzeń, przyczynach dekapitalizacji obiektów lub potrzebie modernizacji. Protokoły 
przeglądów wałów przeciwpowodziowych, śluz i klap wodnych uwzględniały wprawdzie ich stan techniczny oraz zawierały adnotacje o nie-
zbędnych robotach konserwacyjnych i remontowych, ale WZMiUW nie dysponował dokumentacją potwierdzającą weryfikację stanu utrzymania 
wód, tzn. nie miał informacji o zachowaniu lub odtworzeniu stanu dna lub brzegów wód oraz konserwacji i remontach budowli regulacyjnych, 
umożliwiających swobodny spływ wód oraz kry. Weryfikacja taka była prowadzona doraźnie, w trakcie prac terenowych. 
NIK miała też zastrzeżenia do sprawowanego przez starostów nadzoru nad działalnością czterech spółek wodnych, korzystających z dotacji 
z budżetu państwa. Dwie z nich w ogóle nie dokonywały oceny stanu utrzymania rowów melioracyjnych wraz z budowlami związanymi z nimi 
funkcjonalnie, zaś pozostałe konserwowały lub remontowały tylko urządzenia wskazywane przez sołtysów. W konsekwencji przeglądami objęto 
jedynie 30% długości ewidencyjnej rowów melioracyjnych. Większość z nich była zamulona, zarośnięta zarówno na dnie, jak i na skarpach. 
Niepełne informacje o stanie utrzymania wód i urządzeń ograniczały możliwości określenia zadań, których wykonanie jest niezbędne do 
prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo wodne.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– uwzględnienie przy podziale środków 
na utrzymanie, naprawy i remonty budowli 

i urządzeń piętrzących wody wysokiego 
stopnia zagrożenia powodziowego w rejo-
nie środkowej Odry oraz złego stanu tych 
budowli w woj. opolskim; 
– dokonywanie przeglądów pozwoleń 

wodnoprawnych, stosownie do art. 136 ust. 
2 ustawy – Prawo wodne;
– prowadzenie postępowań windykacyj-
nych wobec dzierżawców zalegających 
z opłatami.

34. Ochrona wód 
i zagospodarowanie terenów 
przylegających do sztucznych 
zbiorników wodnych 
w Turawie, Otmuchowie 
i Nysie 

Ocena realizacji przez organy administracji 
rządowej i samorządowej zadań związa-
nych z bezpieczeństwem przeciwpowo-
dziowym, polepszeniem właściwości wód 
i tworzeniem warunków do gospodarczego 
wykorzystania retencyjnych zbiorników 
wodnych regionu środkowej Odry: turaw-
skiego, otmuchowskiego i nyskiego, oraz 
przyległych do nich obszarów. 

Kontrolą objęto Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, Pełnomocnika 
Rządu ds. Programu Odra – 2006, Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Opolu, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Opolskiego, Urząd Gminy Turawa oraz 
urzędy miejskie w Nysie i Otmuchowie. 

 Z „Raportu o zaawansowaniu realizowanych prac i planowanych zadań w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej województwa opolskiego” wynika, że zasadniczy wpływ na sytuację 

powodziową na Opolszczyźnie miały zdarzenia hydrologiczne poza jej granicami, tj. w zlewni górnej Odry. Do czasu wybudowania zbiornika 
Racibórz i modernizacji zbiornika nyskiego, województwo opolskie będzie nadal zagrożone powodzią, czego dowodem były tereny zalane 
w 2007 r. i w 2010 r. 
Niebezpieczeństwo to potęguje zły stan techniczny urządzeń i budowli piętrzących wody, które, ze względu na niewystarczające środki finan-
sowe na ich utrzymanie nie zapewniały bezpieczeństwa okolicznym miejscowościom. Otrzymane przez Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu środki na remonty i naprawy zbiorników retencyjnych stanowiły w latach 2008–2010 zaledwie od 0,4% do 9,4% zgłaszanych 
potrzeb. Z tego powodu nie został m.in. odrestaurowany przesiąkający boczny wał zbiornika turawskiego, co spowodowało podtopienie 
okolicznych gospodarstw, a w konsekwencji konieczność wypłaty zasiłków w wysokości 85 tys. zł. 
Wody w trzech zbiornikach retencyjnych oraz zasilających je głównych rzek – Małej Panwi i Nysy Kłodzkiej nie spełniały kryterium rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych. Nie nadawały się także do kąpieli. Ze względu na zanieczyszczenia, turawski zbiornik retencyjny był nieprzydatny do tego celu 
przez cały sezon, a pozostałe – okresowo. Utrzymujący się od 2006 r. taki stan znacznie zmniejszał atrakcyjność gmin, mimo iż stworzyły 
one warunki sprzyjające rozwojowi różnych form wypoczynku. 
NIK ustaliła, że dyrektor RZGW nie wykonywał sumiennie obowiązków właściciela wód wynikających z ustawy – Prawo wodne m.in. nie 
utrzymywał ich pożądanego stanu, nie współdziałał w odbudowywaniu zdegradowanych ekosystemów; zaniechał też przeglądu realizacji 
wydanych pozwoleń wodnoprawnych, w tym na odprowadzanie ścieków. Jego aktywność na tym polu przejawiała się w działalności edu-
kacyjnej i informacyjnej oraz zlecenia w 2008 r. kosztem 961 tys. zł opracowania „Studium wykonalności dla przedsięwzięcia rewitalizacji 
zbiornika retencyjnego Turawa na rzece Mała Panew”. Wysokie koszty zaproponowanych w studium rozwiązań przekraczały możliwości ich 
sfinansowania w ramach środków RZGW lub Pełnomocnika Rządu ds. Programu Odra – 2006, a także możliwość ich pozyskania z innych 
źródeł. Pomimo wydatkowania 961 tys. zł, do czasu zakończenia kontroli NIK (styczeń 2011 r.) nie zostały podjęte przedsięwzięcia urzeczy-
wistniające rewitalizację wód zbiornika turawskiego. 
Urządzenia piętrzące wody w zbiornikach retencyjnych oraz przyległe nieruchomości Skarbu Państwa, będące w administrowaniu RZGW, 
wykorzystywał przedsiębiorca przy produkcji energii elektrycznej. RZGW nie zawarł z nim jednak stosowych umów w celu ustalenia należności 
z dzierżawy (wedle szacunków przynajmniej 555,6 tys. zł), pomimo ponoszenia kosztów utrzymania tych obiektów. Zarząd nie podejmował 
także działań windykacyjnych wobec wszystkich dzierżawców zalegających z czynszem. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– przestrzeganie zakazów określonych w art. 
27 ust. 1 ustawy prawo wodne; 

– wydawanie zarządzeń pokontrolnych oraz 
kierowanie zawiadomień do organów ściga-
nia w razie ujawnienia naruszenia prawa;
– eliminowanie przypadków bezprawnego 
zajmowania nieruchomości Skarbu Państwa 
(gruntów niepokrytych wodą na terenie dzia-

łek ewidencyjnych stanowiących jeziora);
– egzekwowanie należnych opłat z tytułu 
bezumownego korzystania z tych nierucho-
mości. 

35. Zapewnienie przez 
organy administracji 
rządowej i samorządowej 
w województwie warmińsko-
mazurskim dostępu do jezior 
stanowiących wody publiczne

Ocena prawidłowości i skuteczności działań 
organów administracji rządowej i samorzą-
dowej związanych z zapewnieniem dostępu 
do jezior w województwie warmińsko-ma-
zurskim, będących wodami publicznymi. 
Kontrolą objęto Krajowy Zarząd Gospo-

darki Wodnej w Warszawie, Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz starostwa powiatowe 
w Iławie, Giżycku, Mrągowie, Olsztynie, 
Piszu i Szczytnie. 

Uniemożliwianie dostępu do brzegów jezior przez właścicieli prywatnych posesji staje się 
coraz bardziej powszechne. Dzieje się tak, mimo iż art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne 

zabrania grodzenia nieruchomości przyległych do wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także udaremniania 
przechodzenia przez ten obszar. Przeprowadzone przez NIK oględziny linii brzegowej 18 zbiorników wodnych m.in. jezior Śniardwy, Tałty, 
Niegocin, Jeziorak, Seksty na odcinkach o długości 9,7 km wykazały aż 125 przypadków bezprawnego odcinania dostępu do tych akwenów, 
gdyż nadbrzeża i plaże poprzecinane były przez siatki i płoty, które nie pozwalały na swobodne przejście wzdłuż brzegu jeziora lub utrudniały 
dojście do kąpieliska. Powiększanie posiadłości kosztem ogółu, wydzielanie prywatnych plaż pozostawało bezkarne, głównie z powodu 
słabości i nieskuteczności działań organów odpowiedzialnych za stosowanie ustawy – Prawo wodne. 
Jedynymi urzędami, które mogą kontrolować przestrzeganie nieskrępowanego dostępu do wód publicznych są zarządy gospodarki wodnej. 
Zdaniem NIK ani Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ani badane zarządy regionalne nie wywiązywały się jednak z tego obowiązku. W 
latach 2007–2009 i pierwszym półroczu 2010 r. przeprowadziły one zaledwie 10 takich kontroli. Nie przyczyniły się one do wyeliminowania 
nieprawidłowości zwłaszcza, że zarządy nie kierowały do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego 
na grodzeniu nieruchomości przyległych do wód publicznych, chociaż stwierdziły taki fakt. Tolerowanie samowolnych zachowań naruszało 
prawo obywateli do swobodnego dostępu do wód publicznych.
Równie nagminnym zjawiskiem było zajmowanie przylegających do jezior gruntów Skarbu Państwa przez właścicieli sąsiadujących nieru-
chomości. NIK ustaliła, że linia brzegowa 18 jezior przebiegała odmiennie od określonej w ewidencji gruntów i budynków, gdyż faktycznie 
znajdowała się w znacznym oddaleniu od granicy ewidencyjnej działki, w skrajnym przypadku aż o 80 m w głąb działki „jezioro”. Mało tego, 
zarządy nawet nie wiedziały o istnieniu atrakcyjnych gruntów Skarbu Państwa. Na działkach, które wedle planów były jeziorami wzniesiono 345 
budowli, m.in. domy letniskowe, hangary na łodzie, pomosty, betonowe mury oporowe i nadbrzeża, w tym 295 urządzeń wodnych. Spośród 
tych obiektów aż 339 zostało wybudowanych bez zezwolenia, a 270 urządzeń – bez pozwolenia wodnoprawnego. W rezultacie z 84,5 tys. 
m² – formalnie ujętych w ewidencji jako wody – nielegalnie zabudowano 60,7 tys. m².
Wiele do życzenia pozostawiał sposób ewidencjonowania i załatwiania skarg dotyczących ograniczenia dostępu do wód publicznych. Niekiedy 
były one rozpatrywane ze znacznym opóźnieniem w stosunku do ustawowych terminów albo pozostawały bez odpowiedzi, chociaż od ich 
wniesienia upłynęło nawet kilkaset dni. 
W wyniku kontroli Izba skierowała do prokuratury osiem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wzniesieniu 
obiektów budowlanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Policję powiadomiła o siedmiu 
przypadkach grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– określenie i przestrzeganie przejrzystych 
zasad wyboru projektów do dofinansowania 
przez zarządy województw;

– wprowadzenie w ustawie o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju zmian pole-
gających na doprecyzowaniu przepisów 
umożliwiających składanie protestów również 
w razie umieszczenia projektu na liście rezer-
wowej.

36. Realizacja przez zarządy 
województw wybranych zadań  
instytucji zarządzających 
Regionalnymi Programami 
Operacyjnymi  

Ocena wykonywania przez zarządy wo-
jewództw oraz urzędy marszałkowskie 
wybranych zadań instytucji zarządzających 
Regionalnymi Programami Operacyjnymi. 

Kontrolę przeprowadzono w 15 urzędach 
marszałkowskich oraz Mazowieckiej Jed-
nostce Wdrażania Programów Unijnych, 
pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej 
II stopnia w Mazowieckim Regionalnym 
Programie Operacyjnym.

Poziom wykorzystania dostępnej na lata 2007–2013 alokacji dla Regionalnych Programów 
Operacyjnych (RPO) w poszczególnych objętych kontrolą województwach, wg stanu na dzień 

30 czerwca 2010 r., był zadowalający. Średni poziom kontraktacji dla wszystkich RPO łącznie wyniósł 47,6% wysokości alokacji, natomiast 
średnie wykorzystanie środków wyniosło 13,5%. Zarówno poziom kontraktacji, jak i wydatkowania środków był wyraźnie zróżnicowany pomiędzy 
poszczególnymi województwami i pomiędzy osiami priorytetowymi w ramach każdego RPO. W pięciu województwach do końca I połowy 
2010 r. w niektórych priorytetach w ogóle nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów, a w dwóch województwach w jednym priorytecie 
w ogóle nie dokonano wyboru wniosków o dofinansowanie. Przyczyną opóźnień w realizacji RPO był przede wszystkim przedłużający się 
proces wydawania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego aktów wykonawczych.
Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie w większości przypadków przebiegała zgodnie z obowiązującymi procedurami, 
a stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie niedochowania terminów określonych w ww. procedurach. Zarządy województw dokonując 
wyboru projektów do dofinansowania, w większości przypadków kierowały się kolejnością projektów wynikającą z przedłożonych im list rankin-
gowych, tj. list, na których ujmowane są projekty w kolejności według punktów otrzymanych po ocenie formalnej i merytorycznej. W przypadku 
zatwierdzania projektów do dofinansowania w kolejności odbiegającej od list rankingowych, zarządy większości województw dochowywały 
obowiązujących w tym zakresie procedur, stosowały jasne i ogólnodostępne kryteria oraz uzasadniały swoje decyzje. Nieprawidłowości w tym 
zakresie dotyczyły czterech zarządów województw i polegały m.in. na: zbyt ogólnym określeniu kryteriów oceny strategicznej, zastosowaniu 
kryterium niewynikającego z obowiązujących procedur oraz na braku uzasadnienia zmian wprowadzonych na listach rankingowych. 
We wszystkich kontrolowanych urzędach marszałkowskich wnioskodawcom zapewniono możliwość składania protestów wobec negatywnych 
ocen ich wniosków o dofinansowanie. Rozpatrywanie protestów przebiegało w większości przypadków zgodnie z obowiązującymi procedurami, 
stwierdzono jednak, że w  dwóch kontrolowanych jednostkach niezachowana została zasada bezstronności osób uczestniczących w roz-
patrywaniu tych protestów. Ustalono także, że zarządy sześciu województw nie zapewniły wnioskodawcom możliwości składania protestów 
w przypadku umieszczenia ich projektów na listach rezerwowych. Uznały one bowiem, że umieszczenie projektu na liście rezerwowej nie 
oznacza jego negatywnej oceny i umożliwia jego ewentualne dofinansowanie w przypadku uwolnienia środków. Z orzecznictwa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego wynika jednak, że umieszczenie projektu na liście rezerwowej w przypadku, gdy nie została wyczerpana alokacja 
przewidziana w danym priorytecie lub działaniu, w ramach którego składany był wniosek o dofinansowanie projektu, należy uznać za jego 
negatywną ocenę. 
Proces podpisywania umów o dofinansowanie przebiegał prawidłowo, podobnie jak weryfikacja składanych przez beneficjentów wniosków 
o płatność i przekazywanie im refundacji poniesionych wydatków. Nie stwierdzono również nieprawidłowości przy sporządzaniu i przekazywaniu 
do Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji (tj. do wojewodów) poświadczeń i deklaracji wydatków. 
W kontrolowanych jednostkach zapewniono poziom zatrudnienia oraz przygotowanie zawodowe kadr adekwatne do zakresu realizowanych 
zadań.

Członkostwo RP w Unii Europejskiej



Tytu³  kontroli Cel Zakres

460

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– usprawnienie instrumentów oddziaływania 
na podmioty uczestniczące w programie, 

w celu przyspieszenia realizacji poszczegól-
nych rozwiązań; 
– ustalenie zakresu kontroli prawidłowości 
stosowania przez beneficjentów ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

37. Realizacja wybranych 
elementów Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej  

Ocena działań instytucji zaangażowanych 
we wdrażanie i zarządzanie Programem 
Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.  
.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz u 20 
beneficjentów, realizujących projekty w ra-
mach PO RPW. 

Głównym celem programu, na urzeczywistnienie którego przeznaczono 2.675,1 mln euro, 
było stworzenie warunków umożliwiających zrównoważony rozwój województw warmińsko-

mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Oceniając pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanych podmiotów, Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod uwagę m.in. poprawność procesu podpisywania umów, wydat-
kowania środków w ramach programu, rozliczania dotacji, sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków, monitorowania prac. 
Zastrzeżenia kontrolujących wzbudziły opóźnienia w przygotowaniu do realizacji dwóch projektów ponadregionalnych, fakt przedkładania 
niekompletnych wniosków przez ubiegających się o dofinansowanie, naruszanie przepisów o zamówieniach publicznych, a także brak 
skutecznego nadzoru, co, zdaniem NIK, może prowadzić do konieczności zwrotu części środków unijnych, wydatkowanych niezgodnie 
z prawem krajowym.    
Po pierwszych trzech latach obowiązywania perspektywy finansowej 2007–2013, do końca czerwca 2010 r. do wykorzystano zaledwie 8,6% 
przyznanych funduszy UE. Jedną z przyczyn takiego stanu było przyjęcie do planu projektów będących dopiero w fazie koncepcji, wymaga-
jących sporządzenia dokładnej i kompletnej dokumentacji. Trudności w jej przygotowaniu spowodowane były m.in. problemami z uzyskaniem 
ocen oddziaływania na środowisko, zbyt późnym przeprowadzaniem przez beneficjentów przetargów, niedotrzymywaniem terminów realizacji 
robót przez ich wykonawców, a niejednokrotnie także koniecznością wykupu gruntów. 
Do końca 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca funkcję instytucji pośredniczącej, zawarła 40 umów z beneficjentami 
projektów indywidualnych i 30 konkursowych, przyznając im odpowiednio – 2.281,04 mln zł i 498,84 mln zł dofinansowania. Brak rzetelnego 
udokumentowania projektów wybranych do wsparcia finansowego oraz niesporządzenie pisemnych uzasadnień w przypadku odstępstw od 
obowiązującej procedury ograniczyło, w ocenie NIK, przejrzystość wyboru zgłoszeń do planu inwestycyjnego PO RPW.
Zmiana założeń programu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską i trudności z terminowym przygotowaniem dokumentacji spo-
wodowały rezygnację niektórych beneficjentów z kontynuowania projektów. Do końca 2009 r. ze 107 projektów indywidualnych, o wartości 
2.540,22 mln euro, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako instytucja zarządzająca, usunęło 10 planowanych przedsięwzięć, których 
koszty oszacowano na 61,67 mln euro. NIK zwracała uwagę, iż ze względu na kluczowe znaczenie projektów indywidualnych dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego województw Polski wschodniej, a także znaczny udział w ogólnej alokacji programu, rezygnacja z ich realizacji, 
a także opóźnienia w przygotowaniu stwarzały groźbę niedostatecznego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.    
Według stanu na koniec czerwca 2010 r. wykorzystano 810,86 mln zł z EFRR, co stanowiło 8,6% dostępnej alokacji. O przyznanie najwyż-
szego dofinansowania wystąpili beneficjenci wykonujący projekty w ramach priorytetu „Nowoczesna gospodarka”. Mimo upływu trzech lat 
perspektywy finansowej 2007–2013 nie poniesiono żadnych wydatków na zadania: „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego 
o warunki naturalne” i „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– dołożenie staranności w przygotowanie 
i wdrażanie projektów indywidualnych.

38. Wybór i realizacja 
indywidualnych projektów 
kluczowych w ramach 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych   

Ocena prawidłowości realizacji indywidu-
alnych projektów kluczowych w ramach 
Regionalnych Projektów Operacyjnych. 

Kontrolę przeprowadzono w urzędach 
marszałkowskich województw: lubelskie-
go, lubuskiego, łódzkiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego 
i wielkopolskiego, a także w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie (pełniącym 
rolę Instytucji Pośredniczącej) oraz u 16 
beneficjentów.  
 

W ramach perspektywy finansowej 2007–2013 samorządy województw po raz pierwszy uzy-
skały możliwość samodzielnego zarządzania i wydatkowania środków unijnych, przyznanych 

im na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych. Doświadczenia programowania funduszy europejskich na lata 2004–2006 wskazywały, 
że dla powodzenia projektów współfinansowanych ze środków unijnych niezwykle istotne było wczesne i precyzyjne ustalenie oczekiwanych 
wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Ich osiągnięciu służyć miały tzw. projekty indywidualne, na urzeczywistnienie których 
zarezerwowano w ramach RPO odpowiednie środki. Bieżące monitorowanie prac nad przygotowaniem projektów oraz możliwość skorzystania 
przez beneficjentów z fachowego doradztwa powinny zapewnić skuteczne i terminowe ich opracowanie. Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 
2006 r. do 30 czerwca 2010 r., z tej racji stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły początkowej fazy realizacji projektów indywidualnych. 
Cele będące podstawą wprowadzenia indywidualnego trybu wyboru projektów nie zostały jednak osiągnięte. Wprawdzie w końcu października 
2010 r. było wdrażanych 397 projektów kluczowych, tj. 66,7% ujętych w wykazach, ale wysokość przekazanego beneficjentom dofinansowania 
z Unii Europejskiej stanowiła tylko 33,8% całkowitej kwoty określonej w umowach.
Kontrola wykazała przewlekłe i wadliwe przygotowywanie indywidualnych projektów do realizacji. Beneficjenci sporadycznie korzystali z pomocy 
ekspertów, nie dotrzymywali terminów opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie, mimo iż sami ustalali 
harmonogramy prac przygotowawczych. Zdaniem NIK, beneficjenci uznawali ujęcie ich projektów w wykazach indywidualnych kluczowych, 
za równoznaczne z przyznaniem dofinansowania z funduszy UE. 
Mimo upływu czterech lat perspektywy finansowej 2007–2013 nie został zakończony proces zawierania umów wstępnych, zobowiązujących 
beneficjentów do przygotowania projektów w określonych terminach, a Instytucje Zarządzające RPO do bieżącego monitorowania prac 
i podejmowania, w sytuacji zagrożenia terminów, działań zaradczych. Jedną z przyczyn takiego stanu było umieszczanie na listach projektów 
indywidualnych przedsięwzięć znajdujących się dopiero w fazie koncepcji. Monitoring został ograniczony do przyjmowania od beneficjentów 
miesięcznych informacji o stanie prac i sporządzania na ich podstawie zbiorczych sprawozdań dla instytucji koordynującej regionalne pro-
gramy, nie pozwalał natomiast na rozpoznanie zagrożeń i podjęcie działań naprawczych. Instytucje Zarządzające nie dyscyplinowały także 
beneficjentów, którzy niejednokrotnie przedstawiali nierzetelne dane o swoich działaniach.
W ocenie NIK stwierdzone nieprawidłowości wynikały przede wszystkim z braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry w małych jednostkach 
samorządu terytorialnego, będących beneficjentami projektów, a także z niewystarczającego doświadczenia zarządów województw, pełniących 
funkcję instytucji zarządzających.  Przewlekłość w przygotowywaniu projektów indywidualnych do realizacji spowodowana była również zmianą 
przepisów w trakcie opracowywania dokumentacji projektu, zwłaszcza dotyczących sfery ochrony środowiska, a także niewystarczającą 
pomocą udzielaną beneficjentom przez instytucje zarządzające programami.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– przestrzeganie uregulowań zamieszczo-
nych w umowach o dofinansowanie projek-
tów, zwłaszcza harmonogramu zadań oraz 
terminowe składanie wniosków o płatność. 

39. Realizacja działania III.2 
RPO województwa łódzkiego 
– wsparcie inwestycyjne dla 
przedsiębiorców

Ocena prawidłowości i zaawansowania 
realizacji działania III.2 „Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności przedsię-
biorstw” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013.

Kontrolą objęto Centrum Obsługi Przed-
siębiorcy w Łodzi oraz dziesięciu benefi-
cjentów. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wdrożenie przewidzianego w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Łódzkiego działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności 

i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Utworzone uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia, do końca grudnia 2010 r. zawarło z 358 wnioskodawcami umowy na udzielenie im pomocy finansowej w ogólnej 
kwocie 366.668 tys. zł, w tym 311.685 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowiło 78,2% alokacji przyznanej na 
lata 2007–2010. Na koniec grudnia 2010 r. beneficjentom wypłacono 135.257 tys. zł, a do 30 kwietnia wypłaty wyniosły 157.853 tys. zł. Zda-
niem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowy przebieg i stan zaawansowania regionalnego programu nie wskazują na ryzyko niewykonania 
przyjętych w nim założeń na lata 2007–2013.
Realizacja projektów najczęściej odbiegała od pierwotnie ustalonego w umowach planu rzeczowo-finansowego, co powodowało przesuwanie 
terminu ich zakończenia oraz zmniejszenie zaangażowania środków finansowych. Każda z umów umożliwiała jednak beneficjentom wystę-
powanie z wnioskiem  o dokonanie zmian, w tym również czasu zakończenia projektu, ale pod warunkiem, że został on złożony na 30 dni  
przed terminem określonym w porozumieniu. Korzystający z finansowego wsparcia stosowali się do tego wymogu. Kontrola 10 beneficjentów 
wprowadzających w życie projekty o całkowitej wartości dofinansowania 37.275 tys. zł wykazała, że tylko jeden z nich wykonał projekt zgodnie 
z warunkami harmonogramu. 
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zobowiązane było kontrolować beneficjantów przynajmniej raz – na zakończenie realizacji projektu. Z zapla-
nowanych na 2010 r. 129 kontroli przeprowadzono tylko 90. Weryfikując prace beneficjentów Centrum stwierdziło m.in., że nie powiadamiali 
oni o rozszerzeniu zakresu rzeczowego robót, nie przestrzegali terminów składania wniosków o płatność, nie zamieszczali w dokumentach 
związanych z realizacją projektów informacji o ich współfinansowaniu przez Unię Europejską ani nie oznaczali pism logotypem UE. Zanie-
chali także prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz rachunku bankowego wyłącznie na potrzeby urzeczywistnienia projektów.
Kontrola 40 postępowań dotyczących projektów zakwalifikowanych do dofinansowania wykazała, że Centrum nierzetelnie zweryfikowało dwa 
wnioski na kwotę 5.514 tys. zł. W konsekwencji obydwa projekty zostały zarekomendowane zarządowi województwa łódzkiego do otrzymania 
pomocy, przy czym jeden z nich uzyskał dofinansowanie w sytuacji, w której projekt innego wnioskodawcy, obarczony podobnymi błędami, 
został odrzucony. 
Jako nierzetelne oceniono nieprzestrzeganie przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązku stosowania formy pisemnej po każdym 
uwzględnionym wniosku beneficjenta. NIK zwraca uwagę, że aneksy o zmianie terminów zakończenia prac sporządzano w końcowej fazie 
cyklu inwestycyjnego, gdy zachodziło prawdopodobieństwo zakończenia robót we wnioskowanym terminie, chociaż wszelkie zmiany umowy 
wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. W rezultacie aneksy do umów sankcjonujące wprowadzane zmiany sporządzano po 
upływie od 2,5 do 11 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku beneficjenta, co powodowało, że w trakcie wykonywania projektu wystę-
powały rozbieżności pomiędzy harmonogramem określonym w umowie a faktycznym stanem realizacji projektu.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – skuteczne monitorowanie wykorzystania 
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w celu ich pełnego rozdyspo-
nowania; 

– przestrzeganie art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy 
o języku polskim przy sporządzaniu doku-
mentów związanych z realizacją Programu.

40. Realizacja Programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska 

– Republika Słowacka na lata 
2007–2013 

Ocena prawidłowości i zaawansowania 
realizacji przez Polskę Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 
na lata 2007–2013. 

Kontrolą objęto Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Ministerstwo Finansów, 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszo-
wie, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, Urząd 
Miasta Sanok, Urząd Gminy w Zarszynie, 
Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd 
Gminy w Besku, Stowarzyszenie Euro-
region Karpacki Polska w Rzeszowie, 
Urząd Miasta Jarosławia, Urząd Gminy 
w Komańczy, Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia” w Rzeszowie.   

W 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła, przewidziany na  lata 2007–2013, Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacji. Po 

stronie polskiej projektem został objęty tzw. podregion krośnieńsko-przemyski, a po słowackiej – Kraj Żilinsky i Kraj Presovsky. Program 
przewidywał rozwój infrastruktury transgranicznej, postęp społeczno-gospodarczy, wsparcie inicjatyw lokalnych oraz pomoc techniczną. Na 
jego realizację przeznaczono 157.407.763 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Polska wywiązała się z obowiązków umożliwiających wprowadzenie w życie Programu – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Oba państwa, 
zgodnie z unijnymi przepisami, powołały wspólne instytucje, niezbędne do wdrażania i zarządzania Programem. Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego zobowiązane zostało m.in. do administrowania Programem, przedkładania Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji 
wydatków oraz wniosków o płatność. Zadania instytucji audytowej powierzono Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. Zainteresowane 
strony ustanowiły Komitet Monitorujący, odpowiedzialny za efektywność i jakość wprowadzanych w życie rozwiązań. 
Na koniec I kwartału 2010 r. wykorzystano zaledwie 4.805,1 tys. euro, tj. 7,3% wartości dofinansowania zatwierdzonych projektów oraz 3% 
środków, przeznaczonych na zadania określone w  Programie. Zdaniem NIK tak nieznaczne zaangażowanie finansowe pozostawało w ścisłym 
związku z późnym, bo dopiero w grudniu 2007 r., usankcjonowaniem Programu przez Komisję Europejską, co uniemożliwiło rozdysponowanie 
przyznanych na ten rok 22.339,4 tys. euro. Tę trudną sytuację pogarszał fakt, że w 2008 r. najwięcej czasu poświęcono na przygotowanie 
struktur organizacyjnych Programu, zamiast na urzeczywistnianie projektów, na które przyznano 21.225,2 tys. euro. Niewykorzystane w 2007 r. 
środki  podzielono na sześć równych części i dodano – w wysokości 1/6 rocznie – do każdej z kwot, przewidzianych na finansowanie kolej-
nych etapów zaplanowanych przedsięwzięć. Zwiększone środki  powinny być wykorzystane w taki sposób, aby, uwzględniając niezawinione 
opóźnienie, możliwe było ich prawidłowe rozliczenie w ramach Programu. 
Według Izby do końca 2011 r. kwota wniosków o płatność, kierowanych do Komisji Europejskiej powinna wynosić co najmniej 10.781,7 tys. 
euro, do końca 2012 r. – nie mniej niż 35.998,4 tys. euro, przez cały 2013 r. – przynajmniej 88.377 tys. euro, zaś w ciągu 2014 r. – 115.499,7 
tys. euro. 
 NIK stwierdziła, iż istotne dla zarządzania Programem cztery dokumenty zostały sporządzone wyłącznie w języku angielskim. Jeden z nich 
został wprawdzie przetłumaczony na język polski, ale powstała tylko wersja robocza. W ocenie kontrolujących wytwarzanie materiałów tylko 
w języku angielskim naruszało art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim. Było też niezgodne z przyjętą przez strony zasadą, określającą, 
że język polski i słowacki są oficjalnymi i roboczymi językami Programu. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– nawiązanie wzajemnej współpracy ośrod-
ków innowacji i przedsiębiorczości w celu jak 
najbardziej efektywnego wdrażania nowych 
technologii; 

– podjęcie współpracy ośrodków innowacji 
z przedsiębiorcami. 

41. Funkcjonowanie parków 
przemysłowych i ośrodków 
innowacji w województwie 
podlaskim 

Ocena wspierania przedsiębiorczości i in-
nowacji przez wybrane gminy województwa 
podlaskiego oraz Park Naukowo-Tech-
nologiczny Polska-Wschód w Suwałkach 
i Politechnikę Białostocką.

Kontrolą objęto Urząd Miejski w Białymstoku, 
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, Park 
Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód 
w Suwałkach i Politechnikę Białostocką.   

Jedynie 7,1% polskich przedsiębiorstw prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe, a 3% 
robi to ustawicznie. Według raportu Komisji Europejskiej wartość tzw. syntetycznego indek-

su innowacyjności (obliczana na podstawie 29 wskaźników – m.in. wielkości nakładów na prace badawcze i rozwojowe, udziału zgłoszeń 
patentowych w stosunku do liczby ludności) w 2010 r. wynosiła dla Polski 0,32, natomiast średnia dla Unii Europejskiej – 0,48, co pozwoliło 
nam nieznacznie wyprzedzić tylko Bułgarię, Litwę, Łotwę, Rumunię i Słowację. Za mocne atuty Polski uznano dobrze wykształconą kadrę 
pracowników i wzrost praktycznego zainteresowania firm innowacjami w branży, nisko oceniono ich współpracę z sektorem publicznym. Naj-
lepszą dostępność do ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oferuje woj. podlaskie, w którym jeden ośrodek innowacji i przedsiębiorczości 
przypada na 1.100 firm, zaś przeciętna krajowa to –  2.400 przedsiębiorców. 
W 2010 r. w Polsce funkcjonowało 735 wyspecjalizowanych jednostek wspierania innowacji i przedsiębiorczości, m.in. 317 ośrodków szko-
leniowo-doradczych i informacji, 90 centrów transferu technologii oraz 45 parków technologicznych, z czego 21 było w fazie organizacji. Park 
technologiczny to wyodrębniony zespół nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu przepływu wiedzy i technologii 
pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Tym ostatnim, wykorzystującym nowoczesne technologie, są tam oferowane usługi 
związane z doradztwem w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferem technologii, przekształcaniem wyników badań naukowych w in-
nowacje techniczne, stwarzaniem korzystnych warunków działalności gospodarczej.  
Utworzony w 2004 r. Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach to pierwszy – i jak dotąd jedyny – park technologiczny 
w północno-wschodniej części kraju. Mimo podejmowanych prób, nie nawiązał jednak efektywnej współpracy ze środowiskiem naukowym, 
nie uzyskał efektów we wdrażaniu nowych technologii, a także nie świadczył pomocy firmom technologicznym w początkowym okresie ich 
działalności. Deficyt sukcesów na tym ostatnim polu wynikał przede wszystkim z braku odpowiedniego zaplecza naukowego i technologicz-
nego, w tym laboratoriów niezbędnych do wypełniania zadań parku technologicznego. W konsekwencji park nie uzyskiwał dochodów z tytułu 
komercjalizacji nowoczesnych technologii, natomiast jego działalność przynosiła straty. Tymczasem do 2012 r. powinien zainwestować 10 
mln zł z własnych środków w budowę nowych obiektów. Park realizował głównie projekty unijne.
Oceniając pozytywnie objęte badaniem gminy w ich dążeniach do realizacji celów określonych w „Strategii rozwoju województwa podlaskiego 
do 2020 roku oraz Regionalnej strategii innowacji województwa podlaskiego”, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę, że nie zadbały 
one o pozyskanie inwestorów prowadzących działalność innowacyjną do tworzonych parków technologicznych. Gminy wspierały lokalnych 
przedsiębiorców w rozwijaniu zaawansowanych technologii, m.in. zwalniając ich z podatku od nieruchomości, ale nie wypracowały jasnych 
zasad współpracy oraz udziału uczelni wyższych we wdrażaniu innowacji.   
Politechnika Białostocka stworzyła warunki organizacyjne do wykorzystania wyników badań naukowych, tj. ich sprzedaży lub nieodpłatnego 
przekazania do gospodarki, jednak powołane w tym celu Centrum Innowacji i Transferu Technologii tej uczelni nie skomercjalizowało żadnego 
wynalazku i nie wdrożyło do gospodarki wyników ani jednego projektu badawczego. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – przedkładanie prawidłowo wypełnianych 
oraz kompletnych wniosków o płatność 
w terminach określonych w umowie o dofi-
nansowanie;

– zgromadzenie kompletnej dokumentacji 
związanej z realizacją projektu; 
– osiągnięcie założonych wskaźników rezul-
tatu projektu.

42. Realizacja przez 
beneficjentów spoza 
sektora finansów 
publicznych projektów 
współfinansowanych 
ze środków funduszy 
europejskich – na przykładzie 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka

Ocena realizacji przez przedsiębiorców pro-
jektów w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka.

Kontrolę przeprowadzono u 32 przedsię-
biorców realizujących projekty współfinan-
sowane ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, działanie 8.1 – „Wspieranie 
działalności gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej”.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła realiza-
cję przez objętych badaniem przedsiębiorców projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających na utworzeniu rozbudowanych stron internetowych i świadczeniu za ich pośrednictwem 
usług drogą elektroniczną. Beneficjenci, którym przyznano wsparcie, spełniali warunki otrzymania pomocy publicznej w rozumieniu przepisów 
unijnych i krajowych, m.in. wywiązali się z obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, realizowali projekty zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz utworzyli strony internetowe, poprzez które świadczyli e-usługi dla klientów. Do barier w 
realizacji projektów przez przedsiębiorców należy skomplikowany i czasochłonny proces sprawozdawczości finansowej, w szczególności 
długotrwałe akceptowanie wydatków do refundacji. 
Wiele problemów przysparzało przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie wniosków o płatność. Okazało się, że 92 ze 124 tych dokumentów 
sporządzono niezgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Składana dokumentacja zawierała liczne błędy merytoryczne i formalne, 
co prowadziło do konieczności wielokrotnego składania wyjaśnień. W rezultacie proces weryfikacji dokumentów wydłużał się. Co czwarta firma 
złożyła z opóźnieniem wnioski o płatność do weryfikacji i zatwierdzania przez Instytucję Wdrażającą. Część przedsiębiorców nie osiągnęła 
tzw. wskaźników rezultatu projektu na poziomie założonym we wniosku o jego dofinansowanie, w szczególności dotyczące zaplanowanych 
przychodów ze sprzedaży wytworzonych e-usług i liczby ich odbiorców.  Kontrolujący ujawnili, że sześciu przedsiębiorców zakupiło usługi 
i produkty o ogólnej wartości 1.050,5 tys. zł niezgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, np. dokonując wyboru wykonawcy przy 
mniejszej liczbie ofert niż wymagane trzy lub z pominięciem w swoich ogłoszeniach istotnych informacji o właściwościach sprzętu, który chcieli 
zakupić. NIK zwraca uwagę, że zgodnie z prawem unijnym zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, która zobowiązuje 
m.in. do rzetelnej oceny ofert, to jedna z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, służąca m.in. zapobieganiu korupcji.
W myśl umowy o dofinansowanie przedsiębiorcy byli zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków 
i przychodów związanych z projektem, która umożliwiała pełną identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych. Trzech z nich 
nie wywiązało się jednak z tej powinności. Beneficjentów obowiązywał także wymóg przechowywania wszelkich danych dotyczących projektu, 
zwłaszcza dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym i procedurami zawierania umów z wykonawcami.  Trzy firmy 
nie zastosowały się do konieczności archiwizowania dokumentów. 
Przedsiębiorcy informowali opinię publiczną o fakcie dofinansowania ich projektów ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, umieszczając na swojej stronie internetowej emblemat Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz programu POIG, w ramach którego było udzielane wsparcie. Wymogu tego nie spełniło jedynie dwóch przedsiębiorców. 
Spośród 30 zakończonych projektów tylko jeden przedsiębiorca nie utrzymał trwałości projektu przez okres trzech lat od dnia zakończenia 
jego realizacji. Pozostali wykonali portale, które były dostępne w sieci internetowej w dniu zakończenia kontroli NIK.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie skutecznego nadzoru nad 
udzielaniem zamówień publicznych; 
– podjęcie efektywnych działań mających na 

celu egzekwowanie od wykonawców termino-
wego prowadzenia prac oraz kar umownych 
w razie opóźnień w ich realizacji.

43. Inwestycje jednostek 
samorządu terytorialnego 
z uwzględnieniem projektów 
współfinansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej      

Ocena prawidłowości realizacji przez gminy 
inwestycji współfinansowanych z budżetu 
Unii Europejskiej.  
.

Kontrolę przeprowadzono w 36 gminach 
w 12 województwach oraz w jednej spółce 
eksploatującej stację uzdatniania wody. 

W latach 2004–2007, korzystając z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 
240 503,2 tys. zł, objęte badaniem gminy zrealizowały 206 projektów o wartości 415 198,6 tys. 

zł. Kontroli poddano 80 z tych przedsięwzięć, wycenionych ogółem na 218 735,4 tys. zł, z uwzględnieniem wsparcia z budżetu UE w kwocie 
127 857,5 tys. zł. Inwestycje związane były m.in. z rewitalizacją centrów wsi i obiektów pełniących funkcje kulturalne, sportowe i rekreacyjne, 
a także z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dróg. Wystawiając pozytywną ocenę jednostkom samorządowym, Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła, iż niektóre, na etapie poprzedzającym roboty, a później i w ich trakcie, nie przestrzegały trybu, zasad i procedur 
postępowania określonych m.in. w ustawach: prawo zamówień publicznych oraz prawo budowlane.
 W części gmin dokumentacja projektowa została wykonana po terminie wynikającym z zawartych umów, a mimo to od projektantów nie 
egzekwowano kar umownych, chociaż w skrajnym przypadku opóźnienie wyniosło 180 dni. Kilka urzędów zleciło jej opracowanie w trybie 
z wolnej ręki, mimo że nie wystąpiły okoliczności uzasadniające jego zastosowanie. Zdaniem NIK taka dowolność postępowania świadczy 
o możliwości wystąpienia korupcji. Konsekwencją wyłonienia wykonawcy w sposób sprzeczny z przepisami może być utrata przyznanego 
wsparcia. Kontrolujący stwierdzili ponadto, iż na etapie składania wniosku o dofinansowanie budowy bazy turystycznej w jednym z miast, 
jego władze nie posiadały ostatecznej koncepcji wykonania kempingu. Badania prawidłowości postępowań wykazały też, że wszczynano je, 
choć złożone dokumenty nie zawierały aktualnych kosztorysów inwestorskich. 
Jaskrawym przykładem braku staranności przy planowaniu inwestycji było posadowienie przepompowni ścieków na działce stanowiącej 
własność prywatną. Do dnia zakończenia budowy instalacji osoby sprawujące nadzór nie wykazały tego błędu. W 16 gminach inspektorzy 
ujawnili m.in. prowadzenie robót budowlanych bez wymaganych zgłoszeń oraz pozwoleń użytkowania obiektów, nieuzasadnione dokonywanie 
zmiany terminów zakończenia prac, nienaliczanie lub zaniżanie należnych kar umownych oraz ich niedochodzenie. W jednej z gmin wybudo-
wano i użytkowano urządzenia do oczyszczania wód deszczowych na podstawie nieaktualnego pozwolenia wodnoprawnego, a zgłoszenie 
o zakończeniu ich budowy nastąpiło dopiero po 5 latach. 
Izba zwraca uwagę, że niezapewnienie przez inwestorów skutecznego nadzoru i nieegzekwowanie rzetelnego dokumentowania przebiegu 
prac oraz ich odbioru może zniweczyć możliwości skutecznego dochodzenia od wykonawców prawidłowego i terminowego wykonania robót, 
usunięcia wad i usterek oraz kar umownych.
 Wyniki badań wykazały, że gminy rzetelnie rozliczyły zrealizowane inwestycje z wykonawcami robót i instytucjami finansującymi. W kilku 
stwierdzono jednak nieterminowe regulowanie zobowiązań i nierzetelne ewidencjonowanie kosztów inwestycji, co było następstwem braku 
skutecznego nadzoru wójtów nad tą sferą działalności kontrolowanych urzędów. 
Kontrolowane podmioty osiągnęły cele zakładane w umowach o dofinansowanie inwestycji, np. ograniczyły koszty ogrzewania obiektów, po-
prawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapewniły mieszkańcom możliwość uprawiania sportu. Jednocześnie dwie gminy nie wywiązały się 
z zobowiązań określonych w umowach o pomoc finansową, m.in. nie uruchomiły elektronicznego systemu obiegu dokumentów, nie oddały do 
użytku przedszkola, mimo że na adaptację budynków o takim przeznaczeniu wydatkowały 474 tys. zł. Następstwem nieosiągnięcia oczekiwanych 
rezultatów zadań inwestycyjnych było nieefektywne wydatkowanie środków, co może powodować konieczność zwrotu dofinansowania.

Członkostwo RP w Unii Europejskiej
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Wa¿niejsze wnioski – opracowanie i wdrożenie dokumentu, 
który wskazywałby główne cele, kierunki 
działania oraz narzędzia i mierniki pomiaru 
skuteczności i efektywności podejmowanych 
przedsięwzięć; 
– zapewnienie koordynacji działań pro-

mocyjnych podejmowanych przez różne 
jednostki, 
– wyłonienie podmiotu wiodącego, mające-
go odpowiednie uprawnienia i instrumenty, 
umożliwiające wyegzekwowanie prawidłowej 
realizacji zadań.

44. Promocja kultury polskiej 
na świecie  

Ocena realizacji przez organy administracji 
rządowej w 2009 r. i pierwszym półroczu 
2010 r. promocji kultury polskiej na świecie 
 

Kontrolę przeprowadzono w ministerstwach: 
Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Sportu i Turystyki, instytutach 
polskich w Berlinie, Kijowie, Londynie, 
Moskwie, Paryżu, Sztokholmie, Wiedniu 
i Rzymie, Instytucie Adama Mickiewicza 
w Warszawie, Instytucie Teatralnym im. 
Z. Raszewskiego w Warszawie, Między-
narodowym Centrum Kultury w Krakowie, 
Instytucie Książki w Krakowie, Polskim 
Instytucie Sztuki Filmowej, Polskiej Organi-
zacji Turystycznej oraz Zarządzie Krajowym 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
 

W opinii międzynarodowej Polska nie jest krajem atrakcyjnym. W ocenianych pod tym 
względem 110 krajach znalazła się w 2010 r. dopiero na 82. miejscu. Promocja naszego 

kraju wymaga skoordynowanych działań zarówno administracji rządowej, samorządowej, jak i podmiotów publicznych oraz prywatnych. 
Dotychczas nie została opracowana koncepcja marki narodowej – spójna kompozycja wizerunku, reputacji i autorytetu kraju, będąca sumą 
wartości funkcjonalnych i emocjonalnych, które Polska oferuje światu. Nie zostały określone jednostki, które mają obowiązek prezentować 
polską kulturę poza granicami kraju, a w konsekwencji dążyć do wzmocnienia jej konkurencyjności, a także gospodarki, systemu monitoringu 
oraz ewaluacji efektywności wykonywanych zadań i osiągania celów. 
Minister Spraw Zagranicznych nie opracował strategii promocji Polski, obejmującej zwiększenie popularności naszej kultury na świecie, cho-
ciaż w resorcie prowadzone były prace – w ramach Rady Promocji Polski – nad przygotowaniem takiego dokumentu. Także Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nie stworzył odpowiedniego planu, mimo iż określił Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 2004–2020, 
jednak promocja rodzimej kultury za granicą nie uzyskała rangi Narodowego Programu Kultury. Minister nie zakończył też budowy programu 
zatytułowanego Europejski Stadion Kultury, precyzującego działania promocyjne i organizacyjne związane z organizacją finałowego turnieju 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, nie powołał polsko-ukraińskich grup roboczych w celu przygotowania oprawy kultu-
ralno-turystycznej mistrzostw. 
Również Minister Sportu i Turystyki nie wyegzekwował w określonym czasie od spółki PL.2012  strategii działań promujących Polskę jako 
współorganizatora EURO 2012. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przygotowało trybu popularyzowania języka polskiego za 
granicą. Zwróciło jednak uwagę na potrzebę określenia strategii nauki polskiej w świecie oraz programu zachęcającego cudzoziemców do 
studiowania w Polsce.
Oceniając pozytywnie realizację przez Polską Organizację Turystyczną zadań promujących Polskę, NIK podkreśliła, że organizacja planowała 
je m.in. bez uwzględnienia kosztów ich przeprowadzenia, a także przyjętej zasady pierwszeństwa finansowania przedsięwzięć promocyjnych 
na określonych rynkach zagranicznych. Wystawiając podobną notę badanym instytutom kultury NIK stwierdziła m.in. konieczność sporządzania 
planów finansowo-rzeczowych oraz informacji z ich wykonania, zwiększenie nakładów finansowych na działania promocyjne filmów polskich 
na prestiżowych festiwalach i konkursach zagranicznych, oceny skuteczności zadań popularyzujących polski teatr i jego twórców w innych 
krajach, opracowanie programu formułującego szczegółowe cele Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, zatwierdzenie zasad 
wszystkich projektów realizowanych przez krakowski Instytut Książki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Administracja publiczna



Tytu³  kontroli Cel Zakres

468

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

45. Stan realizacji programu 
wieloletniego „Oświęcimski 
Strategiczny Program 
Rządowy – etap III” 

Ocena realizacji programu oświęcimskiego 
przez beneficjentów, w szczególności zaś 
planowania, wykonywania i rozliczania 
wykonywanych zadań. 

Kontrolą objęto wszystkie jednostki rea-
lizujące program: Starostwo Powiatowe 
w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, 
Urząd Gminy w Oświęcimiu, Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu 
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został powołany uchwałą Rady Ministrów 
w 1996 r. W 2002 r. i w 2007 r. rząd przyjął kolejne dwa etapy programu, wyróżniając 

w nim cztery priorytety – modernizację architektoniczną i urbanistyczną terenów otaczających Muzeum Auschwitz-Birkenau, polepszenie 
komunikacji z Oświęcimiem, rozwój w tym mieście działalności edukacyjnej popularyzującej idee praw człowieka i pokoju oraz poprawę jego 
atrakcyjności turystycznej. 
Kontrolerzy zauważyli, że założenia III etapu OSPR, ujęte w wieloletnim programie na lata 2007–2011, nie w pełni odpowiadają celom, jakie 
towarzyszyły uchwaleniu programu w 1996 r. – właściwej dbałości o obiekty poobozowe, znajdujące się poza strefą ochronną pomnika 
zagłady.
Do realizacji w III etapie programu zakwalifikowano, łącznie dla wszystkich priorytetów, 28 zadań, których wykonanie koordynowali Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda Małopolski. Do ministra należało zapewnienie środków na przewidziane prace oraz 
podejmowanie starań o przeniesienie niewykorzystanych sum na następny rok budżetowy. Z kolei wojewoda przekazywał dotacje benefi-
cjentom, nadzorując prawidłowość ich wydatkowania.
W opinii Izby minister nie określając szczegółowych zasad przekazywania beneficjentom środków, aneksowania umów i składania sprawoz-
dań, nie wykazał się należytą rzetelnością. Ponadto nie ustalił procedury zgłaszania przez beneficjentów propozycji ewentualnych zmian 
w programie. 
Przyjęte do realizacji zadania zostały zaplanowane i przygotowane nieprawidłowo i nierzetelnie. Na skontrolowane przez NIK 24 tytuły 
inwestycyjne, aż 83% nie posiadało w momencie zgłaszania ich do programu projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich, co 
uniemożliwiało ubieganie się o dodatkowe środki z funduszy europejskich. W przypadku prowadzonych remontów dróg w 75% przypadków 
trudno było doszukać się związku ich podjęcia z perspektywą uzyskania lepszych połączeń miasta z resztą kraju i ułatwień dla turystów, brak 
było bowiem kompleksowego projektu rozwoju sieci drogowej w mieście. 
Koszty III etapu OSPR oszacowano ostatecznie na 71.550 tys. zł, w których udział środków z budżetu państwa wynieść miał 30.000 tys. zł. 
Kontrolerzy NIK uznali, że były one wydawane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem procedur dotyczących 
zamówień publicznych. Wielkość nakładów dla każdej pozycji ustalano kwotowo. Kontrola ujawniła, że w przypadku poczynienia na robotach 
oszczędności, dotacje budżetowe wykorzystywane były w całości, przy zmniejszonym udziale środków własnych beneficjentów. Sytuacja taka 
nie miałaby miejsca przy kwotowym i procentowym określeniu maksymalnego udziału środków budżetowych w przedsięwzięciu.
Zadania przewidziane programem nie były realizowane terminowo w stosunku do pierwotnych założeń. Toteż ze względu na liczne opóźnienia 
poczyniono korekty w programie wieloletnim, dostosowując nowe terminy wykonania do realnych możliwości. Dla programu nie ustalono 
mierników i wskaźników jego realizacji. Izba wyraziła obawę, że cele wymienione w założeniach poszczególnych priorytetów nie zostaną 
osiągnięte do końca III etapu OSPR. 

– zweryfikowanie zadań ujmowanych 
w programie oświęcimskim pod kątem ich 

zgodności z założeniami, dla których został 
w 1996 r. ustanowiony;
– określenie szczegółowych zasad wykorzy-
stania środków przeznaczonych na realizację 
programu oraz procedur ich rozliczania 

i dokonywania zmian w wysokości finanso-
wania;
– przyjęcie mierników efektywności wydat-
kowanych środków i osiągania zakładanych 
celów.

Kultura fizyczna i sport
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– zintensyfikowanie działań służących reali-
zacji zadań związanych z przygotowaniami 
do EURO 2012;

– oddanie do użytku inwestycji określonych 
jako kluczowe i ważne dla EURO 2012;
– zintensyfikowanie nadzoru nad termino-
wym wykonywaniem zadań inwestycyjnych.

46-47. Przygotowania Polski 
do organizacji finałowego 
turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 
2012 

Ocena działań organów administracji rzą-
dowej, samorządu terytorialnego, spółek 
celowych oraz innych jednostek organiza-
cyjnych zaangażowanych w przygotowania 
do organizacji EURO 2012. 

Skontrolowano: ministerstwa Sportu i Tury-
styki, Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA, PKP SA, PP Porty Lotnicze, Spółkę 
PL.2012, Narodowe Centrum Sportu sp. 
z o.o., urzędy miast: Gdańsk, Poznań, War-
szawa, Wrocław i porty lotnicze w Poznaniu 
Wrocławiu i Gdańsku. 

Izba monitoruje przebieg przygotowań do EURO 2012, prowadząc od 2008 r. coroczne 
kontrole. Bieżąca była trzecią z kolei. Kontrola, obejmująca lata 2008–2010, odnotowała 

znaczący postęp w realizacji zadań związanych z przygotowaniami do EURO 2012. NIK skontrolowała 82 zadania inwestycyjne w obszarach; 
stadiony, lotniska i transport lądowy. Spośród 67 przedsięwzięć uznanych za kluczowe, w 2009 r. zakończono jedno, w 2010 r. kolejne 4. W 
2011 r. zakłada się ukończenie 25 kluczowych zadań, a do 8 czerwca 2012 r. – następne 24. Niestety, 13 obiektów wykonawcy dokończą 
już po zakończeniu mistrzostw. Izba pozytywnie oceniła postępy prac przy wznoszeniu stadionów. Ukończono inwestycje w Poznaniu zaś 
roboty w Gdańsku, Wrocławiu i w Warszawie były zaawansowane. Na koniec 2010 r. Baltic Arena gotowa była w 50%, Stadion Narodowy 
w 70% a obiekt we Wrocławiu w 39%. We wrześniu 2011 r. na stadionach w Gdańsku i we Wrocławiu odbyły się pierwsze imprezy. Według 
założeń UEFA blisko połowa kibiców będzie podróżować na mecze samolotami. Stąd potrzeba rozbudowy naszych portów lotniczych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na powiększenie ich przepustowości oraz rozbudowę systemów nawigacyjnych. NIK oceniła, że realizowa-
ne w Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu inwestycje, dają szanse wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wobec UEFA, dotyczących 
przyjęcia zwiększonego ruchu pasażerskiego w czasie rozgrywek. Natomiast opóźnienia, jakie ujawnili kontrolerzy w Poznaniu, stanowią 
zagrożenie niezrealizowania zaplanowanej rozbudowy portu przed EURO 2012. Pozostali kibice przybędą do nas samochodami i pociągami. 
Izba pozytywnie oceniła działalność GDDKiA, biorąc pod uwagę zawarcie przez nią 20 umów na budowę autostrad i dróg ekspresowych. Na 
koniec 2010 r., z zadań ujętych w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2008–2012”, gotowych było 6 odcinków autostrad o długości 
91,6 km. W budowie były 44 odcinki o łącznej długości 780 km. Jednak do dnia rozpoczęcia mistrzostw nie zostanie uruchomionych 14 
odcinków o dystansie ponad 400 km. 
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zaplanowała zmodernizowanie przed EURO 2012 tras Warszawa – Gdynia, Wrocław – Poznań, Kunowice 
– Terespol, Zgorzelec – Medyka oraz linii na terenie warszawskiego węzła kolejowego, dzieląc to przedsięwzięcie na 38 zadań cząstkowych. 
Spośród nich 23 zadania zostały już wykonane, z pozostałymi spółka chce zdążyć przed rozgrywkami. Po decyzji UEFA z października 
2010 r. o połączeniu miast gospodarzy w pary Poznań – Gdańsk i Warszawa – Wrocław, PKP PKL dokonały ponownej analizy projektów 
modernizacyjnych i wystąpiły do Ministra Infrastruktury o wyasygnowanie z budżetu państwa na lata 2011–2012 środków na modernizację 
tych tras, w łącznej wysokości 552 mln zł. Do czasu zakończenia kontroli NIK w budżecie resortu nie została przewidziana taka kwota. Stan 
zaawansowania przygotowań do EURO 2012 w zakresie bezpieczeństwa Izba uznała za zadowalający. W zapewnieniu bezpieczeństwa 
imprezy ma pomóc system zarządzania projektowego Spółki PL.2012 „Project Portfolio Management”, zawierający 15 obszarów tematycz-
nych, m.in. bezpieczeństwo stadionów i innych miejsc oficjalnych, miejsca publicznego oglądania meczów, współpraca z kibicami, system 
prawny i system sądownictwa. Czynności organów administracji rządowej, samorządowej i innych podmiotów w tym względzie koordynuje 
Komitet do spraw Bezpieczeństwa ME, który przyjął m.in. „Zintegrowaną koncepcję bezpieczeństwa UEFA EURO 2012”. W obszarze opieki 
medycznej jego poczynania związane są z zabezpieczeniem medycznym i ratowniczym stadionów, lotnisk oraz stref kibica. Najwyższa Izba 
Kontroli razem z Izbą Obrachunkową Ukrainy przeprowadzały coroczne kontrole równoległe przygotowań do EURO 2012 w obu krajach. 
Raporty z tych badań zostały opracowane i podane do publicznej wiadomości w latach 2009, 2010 i 2011.

Kultura fizyczna i sport
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48. Wykorzystanie środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej na obiekty 
sportowe w województwie 
zachodniopomorskim 

Ocena wykorzystania przez jednostki sa-
morządu terytorialnego środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę 
i modernizację obiektów sportowych w woj. 
zachodniopomorskim. 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, 8 urzędach gmin oraz 
8 jednostkach zarządzających obiektami 
sportowymi.

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła wyko-
rzystanie przez badane jednostki środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę 

i modernizację obiektów sportowych oraz propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Fundusz, powstały m.in. 
z dopłat pobieranych od gier liczbowych i loterii pieniężnych, umożliwił gminom dofinansowanie w wysokości 9.648,5 tys. zł kosztów realizacji 
inwestycji, w wyniku których wybudowano i unowocześniono 5 hal sportowo-widowiskowych oraz 3 stadiony. Wystawiając pozytywną notę 
Ministerstwu Sportu i Turystyki, Izba zwróciła uwagę na brak z jego strony skutecznego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi prace, 
w finansowaniu których uwzględniono środki Funduszu, a także niedostateczną liczbę kontroli i ich niewłaściwe dokumentowanie.
Gminy określiły swoje potrzeby dotyczące obiektów sportowych, przeprowadziły analizę wydatków na ich utrzymanie, wywiązały się z obowiązku 
zapewnienia kompletnej i aktualnej dokumentacji projektów. Niektóre z nich zaakceptowały nierzetelnie sporządzone plany, co naraziło je na 
dodatkowe koszty, poniesione m.in. na zbędne opracowania. Część samorządów przeznaczyła dotację na dofinansowanie zadań niezgodnie 
z przeznaczeniem, co było sprzeczne z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także nie przestrze-
gała ustawy – Prawo zamówień publicznych, zwracając się do firm, których oferty nie spełniały wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, albo wybierała tryb zamówienia z wolnej ręki, mimo niespełnienia przesłanek umożliwiających jego zastosowanie.
Co druga gmina z braku wystarczających środków własnych i wysokiego zadłużenia, ograniczającego możliwość zaciągania kredytów 
bankowych, zrealizowała inwestycje wykorzystując mechanizm tzw. forfaitingu, zawierając umowy z wykonawcami robót, którzy je sfinan-
sowali. Zdaniem NIK późniejsze uregulowanie zobowiązań nie dawało jednak wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej jednostek ani  
możliwości prowadzenia przez nie działalności inwestycyjnej, równocześnie wpływało na sposób przedstawiania wysokości państwowego 
długu publicznego. 
Niektóre podmioty nie dochodziły odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania prac albo kar umownych, co, według kontrolujących, było 
działaniem nielegalnym i niegospodarnym. NIK zwróciła uwagę, że jedna z gmin, którae po terminie określonym w umowie uiściły należność 
za wykonane prace, musiała dodatkowo zapłacić 27.419 zł odsetek za zwłokę. Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów 
publicznych, którego skutkiem była zapłata odsetek, kar lub opłat, naruszało bowiem dyscyplinę finansów publicznych, stwierdziła NIK.  
Cześć gmin nie wywiązywała się z obowiązku rzetelnego prowadzenia dokumentacji inwestycji oraz ustalenia opłat za korzystanie z obiektów 
sportowych. Większość kontrolowanych jednostek wykorzystywała obiekty sportowe niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, jedna, naruszając ustawę – Prawo budowlane, przed otrzymaniem takiego dokumentu. Z powodu wad uniemożliwiających 
korzystanie z obiektów sportowych, gminy eksploatowały je z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem.   

– planowanie i realizowanie zadań 
z uwzględnieniem faktycznych możliwości 
ich sfinansowania; 

– udzielanie zamówień publicznych z zacho-
waniem zasad określonych w ustawie – Pra-
wo zamówień publicznych, w szczególności 
weryfikowanie złożonych ofert na podstawie 
wszystkich dostępnych informacji;
– terminowe regulowanie zobowiązań; 

– egzekwowanie od kontrahentów naliczo-
nych kar umownych w związku z nienależy-
tym wykonaniem robót lub niezasadnymi 
wydatkami poniesionymi przez gminy. 
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– nieprzekraczanie przez wójtów upoważnień 
do zaciągania zobowiązań finansowych;
– egzekwowanie od wykonawców kar umow-
nych za przedłużanie robót;

– rozliczanie otrzymanych dotacji w termi-
nach określonych umowami;
– przestrzeganie prawa zamówień publicz-
nych;
– uwzględnianie w projektach boisk roz-
wiązań przyjaznych osobom niepełnospraw-
nym;

– zapewnienie w budżetach gmin środków 
na pełne wykorzystanie zbudowanych obiek-
tów.

49. Realizacja przez jednostki 
samorządu terytorialnego 
rządowego programu „Moje 
boisko – Orlik 2012” 

Ocena prawidłowości postępowania orga-
nów jednostek samorządu terytorialnego 
w trakcie przygotowywania inwestycji oraz 
budowy i zagospodarowywania komplek-
sów boisk sportowo-rekreacyjnych. 

Kontrolą objęto 31 gmin z terenu woje-
wództw: lubelskiego, podlaskiego, pomor-
skiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego 
i warmińsko-mazurskiego. 

Rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012”, zakłada wybudowanie do 2012 r. w gminach 
wiejskich i miejskich 2012 wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowo-rekreacyjnych. 

Obiekty wznoszone są według jednolitych założeń, przewidujących powstanie dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk do gry ze sztuczną 
nawierzchnią – piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami. Gminy otrzymywały typowy projekt architektoniczny 
i wzorcową dokumentację Orlika, mogły także realizować projekty zamienne. W latach 2008–2009, w ramach dwóch edycji programu powstały 
1284 obiekty – czyli 63,8% planowanych do wybudowania do 2012 r. 
Aby uczestniczyć w programie, gmina musiała zyskać aprobatę samorządu wojewódzkiego. Zakwalifikowane jednostki mogły liczyć na 
częściowe dofinansowanie kosztów budowy – 333 tys. zł z budżetu państwa, nie więcej jednak niż 1/3 kosztów inwestycji i na identycznych 
zasadach 333 tys. zł od samorządu województwa. Resztę musiały wygospodarować same, przy czym mogły to być nie tylko środki finansowe, 
ale także wkład własny – choćby materiały budowlane i robocizna. Średni koszt urządzenia Orlika Ministerstwo Sportu i Turystyki oszacowało 
na 1.065 tys. zł, w praktyce w I edycji programu był on o ok. 170 tys. wyższy, w II edycji zbliżony do wyliczeń ministerstwa. 
Kontrola wykazała, że do I edycji programu gminy przystępowały niejednokrotnie bez rzetelnego rozpoznania kosztów budowy. Liczyły, że 
finansowanie własne, zgodnie z wyliczeniami MSiT, zdołają zamknąć w granicach 400 tys. zł. Była to suma mocno niedoszacowana, ostatecznie 
średni wkład samorządów wyniósł w tej edycji 670 tys. zł, a więc o 67,5% więcej niż wynikało to ze wstępnych rachub. Przyczyną wzrostu 
kosztów było m.in. niewielkie początkowo zainteresowanie wykonawców budową Orlików. Często do przetargów stawała jedna bądź dwie 
firmy, które korzystając z braku konkurencji, kazały sobie słono płacić za wybudowanie boisk. Z kolei gminy, bojąc się wypadnięcia z programu, 
utraty możliwości wybudowania obiektu i straty dofinansowania, godziły się na ten dyktat. Znalazło się jednak kilka samorządów, które zrezy-
gnowały z udziału w I edycji. Wyjście to okazało się gospodarne, bowiem, paradoksalnie, na korzyść Orlikom wyszedł kryzys gospodarczy. 
Firmy budowlane straciły część zamówień, i w II edycji programu chętniej stawały do przetargów. Siłą rzeczy ceny ich usług spadły, a koszty 
powstania boisk zbliżyły się do pierwotnie szacowanych.
Nieprawidłowości stwierdzone przez Izbę w finansowaniu budowy Orlików polegały m.in. na zaciąganiu przez wójtów zobowiązań finansowych 
przekraczających limity ustalone w uchwałach budżetowych, nienaliczaniu wykonawcom kar umownych za przewlekłą realizację budów i nie-
dotrzymywaniu terminów rozliczania dotacji otrzymanych na Orliki. Kontrolerzy odnotowali też liczne błędy w procedurze udzielania zamówień 
publicznych na budowę zespołu boisk, wyrażające się m.in. w utrudnianiu uczciwej konkurencji poprzez nieprecyzyjne opisy przedmiotu 
zamówienia i prowadzeniu postępowań przez osoby, które powinny na mocy prawa zamówień publicznych zostać z niego wyłączone – co Izba 
uznała za okoliczność potencjalnie korupcjogenną. Wytknięto też gminom zbytnie szafowanie zamówieniami z wolnej ręki, a także udzielanie 
zamówień wykonawcom, którzy złożyli oferty niezgodne ze specyfikacją.
Izba stwierdziła w przeszło 1/3 wykończonych już obiektów usterki w wykonaniu i braki w wyposażeniu w stosunku do projektu typowego. 
Zaplecza i szatnie czwartej części boisk nie miały podjazdów dla wózków osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z regułami programu Orliki miały być ogólnodostępne, a korzystanie z nich nieodpłatne – złożenie takiej deklaracji przez samorząd 
było warunkiem przyznania dotacji. Wymagano także zatrudnienia trenera środowiskowego na każdym obiekcie. Kontrolerzy natknęli się 
jednak na przypadki niepełnego i ograniczonego wykorzystywania boisk. Wynikały one z braku środków na ich bieżącą eksploatację.
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– wydanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego rozporządzeń z delegacji psw; 
– przyspieszenie prac nad opracowaniem 
strategii rozwoju szkolnictwa wyższego;
– egzekwowanie od nadzorowanych uczel-

ni prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej przychodów i kosztów kształ-
cenia studentów w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym;
– dokonywanie terminowych wypłat stypen-
diów;
– przyznawanie stypendiów zgodnie z regu-

laminami udzielania pomocy materialnej; 
– prawidłowe rozliczanie dotacji celowych 
na wydatki inwestycyjne.

50. Wykorzystanie środków 
publicznych przez szkoły 
wyższe 

Ocena wykorzystania dotacji budże-
towych przez publiczne i niepubliczne 
szkoły wyższe. 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w 27 
publicznych i 11 niepublicznych szkołach 
wyższych. 

W latach 2008–2010 wydatki z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe zwiększyły 
się o 6,8% osiągając poziom 9.320.376 tys. zł. Jednocześnie w tym samym czasie 

liczba studentów zmniejszyła się o 4,5%, do 1.841,3 tys. osób.  Z puli przekazanych uczelniom środków, 77% stanowiły dotacje pod-
miotowe, 16,3% na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz 3,5% na inwestycje. Ponadto szkoły wyższe otrzymały w tym samym 
okresie bez mała 4 mld zł dotacji na finansowanie działalności naukowo-badawczej i inwestycji służących potrzebom badań naukowych. 
Zasady przyznawania i rozliczania budżetowego wsparcia uczelni reguluje ustawa  – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przewiduje ona m.in., że 
uczelnie publiczne mogą otrzymać dotacje podmiotowe na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników 
stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz z utrzymaniem uczelni, w tym na remonty. Ustawa przewiduje też możliwość 
udzielania uczelniom niepublicznym wsparcia z budżetu m.in. na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów i doktorantów studiów 
stacjonarnych.
Izba zasygnalizowała, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ciągle nie wydał, mimo delegacji ustawowej zawartej w prawie o szkolnictwie 
wyższym, rozporządzenia w sprawie określenia warunków i trybu występowania przez uczelnie niepubliczne o dotacje. W ten sposób blokowana 
jest m.in. możliwość przyznawania wyższym szkołom niepublicznym pomocy na realizowanie przez nie zadań związanych z kształceniem 
studentów stacjonarnych. Zalega też z wydaniem rozporządzenia określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie inwestycji. 
Do czasu zakończenia kontroli NIK nie została też zatwierdzona strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, która powinna m.in. określać 
docelowe działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych.
W ocenie NIK minister nie zapewnił właściwego nadzoru nad wykorzystywaniem przez uczelnie publiczne dotacji podmiotowych na kształ-
cenie studentów i doktorantów w systemie stacjonarnym oraz na utrzymanie szkół. Przedkładane przez nadzorowane placówki roczne 
plany rzeczowo-finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania uniemożliwiały określenie, czy środki budżetowe wydane zostały zgodnie 
z ich przeznaczeniem. W dokumentach tych wyodrębniano przychody z działalności dydaktycznej pochodzące z dotacji i z wpływów z tytułu 
odpłatnego kształcenia, natomiast koszty wykazywano łącznie dla obu form nauczania.  
Szkoły publiczne i niepubliczne uzyskiwały środki budżetowe z przeznaczeniem na prowadzenie bezzwrotnej pomocy materialnej dla stu-
dentów i doktorantów. Kontrola NIK wykazała, że w 1/3 badanych uczelni państwowych i w 2/3 niepublicznych spóźniano się od kilku dni do 
kilku miesięcy z wypłatami stypendiów, co jest niezgodne z psw. W ok.15% uczelni obu typów nieprawidłowo dzielono środki na pomoc dla 
studentów. W ponad połowie kontrolowanych uczelni niepublicznych świadczenia stypendialne przyznawano niezgodnie z regulaminami ich 
udzielania, m.in. osobom, których sytuacja materialna nie upoważniała do ubiegania się o pomoc.
Kontrola wykorzystania dotacji na inwestycje wykazała, że 30% poddanych badaniu NIK szkół publicznych nie zwróciło do budżetu środków 
niewykorzystanych do końca roku, na który zostały udzielone. Dwie uczelnie sporządziły nierzetelne sprawozdania z realizacji inwestycji 
finansowanych z dotacji, wykazując m.in. w nich dane różniące się od pozycji z ewidencji księgowej.
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– wydzielenie z działalności podstawowej 
prac niewchodzących w zakres obowiązków 
statutowych;

– prawidłowe gospodarowanie składnikami 
majątku trwałego o dużej wartości, zwłaszcza 
stosowanie się do obowiązku uzyskiwania 
– w przypadkach przepisanych prawem 
– zgody Ministra Skarbu Państwa na rozpo-

rządzanie mieniem;
– przestrzeganie obowiązków związanych 
z zarządzaniem obiektami budowlanymi. 

Nauka i szkolnictwo wyższe

51. Gospodarowanie 
majątkiem przez instytuty 
badawcze w latach 
2009–2010 

Ocena wykorzystania mienia będącego 
w posiadaniu instytutów badawczych do 
prowadzenia działalności statutowej oraz 
gospodarowania tym majątkiem. 

Kontroli poddano 32 instytuty badawcze 
nadzorowane przez czterech ministrów: Go-
spodarki – 21, Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 7, 
Infrastruktury – 2 oraz Środowiska – 2. 

Instytuty badawcze, w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych z 2010 r., to pań-
stwowe jednostki organizacyjne, wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym 

i ekonomiczno-finansowym, tworzone dla  prowadzenia prac naukowych i rozwojowych, z myślą o ich wdrażaniu i stosowaniu w praktyce. W 
poprzednim stanie prawnym placówki te funkcjonowały jako jednostki badawczo-rozwojowe.
Wszystkie badane przez Izbę instytuty, obok przychodów z badań naukowych i rozwojowych uzyskiwały też korzyści z innej działalności 
– w szczególności z wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości, niewykorzystywanych w pracach podstawowych. W ocenie NIK podej-
mowanie dodatkowych przedsięwzięć nie ograniczało prowadzenia działalności statutowej. Ustawa o instytutach zezwala im na wykonywanie 
takich zadań pod warunkiem, że zostaną one wyodrębnione pod względem finansowym i rachunkowym z działalności podstawowej.
Kontrola wykazała, że 5 badanych instytutów nie wydzieliło organizacyjnie dodatkowych form aktywności, mimo iż miały one charakter stały 
i zorganizowany i nie mogły zostać zakwalifikowane do działalności statutowej. Około 75% jednostek oddawało nieruchomości w najem lub 
dzierżawę, mimo iż ich statuty tego nie przewidywały. W ocenie NIK takie postępowanie nosiło cechy działalności gospodarczej, niemiesz-
czącej się w zakresie czynności badawczych. Korzyści osiągane z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów wynosiły ok. 4,5% przychodów 
ogółem tych placówek.
Do rozpowszechnionych należały przypadki sprzedawania przez instytuty składników majątku albo ich wydzierżawiania, bez uprzedniego 
oszacowania ich wartości rynkowej i uzyskania stosownej zgody Ministra Skarbu Państwa bądź z naruszeniem procedur przetargowych. W 
trzech przypadkach stwierdzono, że składniki majątkowe oddano w najem za czynsze niższe niż wysokość stawek pobieranych na rynku 
lokalnym. Nadto umowy najmu nie chroniły należycie interesów instytutów, nie zawierały postanowień dotyczących zabezpieczenia płatności 
czynszów, pokrycia ewentualnych szkód, kar umownych i odsetek za zwłokę. W ocenie Izby takie praktyki i dowolność w postępowaniu mogły 
sprzyjać zachowaniom korupcyjnym.
Podobne obawy towarzyszyły ujawnianiu przez kontrolerów przypadków nieprzestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych przy 
zakupach aparatury naukowo-badawczej. Specyfikacje istotnych warunków zamówień nie spełniały podstawowych wymogów, brak w nich 
było m.in. określenia terminów wykonania kontraktów i uzasadnienia stosowania trybu z wolnej ręki. Stwierdzili oni także naruszenia przepisów 
dotyczących zasad reprezentacji i w konsekwencji jednoosobowego udzielania zamówień lub zawierania umów rozporządzania prawami 
majątkowymi przekraczającymi wartość 5 tys. zł. 
Izba oceniła negatywnie pod względem legalności i rzetelności nierealizowanie przez większość instytutów obowiązków wynikających z prawa 
budowlanego. Ponad 60% jednostek nie przeprowadzało w wymaganych terminach kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów, 
a 40% nie zaprowadziło dla użytkowanych budynków książek obiektu budowlanego.
Kontrola wykazała jednocześnie, że wszystkie instytuty wywiązały się z obowiązku opracowania planów rzeczowo-finansowych, stano-
wiących podstawę ich gospodarki finansowej. Uzyskane przychody i poniesione koszty nie odbiegały w zasadniczy sposób od wielkości 
planowanych.
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– obowiązkowe określanie wartości zbywa-
nych nieruchomości w oparciu o aktualne 
operaty szacunkowe;

– dokonywanie waloryzacji stawek czynszu 
wynajmowanych i wydzierżawianych nieru-
chomości;
– opracowanie wewnętrznych procedur 
zakupów nieruchomości, ich wynajmowania 
i wydzierżawiania;

– uporządkowanie ewidencji zasobów nie-
ruchomości SGGW;
– przeprowadzanie okresowych kontroli sta-
nu technicznego budynków i doprowadzenie 
do właściwego stanu pałacu w Brwinowie.

Nauka i szkolnictwo wyższe

52. Gospodarowanie 
nieruchomościami przez 
Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

Ocena gospodarowania nieruchomościami 
przez SGGW, w szczególności sposobu 
zagospodarowania obiektów nieprzydat-
nych uczelni. 

Kontroli poddano Szkołę Główną Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. 

Źródłami finansowania działalności publicznych szkół wyższych są dotacje z budżetu państwa 
oraz dochody własne m.in. z gospodarowania przez uczelnie swym majątkiem. SGGW znaj-

dowała się pod tym względem w uprzywilejowanej sytuacji. Dysponując pokaźnym zasobem nieruchomości, w objętym kontrolą NIK okresie 
2005 r. –I połowa 2010 r. osiągnęła z ich sprzedaży przychód w wysokości 113.278,7 tys. zł, a kolejne 41.663,1 tys. zł z najmu i dzierżawy. 1 
lipca 2010 r. w dyspozycji SGGW znajdowały się nieruchomości – zabudowane i niezabudowane – o łącznej powierzchni ok. 7.944 ha. Mimo 
sprzedania w poprzednich latach przeszło 122 ha gruntów, ich łączny areał będący własnością uczelni powiększył się w tym samym czasie 
per saldo o 133,5 ha. Było to możliwe dzięki uzupełnieniu i uporządkowaniu posiadanej przez szkołę w tym zakresie dokumentacji.
W kontrolowanym przez Izbę okresie szkoła sprzedała w sumie 46 nieruchomości gruntowych – zabudowanych i niezabudowanych, 8 
budynków mieszkalnych oraz 21 mieszkań. Od 2007 r. obowiązywał uczelnię „Program gospodarowania nieruchomościami” przyjęty przez 
Senat SGGW. Określono w nim sposób zagospodarowania poszczególnych działek i budynków stanowiących własność uczelni. 
Przeprowadzona przez Izbę kontrola 32 wybranych transakcji wykazała, że sprzedaży nieruchomości gruntowych dokonywano zgodnie 
z wewnętrznymi regulacjami uczelnianymi i przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym. W przypadkach wymaganych prawem, SGGW uzy-
skiwała zgodę Ministra Skarbu Państwa lub sądu okręgowego na sprzedaż składników swego majątku. Stwierdzono jednocześnie, że trzem 
transakcjom towarzyszyły nieprawidłowości, polegające na braku aktualnych operatów określających wartość zbywanych nieruchomości, co 
NIK uznała za działanie nierzetelne i niegospodarne.
Obok zysków ze sprzedaży gruntów i budynków, uczelnia czerpała dochody z najmu i dzierżawy swego majątku. Kontrolerzy stwierdzili, że 
na 244 zawarte umowy tylko w 2 przypadkach zorganizowano konkursy ofert. Ujawnili także, iż w większości badanych umów nie ustalano 
wysokości stawek czynszowych według ich aktualnej wartości rynkowej. Nie było też regułą waloryzowanie wysokości czynszów o podawany 
przez GUS wskaźnik inflacji. Stwierdzone przypadki niejednolitego i uznaniowego postępowania mogą, w opinii NIK, wskazywać na możli-
wość korupcji w tym obszarze działalności SGGW. Główną przyczyną takiej sytuacji mógł być brak uregulowań wewnętrznych określających 
szczegółowe procedury postępowania. Uzyskane w latach 2005–2009 i w I półroczu 2010 r. środki ze sprzedaży nieruchomości oraz z najmu 
i dzierżawy uczelnia przeznaczyła na finansowanie inwestycji – przede wszystkim na rozbudowę kampusu. Cele, na które wykorzystano te 
sumy, były zgodne ze stosownymi uchwałami senatu szkoły.
Kontrola wykazała, że uczelnia podjęła skuteczne wysiłki na rzecz uregulowania stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w jej posia-
daniu. Uzyskała potwierdzenie własności 87,7% gruntów, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym złożyła wnioski 
do właściwych sądów o ich zasiedzenie, wpis do księgi wieczystej bądź gromadziła dokumentację niezbędną do złożenia takich wniosków. 
Kontrolerzy ustalili jednak, że prowadzona przez SGGW ewidencja księgowa nieruchomości nie spełniała wymogów ustawy o rachunkowości. 
Wykazywano w niej m.in. jako własne 57,5 ha gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, nie ujęto natomiast 3,5 ha, do których przysługi-
wało szkole prawo wieczystego użytkowania. NIK negatywnie oceniła też funkcjonowanie utworzonego w 2007 r. elektronicznego „Systemu 
ewidencji gruntów SGGW”, co utrudniało weryfikację danych zawartych w ewidencji księgowej.
Uczelnia nie wywiązywała się z wynikającego z prawa budowlanego obowiązku prowadzenia systematycznych kontroli stanu technicznego 
obiektów budowlanych. Nie remontowała też, wbrew ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należącego do niej zabytkowego 
pałacu w Brwinowie, dopuszczając do jego dewastacji.
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Nauka

– monitorowanie sytuacji finansowo-ekono-
micznej Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 
w związku z włączeniem do niego Instytutu 
Paliw i Energii Odnawialnej;

– wdrożenie systemu nadzoru nad instytu-
cjami badawczymi, zapewniającego dostar-
czenie niezbędnych informacji o ich sytuacji 
finansowej oraz umożliwiającego podjęcie 
szybkich i skutecznych przedsięwzięć, w tym 
w zakresie przekształceń.

53. Realizacja przez Instytut 
Paliw i Energii Odnawialnej 
zadań finansowanych 
ze środków publicznych 
z budżetu państwa 

Ocena realizacji przez Instytut Paliw i Energii 
Odnawialnej zadań finansowanych ze 
środków publicznych oraz sprawowanie nad 
nim nadzoru przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki.   

Kontrolą objęto Instytut Paliw i Energii Odna-
wialnej oraz Ministerstwo Gospodarki. 

Instytut, który m.in. prowadził badania naukowe związane z produkcją paliw płynnych oraz 
energii ze źródeł odnawialnych, w latach 2008–2009 i trzech 

kwartałach 2010 r. znacznie ograniczył swoje prace. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, przyczyną takiego stanu był brak płynności finansowej 
placówki, wynikający z jej nieprawidłowego zarządzania, a także nieskutecznej kontroli wydatkowania środków, za co na podstawie art. 21 ust. 
1 pkt 3 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych odpowiadał dyrektor jednostki. Włączenie w 2011 r. IPiEO do Przemysłowego Instytutu 
Motoryzacji nie rozwiązało kwestii nadmiernego zadłużenia, a jedynie przeniosło tę odpowiedzialność na nowy podmiot.
Wiele do życzenia pozostawiał nadzór nad Instytutem sprawowany przez Ministra Gospodarki, który nie zapobiegł nielegalnym i niegospo-
darnym działaniom. W maju 2009 r. zobowiązania IPiEO wynosiły 7265,6 tys. zł i dziesięciokrotnie przekraczały środki znajdujące się w jego 
dyspozycji, wynoszące zaledwie 744 tys. zł. W końcu III kwartału 2010 r. Instytut był zobowiązany do uregulowania 6718,7 tys. zł wierzytelności 
m.in. z tytułu niewykorzystanych środków unijnych w ramach Europejskich Programów Ramowych, zaległych zobowiązań wobec banków 
i pracowników, podatków od towarów i usług. Mimo iż minister wiedział o problemach Instytutu, jego działania ograniczały się do popierania 
kolejnych, bezskutecznych wniosków kierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie kwot dotacji statutowej.
Stosowane przez szefa resortu gospodarki procedury nadzoru nie zapewniały właściwej weryfikacji dokumentów finansowych, a tym samym 
uzyskania rzetelnych informacji o rzeczywistej sytuacji ekonomiczno-finansowej Instytutu. Podejmowane przez niego działania były spóźnione, 
aby mogły wpłynąć na poprawę funkcjonowania nadzorowanej placówki, a niekiedy w ogóle zaniechane. 
Przez kilka miesięcy w Instytucie nie było obsadzone stanowisko głównego księgowego, a jego zadania nie zostały powierzone innej osobie. 
Wprawdzie instytucja zawarła umowy z kancelarią doradcy podatkowego, ale nie obejmowały one wykonywania obowiązków głównego 
księgowego, określonych w art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zdaniem NIK do nieprawidłowości związanych z niezapewnieniem 
właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych mógł przyczynić się dyrektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych, która, jak przyznała, nie miała 
wystarczających kwalifikacji z dziedziny rachunkowości. Instytut zawierał także umowy z innymi podmiotami zewnętrznymi, które jednak 
okazały się dla niego niekorzystne.
W latach objętych kontrolą IPiEO poniósł duże straty z tytułu swojej działalności: w 2008 r. wyniosły one 4031,5 tys. zł, rok później 3291,1 
tys. zł, a do końca września 2010 r. – 3729,9 tys. zł. Znacząco zmniejszył się także jego fundusz własny, który w 2007 wynosił 30 601,6 tys. 
zł, natomiast w 2010 r. już tylko 17 596,3 tys. zł, co było wynikiem rozliczenia strat za lata 2008–2009 oraz kwoty 5682,7 tys. zł stanowiącej 
wartość ujawnionych w 2009 r. błędów w zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki sprawozdaniu finansowym za 2007 r. 
Kontrolujący zwrócili uwagę na spadek aktywności Instytutu w wykonywaniu prac badawczych. Wynikał on zarówno z jego złej kondycji finan-
sowej, uniemożliwiającej realizację projektów finansowanych poniżej 100% kosztów, jak również prefinansowanie projektów europejskich, jak 
i braku możliwości ubiegania się o zlecenia, w tym przystępowania do przetargów, w których wymagane są zaświadczenia o uregulowaniu 
płatności należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i urzędom skarbowym.  
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– usprawnienie logistycznego zabezpiecze-
nia procesu szkolenia w Siłach Zbrojnych 
RP;

– zweryfikowanie koncepcji Narodowych Sił 
Rezerwowych w celu optymalnego wykorzy-
stania ich potencjału dla obronności kraju.

54. Stan profesjonalizacji Sił 
Zbrojnych RP na przykładzie 
wybranych jednostek 
wojskowych  

Ocena działań Ministra Obrony Narodowej 
i dowódców jednostek wojskowych podej-
mowanych w ramach procesu profesjona-
lizacji Sił Zbrojnych RP, w szczególności 
wynikających z „Programu profesjonalizacji 
Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010”. 

Kontrolą objęto Ministerstwo Obrony Na-
rodowej, w tym Sztab Generalny Wojska 
Polskiego, oraz 14 jednostek wojskowych, 
stanowiących optymalną reprezentację Sił 
Zbrojnych, zlokalizowanych na obszarze 
całego kraju.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Jego 
pierwszym skutkiem, wynikającym ze zwolnienia żołnierzy z poboru, był znaczny spadek ich 

liczebności – ze 130.231 pełniących czynną służbę wojskową w styczniu 2008 r. do 97.714 żołnierzy w końcu kwietnia 2011 r. Osiągnięty 
w ciągu dwóch lat stan liczebny był na poziomie docelowym, określonym w „Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
2009–2018”. Znacznie gorzej przebiegało wydawanie aktów prawnych na potrzeby profesjonalizacji armii. Ostatnie weszły w życie dopiero 
w październiku 2011 r. Na 140 wymaganych aktów wykonawczych 51 wydano w terminie od 1,5 do 21 miesięcy po wejściu w życie ustaw, 
na podstawie których je opublikowano. W ocenie NIK terminowe opracowanie i wdrożenie w ciągu dwóch lat niezbędnych uregulowań praw-
nych, a także realizacja inwestycji związanych z uzawodowieniem wojska okazały się nierealne.  Mimo pozytywnej oceny kontrola wykazała 
jednak istotne nieprawidłowości: opóźnienia we wdrożeniu niektórych programów szkolenia, brak stabilnej koncepcji tworzenia Narodowych 
Sił Rezerwowych, zły stan techniczny uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
W latach 2008-2010 pełne szkolenie zapewniono wyłącznie jednostkom i pododdziałom wydzielonym do zadań sojuszniczych. W 2009 r. 
niezbędne zabezpieczenie logistyczne otrzymało 40% jednostek wojskowych, natomiast pozostałym umożliwiono jednie podtrzymywanie 
posiadanych umiejętności i nawyków. Znacznie niższa była częstotliwość szkoleń polskich żołnierzy w porównaniu ze średnią dla pozostałych 
krajów NATO. Pod względem liczby przejechanych kilometrów, wystrzelanych sztuk amunicji, godzin lotów lub przebytych dni na morzu nasze 
wojska odstawały od przeciętnej w NATO. Kierowca polskiego czołgu przejechał w tych latach 150–200 km (w NATO 600 km rocznie), pilot 
śmigłowca wykonał 50–68 godzin nalotu (w NATO 120 godzin), załoga korwety spędziła na morzu 24–75 dni, a średnia dla NATO wyniosła 
108 dni. 
W ocenie NIK, niezbędna jest poprawa funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, tworzonych w pierwszej kolejności na potrzeby rea-
gowania kryzysowego, a ponadto w celu ewentualnego wzmocnienia jednostek wojskowych, w razie ich użycia do działań poza granicami 
kraju. Do końca 2010 r. NSR miały liczyć 20 tys. żołnierzy – ochotników, jednak ich liczba wyniosła zaledwie 66% zamierzonego stanu. 
Ostatecznie docelową liczebność Siły Rezerwowe mają osiągnąć w 2012 r. System zachęty do służby w NSR w formie uprawnień i świadczeń 
nie sprawdził się, przede wszystkim z obawy przed utratą zatrudnienia oraz braku bodźców finansowych, rekompensujących niedogodności 
związane z pełnieniem tej służby. 
Doprecyzowania wymaga również sama koncepcja funkcjonowania NSR. Z badań NIK wynika, że ochotnikom często wręczano doraźne 
przydziały na nieobsadzone w jednostkach stanowiska żołnierzy zawodowych z możliwością ich objęcia tylko w okresie ćwiczeń. Mechaniczne 
włączanie żołnierzy NSR do pododdziałów zawodowych z jednej strony obniżało efektywność szkolenia i zgrania poszczególnych oddziałów, 
z drugiej – uniemożliwiało prawidłowe obsadzenie jednostki żołnierzami zawodowymi. Zdaniem NIK, takie postępowanie poprawiało tylko 
statystykę skompletowania stanów osobowych, nie przyczyniało się natomiast do poprawy faktycznych możliwości wykonywania zadań ani 
przez jednostki, ani przez Narodowe Siły Rezerwowe.  
W większości jednostek sprzęt był przestarzały, eksploatowany od ponad 20 lat. Remonty uzbrojenia i sprzętu zrealizowano tylko w 48%. 
NIK zwraca uwagę, że nadmierna różnorodność uzbrojenia i sprzętu utrudniała jego utrzymanie w sprawności oraz zwiększała koszty 
eksploatacji. realizacja 

Obrona narodowa
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– wdrożenie efektywnych rozwiązań zapew-
niających terminowe dostawy uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego w ramach planowa-
nego doposażenia PKW;
– podjęcie skutecznych działań w celu po-
zyskania lekarzy anestezjologów do służby 
w PKW;

– stworzenie prawidłowo funkcjonującego 
systemu gromadzenia i upowszechniania 
doświadczeń z udziału Sił Zbrojnych RP 
w operacjach wojskowych poza granicami 
kraju oraz ich wykorzystanie z pomocą 
narzędzi informatycznych wspierających 
zarządzanie.

55. Dostosowanie wielkości 
i struktury oraz wyposażenia 
Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Islamskiej 
Republice Afganistanu 
do realizowanych zadań 
i zmiennych warunków 
pełnienia służby (zastrzeżona) 

Ocena działań związanych z należytym 
wyposażeniem Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Afganistanie w siły i środ-
ki zapewniające wymagane zdolności 
operacyjne oraz akceptowalny poziom 
bezpieczeństwa.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, Dowództwie Ope-
racyjnym Sił Zbrojnych, inspektoratach 
Wsparcia Sił Zbrojnych i Wojskowej Służby 
Zdrowia, Polskim Kontyngencie Wojsko-
wym w Afganistanie, Dowództwie Wojsk 
Lądowych oraz podległych mu czterech 
jednostek wojskowych.

Pomimo ograniczeń wynikających z etatu i stopnia ukompletowania w uzbrojenie i sprzęt  
wojskowy, VII zmiana PKW z powodzeniem wykonywała swoje główne zadania w ramach 

przyznanego mandatu w operacji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa we współpracy z Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa i w 
koordynacji z Siłami Koalicji Międzynarodowej. Kontrola wykazała małą skuteczność pozyskiwania do PKW lekarzy specjalistów, zwłaszcza 
anestezjologów. Stwierdzono także niewłaściwie funkcjonujący system gromadzenia i upowszechniania doświadczeń wynikłych z udziału Sił 
Zbrojnych RP w operacjach wojskowych poza granicami kraju.  

Obrona narodowa



Tytu³  kontroli Cel Zakres

478

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– kontynuowanie procesu kompleksowej 
restrukturyzacji oraz wdrożenie skutecznych 
działań mających na celu stabilizację sytuacji 

ekonomiczno-finansowej spółek;
– prowadzenie bezpośredniej kontroli prawi-
dłowości wykorzystania środków u poszcze-
gólnych beneficjentów, w szczególności 
w razie przekazywania im wysokich kwot 
wsparcia. 

56. Wspieranie środkami 
publicznymi restrukturyzacji 
spółek przemysłowego 
potencjału obronnego   

 Ocena działań ministra właściwego do 
spraw gospodarki oraz prezesa Agen-
cji Rozwoju Przemysłu SA w zakresie 
opracowania, wdrażania i monitorowania 
przebiegu realizacji kolejnych rządowych 
programów restrukturyzacji spółek prze-
mysłowego potencjału obronnego, a także 
ocena u wybranych przedsiębiorców tej 
branży efektów wsparcia udzielonego im 
ze środków publicznych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Gospodarki 
oraz Agencję Rozwoju Przemysłu SA (jed-
nostki przekazujące środki) oraz wybrane 
spółki (beneficjentów wsparcia): Stocznię 
Marynarki Wojennej SA w upadłości ukła-
dowej w Gdyni, Wytwórnię Sprzętu Komuni-
kacyjnego „PZL-Warszawa II” w Warszawie, 
Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” w Byd-
goszczy, Zakłady Mechaniczne „Bumar-
Łabędy” w Gliwicach, Zakłady Mechaniczne 
„Tarnów” SA w Tarnowie, Zakłady Metalowe 
„Dezamet” w Nowej Dębie i Zakłady Metalo-
we „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. 

Objęte kontrolą spółki przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002–2009 i I 
półroczu 2010 r. otrzymały ze środków publicznych kwotę 490,2 mln zł z przeznaczeniem 

na ich restrukturyzację i oddłużenie. Mimo tej pomocy konkurencyjność krajowego przemysłu obronnego nie uległa oczekiwanej poprawie, 
a przedsiębiorstwa w dalszym ciągu borykają się z poważnymi problemami o charakterze strukturalnym. 
W sytuacji spadku zamówień na uzbrojenie i sprzęt wojskowy ze strony głównych odbiorców krajowych oraz relatywnie niewielkiej sprzedaży 
eksportowej okazało się, że krajowy przemysł obronny nie jest w wystarczającym stopniu odporny na skutki wahań koniunktury. W celu 
wzmocnienia jego konkurencyjności pilnego przeglądu oraz odpowiedniej modyfikacji i aktualizacji wymaga – zdaniem Najwyższej Izby 
Kontroli – „Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007–2012”. Istotną kwestią dla skutecznego 
przeprowadzenia tego procesu jest także ustanowienie jednego podmiotu, odpowiedzialnego za realizację zadań przewidzianych w tym 
dokumencie. Jaskrawym przykładem nieosiągnięcia celów gospodarczych zakładanych w kolejnych programach restrukturyzacyjnych jest 
Stocznia Marynarki Wojennej SA w upadłości układowej w Gdyni, która mimo że otrzymała 150,7 mln zł wsparcia (145 mln od ARP SA i 5,7 
od MON na podstawie ustawy z 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego) nie uzyskała 
rentowności, płynności finansowej i zdolności kredytowej zapewniającej jej ciągłość produkcji i bieżące regulowanie zobowiązań. Mało tego, 
spółka musiała zwrócić 56,9 mln zł wydanych niezgodnie z przeznaczeniem. Także ZM „Bumar-Łabędy” SA, które otrzymały 244,4 mln zł, 
nie odnotowały trwałej poprawy rentowności produkcji oraz stabilności płatniczej. Od 2009 r. przedsiębiorcy nie udało się pozyskać żadnego 
nowego kontraktu eksportowego, a dodatkowo Ministerstwo Obrony Narodowej zmniejszyło zamówienia na dostawy i remont sprzętu pancer-
nego. W trudnym położeniu znajdują się również spółki ZM „Tarnów” (20,3 mln zł pomocy) i WSK „PZL-Warszawa II” (17,5 mln zł wsparcia), 
które nie zdołały trwale uzdrowić swojej sytuacji.
Nieliczne przedsiębiorstwa potrafiły jednak z powodzeniem wykorzystać otrzymaną pomoc i ugruntować swoją pozycję na rynku. ZM „Deza-
met” SA i ZCh „Nitro-Chem” SA przy relatywnie niewielkim wsparciu wynoszącym odpowiednio 8,3 mln zł i 1,4 mln zł przeprowadziły proces 
restrukturyzacji i obecnie są to jedne z najlepszych spółek tego sektora, dysponujące konkurencyjnymi produktami. W przypadku ZM „Mesko” 
SA wsparcie w wysokości 104,5 mln umożliwiło odzyskanie bieżącej płynności finansowej i znaczne zredukowanie kosztów funkcjonowania 
zakładów. W konsekwencji odzyskały one wiarygodność i stały się beneficjentem programów offsetowych, co z kolei pozwoliło im na rozsze-
rzenie własnej oferty.
Biorąc pod uwagę wysokość środków publicznych przekazywanych corocznie spółkom przez Ministerstwo Gospodarki i Agencję Rozwoju 
Przemysłu SA, niezbędne jest wzmocnienie nadzoru obydwu tych podmiotów nad prawidłowością wydatkowania i rozliczania pomocy.
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– przeprowadzenie analizy skutków utrzy-
mywania bazy F-16 w Poznaniu-Krzesinach 
i rezultatów zmiany jej lokalizacji;

– uregulowanie zasad i procedur dotyczą-
cych uwzględniania potrzeb obronności 
w planowaniu zagospodarowania przestrzen-
nego kraju.

57. Przygotowanie lotniska 
w Poznaniu-Krzesinach do 
bazowania samolotów F-16 

Ocena działań Ministra Obrony Narodowej 
i podległych mu jednostek w przygotowaniu 
lotniska Poznań-Krzesiny do realizacji 
zadań bazy samolotów F-16 oraz współdzia-
łanie organów wojskowych z administracją 
państwową.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Dowództwo Sił Powietrznych, 
Biuro Pełnomocnika Ministra Obrony 
Narodowej – Dyrektora Programu Wdra-
żania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP 
Samolotu Wielozadaniowego, Wojskowy 
Zarząd Infrastruktury, 31. Bazę Lotnictwa 
Taktycznego, Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki, Urząd Miasta Poznania, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego 
i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Poznaniu. 

Rzeczpospolita Polska, w ramach struktur NATO, zobowiązała się do wyposażenia swoich sił 
zbrojnych w samoloty wielozadaniowe. W kwietniu 2003 r. podpisano umowę na dostawę 48 

samolotów F-16. Bazą dla 32 z nich jest lotnisko w Poznaniu-Krzesinach. Obiekt ten jest eksploatowany przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego. 
Na terenie lotniska od 2001 r. realizowane były inwestycje, których celem było dostosowanie go do wymogów eksploatacji samolotów F-16, 
a także uzupełniające infrastrukturę portu o dodatkowe elementy wynikające z potrzeb NATO. Jednocześnie, z początkiem 2004 r. dla lotniska 
Poznań-Krzesiny utworzony został obszar ograniczonego użytkowania. Obejmował on osiedla i tereny zamieszkane wokół niego, narażone 
na oddziaływanie hałasu użytkowanych samolotów. Równolegle z wylądowaniem w Krzesinach pierwszych maszyn F-16 pojawił się problem 
trafności zlokalizowania bazy w tym właśnie miejscu. Zarówno w MON, jak i w DSP brak dokumentów potwierdzających przygotowanie decyzji 
w tej sprawie, w tym przeprowadzenia analizy jej skutków, uwzględniających nie tylko potrzeby obronne, ale także uwarunkowania prawne, 
ekonomiczne, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i bezpieczeństwa ludności. 
Istotny wpływ na wybór Poznania-Krzesin na bazę samolotów wielozadaniowych miała decyzja Ministra Obrony Narodowej z 1997 r., która 
wymieniała to lotnisko jako element infrastruktury wojskowej zgłoszony przez Polskę do współdziałania z NATO. Już w 2001 r. podjęto tutaj 
na znaczną skalę prace budowlane przy modernizacji drogi startowej, co – de facto – przesądziło o urządzeniu bazy w tym obiekcie. Usta-
lenia kontroli wskazują, że kwestie ochrony środowiska nie były uwzględniane przy dokonywaniu wyboru lokalizacji baz dla F-16. „Program 
modernizacji i dostosowania infrastruktury lotniskowej...” opracowany przez Dowództwo WLOP w 2001 r.  został negatywnie oceniony przez 
Departament Infrastruktury MON właśnie ze względu na nieuwzględnienie w nim uwarunkowań wynikających z prawa ochrony środowiska, 
w tym skutków emisji szkodliwego hałasu. W rezultacie, w latach 2006-2009 Wojskowy Zarząd Infrastruktury, na podstawie wyroków sądo-
wych wypłacił właścicielom nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania odszkodowania na ponad 2 mln zł. Cały czas 
rośnie też liczba roszczeń zarejestrowanych w WZI. Łącznie wpłynęły 1.502 wezwania sądowe o wypłatę 257 mln zł odszkodowań i wykup 
nieruchomości za 24 mln zł.  W ocenie Izby, MON nie było przygotowane do współdziałania z administracją rządową na zasadach ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewlekłość procedur, m.in. wytyczania stref ochronnych wokół magazynów lotniczych 
środków bojowych w Krzesinach, brała się też z opóźnień w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 
i braku koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, NIK negatywnie oceniła lokalizację 
bazy F-16 na lotnisku Poznań-Krzesiny.
Nadto, stan lotniska w końcu 2009 r. nie zapewniał sprawnej realizacji wielu funkcji bazy samolotów wielozadaniowych. Ciągle nie oddano do 
eksploatacji niektórych elementów infrastruktury – płaszczyzn postoju samolotów i hangarów metalowych, stanowiska prób silników samo-
lotowych, składów paliwa z rurociągiem przesyłowym oraz magazynów lotniczych środków bojowych. Z 37 inwestycji tylko 13 zakończono 
w terminie.
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– określenie szczegółowych zasad wykony-
wania nadzoru nad przebiegiem inwestycji 
NATO;
– zorganizowanie procesu inwestycyj-
nego w sposób zapewniający efektywną 

i oszczędną realizację projektów; 
– wprowadzenie w Zakładzie Inwestycji 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
zmian organizacyjnych i kadrowych w celu 
zapewnienia skutecznego nadzoru inwestor-
skiego.

58. Realizacja wybranych 
inwestycji podjętych 
w ramach „Programu 
inwestycyjnego NATO 
w dziedzinie bezpieczeństwa”   

Ocena prawidłowości przygotowania i re-
alizacji inwestycji podejmowanych przez 
NATO na terenie Polski w związku z progra-
mem NATO w sferze bezpieczeństwa.

Kontrolę przeprowadzono w ministerstwach: 
Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Spraw Zagranicznych, 
Gospodarki, a także Stałym Przedstawi-
cielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy 
Kwaterze Głównej NATO i Unii Zachod-
nioeuropejskiej w Brukseli – obecnie Stałe 
Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polski 
przy NATO, Zakładzie Inwestycji Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego, Jednostce 
Wojskowej nr 1158 w Łasku i Rejonowym 
Zarządzie Infrastruktury w Krakowie.

Obowiązujące rozwiązania prawne stwarzały możliwość sprawnego przygotowania i realizacji 
wszystkich inwestycji. Powodzeniem zakończyły się jednak tylko dwa przedsięwzięcia: mo-

dernizacja hangaru na lotnisku w Łasku, co usprawniło obsługę samolotów F-16, oraz budowa posterunku radarowego dalekiego zasięgu 
w Brzoskwini. Obiekty te zostały przekazane użytkownikom, a ich wyposażenie zapewniło możliwość wykonywania zadań zgodnie z przezna-
czeniem w systemie obronnym NATO. Pozostałe projekty obarczone były wieloletnimi opóźnieniami, znacznym przekroczeniem planowanych 
kosztów i zaniedbaniami w przygotowaniu procesu inwestycji. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, do ich powstania przyczynił się nieskuteczny 
nadzór ze strony krajowego inwestora – Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Ministra Obrony Narodowej. 
Przypadki niestarannego wykonywania zadań, w tym nadzoru inwestorskiego, stwierdzono na wszystkich etapach badanych inwestycji.
Terminy budowy składów materiałów pędnych i smarów na lotniskach w Malborku oraz Poznaniu-Krzesinach zostały przekroczone o 6 
i 9 lat, a koszty o 103,9% oraz o 93,9%. Opóźnienia spowodowane były m.in. niewłaściwym postępowaniem przetargowym na wykonanie 
i dostarczenie podziemnych zbiorników, które unieważniono oraz ogólnym sformułowaniem przedmiotu umowy (bez szczegółowego kosz-
torysu), a także wadliwą organizacją i funkcjonowaniem Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, który nie zatrudniał 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Czteroletnie opóźnienie miała kolejna inwestycja – dostarczenie radaru typu 
backbone (wchodzącego w skład głównej sieci radarów w ramach zintegrowanej obrony powietrznej NATO) w Zamościu. Do zakończenia 
kontroli (wrzesień 2010 r.) nie rozpoczął się nawet montaż głównych elementów urządzenia. Zastrzeżenia NIK wzbudził wybór inwestora 
zastępczego dla realizacji inwestycji Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz wielomiesięczne opóźnienia w wyłonieniu 
inwestora zastępczego dla inwestycji na lotniskach i w składach paliw, co opóźniło rozpoczęcie kolejnego zadania i uniemożliwiło złożenie 
w NATO wymaganych informacji o 20 zakończonych inwestycjach.
Minister Obrony Narodowej nie obejmował nadzorem procesu planowania, udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, prowadzenia 
ewidencji księgowej, a przede wszystkim nie sprawował nadzoru nad inwestorami zastępczymi. Mimo że obowiązujące regulacje prawne 
pozwalały mu na podejmowanie w stosunku do Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego działań władczych, minister 
nie skorzystał z tej możliwości. Zakład, któremu powierzono zadania inwestora pakietów inwestycyjnych NATO na terenie kraju, nie posiadał 
zdolności samodzielnego realizowania nadzoru inwestorskiego i był zmuszony powierzyć wykonywanie tych czynności firmom zewnętrznym. 
NIK zwróciła uwagę, że pobieranie przez inwestorów zastępczych stałego wynagrodzenia bez względu na czas realizacji inwestycji, ograniczało 
ich motywację do terminowego i oszczędnego wykonywania zadań.
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– podjęcie skutecznych działań zapew-
niających zmniejszenie kolejki żołnierzy 

oczekujących na zakwaterowanie, w tym 
opracowanie programu zaspokojenia ich 
potrzeb mieszkaniowych;
– opracowanie koncepcji dalszego funkcjo-
nowania spółki „Kwatera”;

– określenie konkretnych zadań, które mają 
być finansowane ze środków dotacji oraz 
dokonanie oceny rozliczenia wykorzystania 
tych dotacji.

59. Działalność Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej oraz 
Wojskowego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
„Kwatera” sp. z o.o.

Ocena realizacji przez Wojskową Agencję 
Mieszkaniową zadań własnych oraz zle-
conych przez Ministra Obrony Narodowej, 
w tym ocena wykorzystania dotacji budże-
towych przeznaczonych na sfinansowanie 
przedsięwzięć z obszaru administracji 
rządowej.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Obrony Na-
rodowej, Wojskową Agencję Mieszkaniową 
i jej oddziały w Bydgoszczy, Krakowie, 
Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie 
i Wrocławiu oraz Wojskowe Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego „Kwatera”.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie zaspokajała w pełni potrzeb mieszkaniowych żołnierzy 
zawodowych, mimo iż środki funduszu rezerwowego pozwalały jej na zwiększenie inwestycji 

budowlanych. W posiadaniu Agencji było też 781 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 252,4 ha. Agencja nie wykorzystywała 
jednak możliwości wznoszenia domów na tych działkach, chociaż średni koszt budowy 1 m² powierzchni użytkowej był znacznie niższy od 
ceny zakupu na rynku nieruchomości. W końcu czerwca 2009 r. na lokale mieszkalne oczekiwało prawie 13 tys. żołnierzy.
Powołana przez WAM spółka – Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” – która w ramach Programu budowy mieszkań 
na wynajem dla żołnierzy zawodowych służby stałej miała w latach 2003–2007 wybudować 9 tys. mieszkań, do końca 2006 r. oddała ich jedynie 
2,2 tys. W latach 2007–2009 kontynuowała, rozpoczętą w 2005 r., budowę 806 lokali w Poznaniu i Legionowie, z czego do zakończenia kontroli 
(grudzień 2009 r.) przekazała tylko 260, natomiast nie rozpoczęła budowy zaplanowanych 1379 mieszkań w wybranych miejscowościach. 
Po odstąpieniu od realizacji programu w 2007 r., prezes WAM nie nakreślił strategii działania spółki, a rezygnując z planów jej likwidacji, nie 
przedstawił koncepcji i kierunków dalszego funkcjonowania WTBS „Kwatera”.
W latach 2007-2009 (I półrocze) WAM otrzymała 324,2 mln zł dotacji na sfinansowanie inwestycji. NIK nie wniosła uwag do wykorzystania 
249,1 mln zł, natomiast, jej zdaniem, nielegalne było wydatkowanie 75,1 mln zł na refinansowanie kosztów inwestycji sfinansowanych wcze-
śniej ze środków własnych Agencji, tj. przed decyzją Ministra Obrony Narodowej o przeniesieniu środków niewykorzystanej dotacji – z zadań 
bieżących na inwestycje. NIK zwróciła uwagę, iż było to działanie naruszające prawo, ponieważ zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, środki dotacji niewykorzystane do końca roku budżetowego należy zwrócić do budżetu państwa. Dlatego wystąpiła do prezesa 
WAM o zwrot 75,1 mln zł wraz z odsetkami.
NIK krytycznie oceniła również fakt zwiększenia przez Ministra Obrony Narodowej dotacji na inwestycje WAM, bez jednoczesnego sprecyzowania 
zadań, na które powinny być wykorzystane. Podobne stanowisko zajęła wobec niepodjęcia przez WAM negocjacji cenowych z deweloperem 
w celu uzyskania satysfakcjonującego rabatu przy zakupie 127 mieszkań w Warszawie za 64,4 mln zł. Wprawdzie procedury kupna nie prze-
widywały obowiązku podjęcia rokowań, to jednak, zdaniem NIK, przy nabywaniu tak dużej liczby lokali prezes Agencji powinien zobligować 
oddział do pertraktacji ze sprzedającym w sprawie obniżenia ceny. Tym bardziej, że dokonana przez oddział transakcja stanowiła 12,8% 
rocznej sprzedaży dewelopera, natomiast osiągnięta w trakcie przetargu cena 64,4 mln zł była zaledwie o 0,17% niższa od ceny wstępnej.
NIK zwróciła uwagę, że wcześniejsze negocjacje spółki „Kwatera” z firmą budowlaną związane z nabyciem tych samych 127 mieszkań 
w drodze zamiany działek – w ostateczności transakcja ta nie doszła do skutku – przewidywały udzielenie spółce rabatu w wysokości prawie 
3,2 mln zł, tj. 11%.
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– uregulowanie sposobu umieszczania 
w systemie informacji oświatowej danych 
o uczniach wymagających specjalnej orga-
nizacji nauki i metod pracy; 

– systematyczne sprawdzanie zgodności 
wskazań zespołów orzekających zawartych 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego z danymi ujmowanymi w systemie 
informacji oświatowej;
– egzekwowanie ochrony danych osobo-
wych uczniów.

60. Gromadzenie danych 
o szkołach specjalnych 
w systemie informacji 
oświatowej 

Ocena wykonywania przez szkoły specjal-
ne obowiązków przekazywania danych 
w systemie informacji oświatowej, zapew-
nienia ochrony danych osobowych uczniów, 
a także ocena nadzoru organów prowadzą-
cych nad rzetelnym zamieszczaniem przez 
szkoły danych w tym systemie. 

Kontrolę przeprowadzono w 27 szkołach 
specjalnych (zespołach szkół i ośrodkach 
szkolno-wychowawczych) oraz w 24 orga-
nach prowadzących te placówki.   
 

Zamieszczanie w systemie informacji oświatowej nierzetelnych danych o liczbie uczniów 
wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy powoduje nieprawidłowy podział 

subwencji, ponieważ organy prowadzące publiczne szkoły specjalne uzyskują nienależne kwoty subwencji bądź otrzymują je w wysokości 
mniejszej, niż wynikałoby to z prawidłowego wyliczenia. 
W latach 2008–2010 z 27 objętych kontrolą szkół aż 18 podawało nieprawdziwe dane o liczbie uczniów, a wyliczona na tej podstawie nienależna 
subwencja wyniosła 23.853,2 tys. zł. W dziewięciu przypadkach brak dbałości o zgodność stanu liczebnego uczniów ze stanem faktycznym 
spowodował naliczenie subwencji w wysokości o 1.220,9 tys. zł niższej od przysługującej. Szkoły m.in. wprowadzały do systemu informacji 
oświatowej dane bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na podstawie nieaktualnych postanowień o takiej konieczności. 
Mimo że w myśl ustawy o systemie informacji oświatowej organy prowadzące obowiązane są do sprawdzania poprawności danych z innych baz 
(m.in. ze szkół specjalnych) z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru, prawie wszystkie objęte badaniem organy zignorowały ten obowiązek. 
Przede wszystkim nie porównywały treści orzeczeń o potrzebie edukacji specjalnej z zapisami w systemie informacji oświatowej. 
Organy prowadzące szkoły wyjaśniały m.in., że nie mają możliwości weryfikowania baz danych przekazywanych z innych baz oświatowych 
pod względem ich zgodności z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a jednostka samorządu terytorialnego nie jest zobowiązana 
ani upoważniona do gromadzenia orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zdaniem NIK takie stanowisko nie znajdowało uzasadnienia 
w obowiązującym stanie prawnym i nie dawało podstaw do odstąpienia od sprawowania tej formy nadzoru nad szkołami.
Informacje o stanie zdrowia uczniów, zapisane w orzeczeniach i opiniach wydanych przez zespoły działające przy poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, podlegają szczególnej ochronie i można z nich korzystać jedynie w sytuacjach ściśle określonych przepisami.  Dyrektorzy 
badanych szkół nie zapewnili jednak rzetelnej ochrony danych osobowych uczniów, do czego zobowiązuje ich ustawa o ochronie danych 
osobowych. Wprawdzie administratorzy danych zapewnili techniczne warunki pozwalające na ich ochronę, nie zastosowali jednak środków 
organizacyjnych, uniemożliwiających zapoznanie się osób postronnych z informacjami o stanie zdrowia uczniów. 
Aż w ośmiu placówkach dostęp do danych osobowych uczniów mieli nauczyciele lub pracownicy administracyjni szkół, którym dyrektorzy nie 
nadali stosownych upoważnień, a w siedmiu nie wywiązywano się z obowiązku prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarza-
nia danych osobowych. W dziewięciu ośrodkach szkolno-wychowawczych i zespołach szkół specjalnych nie opracowano i nie wdrożono do 
stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania i ochrony danych. 
Wprowadzanie do systemu nierzetelnych informacji nie zwiększa wydatków budżetu państwa na oświatę, jednak powoduje ustalenie 
w nieprawidłowej wysokości kwoty przypadającej na jednego ucznia. W rezultacie organy prowadzące szkoły, sumiennie wywiązujące się 
z obowiązków sprawozdawczych otrzymują subwencję w zaniżonej wysokości.
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– zwiększenie wykorzystania środków 
budżetowych, przeznaczonych na pomoc 
materialną dla uczniów;

– terminowe rozpatrywanie wniosków 
o stypendia i zasiłki szkolne;
– wspieranie uczniów zdolnych drogą 
udzielania im stypendiów za wyniki w nauce 
lub osiągnięcia sportowe.

61. Wykorzystanie środków 
publicznych na pomoc 
materialną dla uczniów   

Ocena funkcjonowania systemu pomocy 
materialnej dla uczniów.    

Kontrolą objęto Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, 19 urzędów gmin i 3 jednostki organi-
zacyjne urzędów, 25 szkół podstawowych, 
20 gimnazjów oraz 7 szkół ponadgimna-
zjalnych w 10 województwach wschodniej, 
południowej i centralnej części kraju.

W 2009 r. na pomoc materialną dla uczniów 
zarezerwowano w budżecie państwa 478.059 tys. zł, a w następnym roku – 515.881 tys. zł. 
Większość pieniędzy przeznaczono na stypendia i zasiłki szkolne oraz na dofinansowanie 

zakupu podręczników dla najuboższych dzieci w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W ciągu roku z różnych form pomocy 
materialnej skorzystało 1,7 mln uczniów, tj. 31% ich ogółu. Gminy, których zadaniem jest m.in. udzielanie wsparcia materialnego uczniom, 
nie rozpoznawały jednak dostatecznie potrzeb w tym względzie. Z tego powodu w 2009 r. ponad 9% dotacji budżetowych nie zostało roz-
dysponowanych, a w 2010 r. – 16%. Najgorzej było z ich wykorzystaniem w ramach programu „Wyprawka szkolna”. W 2009 r. samorządy 
musiały zwrócić 30% tych środków, a 2010 roku już 38%. 
Także objęte badaniem gminy nie radziły sobie z rozdzieleniem w całości przyznanych im pieniędzy. W 2009 r. na stypendia i zasiłki szkolne 
wydatkowały 89% planowanych kwot, zaś w 2010 r. – jedynie 74%.  Tylko 11 gmin wspierało edukację uczniów zdolnych, wydzielając 
w swoich budżetach pieniądze na stypendia  motywacyjne (za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe). Pozostałe samorządy w ogóle nie 
planowały środków na takie stypendia, podobnie jak znaczna część szkół – na 52 skontrolowane placówki 22 nie wystąpiły o ich przyznanie, 
co pozbawiało zdolnych uczniów korzystania z prawa do pomocy materialnej za dobrą naukę lub sukcesy w sporcie. Jednorazowe kwoty 
tych stypendiów były znacznie zróżnicowane i wynosiły od 45 zł do 360 zł. 
Tylko 9 urzędów gmin starało się rozpoznać potrzeby materialne uczniów na swoim terenie, a 4 oceniły efekty swoich poczynań w wyrównywaniu 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Trafna diagnoza sytuacji materialnej uczniów zwiększa nie tylko możliwość rzetelnego zaplanowania 
wydatków, ale także udzielenia pomocy potrzebującym uczniom, których rodzice nie podjęli odpowiednich starań w celu uzyskania świadczenia. 
Izba pozytywnie oceniła fakt udzielenia w 21 szkołach wsparcia materialnego także uczniom, którzy wprawdzie nie spełniali ustawowego 
kryterium dochodowego (351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie), jednakże, zdaniem dyrektorów szkół, znajdowali się w trudnej sytuacji 
bytowej. Pomoc na te świadczenia pochodziła m.in. ze środków rodziców, instytucji pozarządowych i Kościoła.
Samorządy stosowały pozaustawowe zasady przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, np. żądały dołączenia przez wnioskodawcę 
opinii dyrektora szkoły, wstrzymywały świadczenia w razie niskiej frekwencji na zajęciach, uzależniały jego przyznanie od uprzedniego przed-
łożenia rachunków potwierdzających wydatki na cele edukacyjne. Aż 68% skontrolowanych gmin decyzje o udzieleniu pomocy materialnej 
wydawało z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, m.in. nie dotrzymywały one terminów rozpatrywania wniosków 
o stypendia. Zdaniem NIK ich przyznanie po kilku miesiącach od rozpoczęcia nauki nie sprzyja właściwemu, zgodnemu z założeniami ustawy 
o systemie oświaty, wykorzystaniu środków. Dwie gminy przyznawały i wypłacały stypendia w wysokości poniżej minimum, uzasadniając 
swoje postępowanie brakiem wystarczających środków w budżecie gminy. 
Inspektorzy NIK zwrócili uwagę, że co trzecia gmina przyznawała stypendia wyłącznie w formie pieniężnej, co przy braku kontroli ich wykorzy-
stania nie daje gwarancji, że zostaną przeznaczone na rzeczywiste potrzeby edukacyjne dzieci. Ta forma pomocy naruszała zasadę określoną 
w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z którą udzielenie stypendium pieniężnego może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest możliwe jego 
przyznanie w innej formie, np. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału uczniów w zajęciach edukacyjnych, wykraczających 
poza program nauczania. 
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62. Realizacja zadań 
w zakresie zapobiegania 
nadwadze i otyłości u dzieci 
i młodzieży szkolnej     

Ocena działań właściwych organów admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz szkół 
publicznych w zapobieganiu nadwadze 
i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej.  
.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Zdrowia, Ministerstwie Edukacji Narodowej, 
Instytucie Żywności i Żywienia, w 19 urzę-
dach gmin oraz 52 szkołach publicznych 
– podstawowych, gimnazjach i ponadgim-
nazjalnych. 

Otyłością dotkniętych jest w Europie 5 milionów, a nadwagą 22 miliony dzieci. Nie bez przyczy-
ny więc Parlament Europejski w poświęconej tej kwestii rezolucji uznał, że aktywność fizyczna 

oraz zrównoważone odżywianie powinny stać się częścią naturalnych zachowań dzieci, i wezwał kraje Unii, aby włączyły te zagadnienia do 
programu zajęć szkolnych. Także w Polsce przybywa dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością. W 16 kontrolowanych szkołach wskaźnik ten 
wzrósł średnio o 2%, ale w czterech aż o 5%. W roku szkolnym 2008/2009 jedynie w dwóch objętych badaniem szkołach nie stwierdzono 
przypadków otyłości i nadwagi wśród uczniów. 
Problem narasta mimo podejmowanych działań zapobiegawczych. Nic dziwnego, skoro w przeważającej większości szkół prowadzących 
sklepiki, oferowały one najczęściej produkty o niskiej wartości odżywczej, niezalecane w prawidłowym żywieniu – batony, czekolady, chipsy, 
prażone orzeszki, hamburgery oraz słodkie napoje, podczas gdy 27% szkół nie zapewniało uczniom obiadów. Sklepiki z taką żywnością 
znajdowały się nawet w placówkach, którym Minister Edukacji Narodowej przyznał certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”. Punkty sprzedaży 
z produktami zaliczanymi do zdrowej żywności znajdowały się tylko w 6 z 37 szkół.  
W żadnej ze skontrolowanych gmin rada nie podjęła uchwały w sprawie wycofania ze sklepików produktów o niskiej wartości odżywczej, 
chociaż obowiązek wspierania przez organ prowadzący szkoły w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej wynika z ustawy o systemie oświaty. 
Większość samorządów uznała jednak, że problematyką nadwagi i otyłości u uczniów powinny zajmować się szkoły i nie przejawiały w tym 
kierunku własnych inicjatyw. 
 Minister Zdrowia zainicjował „Program zapobiegania nadwadze i otyłości”, opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia, który m.in. sfor-
mułował „Kartę żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”, związaną z prawidłowym żywieniem i zaspokajaniem naturalnych potrzeb 
ruchowych oraz obowiązkami nauczycieli w tym zakresie. Żadna z badanych szkół nie uwzględniła jednak w programach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zagadnień zapobiegania nadwadze lub otyłości. Większość ankietowanych przez NIK nauczycieli przyznała, że 
nie jest przygotowana do wspomagania uczniów w ich walce z nadmierną tuszą. Prawie połowa z nich zadeklarowała chęć uczestnictwa 
w szkoleniach dotyczących metod przeciwdziałania temu zjawisku.
Podejmowane przez samorządy i szkoły próby propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów.  Gminy rozbudowywały bazę sportowo-rekreacyjną oraz organizowały imprezy sportowe i turystyczne, umożliwiające uczniom 
m.in. naukę pływania i wybór zdrowego trybu życia. Jednak tylko dwa urzędy rozpoznały potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży, które stały 
się podstawą lokalnej polityki prozdrowotnej. Programy wszystkich szkół zawierały wprawdzie zagadnienia dotyczące działań sprzyjających 
zdrowiu, ale tylko w 35% z nich określono zadania uwzględniające potrzeby uczniów z nadwagą lub otyłością. Część szkół uczestniczyła 
w ogólnopolskich programach prozdrowotnych, np. „Trzymaj formę”, „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”, promujących aktywny styl życia 
i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Szkoły zbyt rzadko wykorzystywały wyniki badań przesiewowych uczniów, umożliwiających 
zdiagnozowanie potencjalnych zagrożeń w ich zdrowiu. W co czwartej szkole pielęgniarka szkolna nie przedstawiła ich wyników radzie 
pedagogicznej, w tym wskaźników nadwagi i otyłości. 

– wycofanie ze sklepików szkolnych i auto-
matów spożywczych żywności niezalecanej 
dla dzieci i młodzieży; 
– upowszechnianie w szkołach „Karty żywie-

nia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży” 
oraz publikacji powstałych w ramach „Pro-
gramu zapobiegania nadwadze i otyłości”; 
– rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzie-
ci i młodzieży, w tym zagrożonych nadwagą 
i otyłością.
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– zapewnienie wszystkim dzieciom, zwłasz-
cza na wsi, dostępu do wychowania przed-
szkolnego;
– ustalenie sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych oraz innych 

form wychowania przedszkolnego w sposób 
umożliwiający realizację obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego przez dzieci 
w wieku pięciu i sześciu lat;
– przestrzeganie przepisów prawnych 
związanych z dotowaniem niepublicznych 
placówek wychowania przedszkolnego;

– dostosowanie do przepisów prawnych za-
sady przyjęć dzieci do placówek wychowania 
przedszkolnego oraz ich przestrzeganie.

63. Wychowanie przedszkolne Ocena realizacji zadań własnych gmin oraz 
placówek wychowawczych związanych 
z zapewnieniem wychowania przedszkol-
nego. 

Kontrolą objęto 93 jednostki: 24 urzędy gmin 
oraz 69 placówek wychowania przedszkol-
nego w województwach kujawsko-pomor-
skim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, 
podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, war-
mińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz 
łódzkim.  

Kraje należące do Unii Europejskiej zadeklarowały w Strategii Lizbońskiej, że do końca 2013 r. 
zapewnią wychowanie przedszkolne dla 90% dzieci. W roku szkolnym 2006/2007 objętych nim 

było w Belgii 99,3% dzieci w wieku 3–5 lat, w Republice Czeskiej 82,6%, w Słowenii 79,4%, w Rumunii 73,7%, natomiast w Polsce – jedynie 
44,5%. W roku szkolnym 2009/2010 w takim wychowaniu uczestniczyło w naszym kraju 59,7% dzieci. 
Mimo zwiększenia w badanych województwach liczby placówek wychowania przedszkolnego z 220 w roku szkolnym 2007/2008 do 276 
w roku 2009/2010, prawie połowa dzieci w wieku 3–5 lat nie uczęszczała do przedszkola, natomiast obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich spełniło 90% uprawnionych. Wbrew ustawie o systemie oświaty, w co trzeciej gminie nie było usta-
lonej sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, co znacznie ograniczało dostępność informacji 
o tych placówkach.  
W 19 gminach ich rady podjęły uchwały zobowiązujące rodziców lub opiekunów do ponoszenia kosztów zajęć w placówkach publicznych, które 
powinny być świadczone bezpłatnie. Większość gmin ustalała odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach bez szczegółowego określenia, za 
jakiego rodzaju świadczenia opłata ta powinna być wnoszona oraz jaki jest ich zakres. W 6 z 13 gmin, w których funkcjonowały niepubliczne 
placówki wychowania przedszkolnego, należne im dotacje zostały obniżone poniżej norm określonych w ustawie o systemie oświaty. Jedna 
z nich otrzymała np. tylko 50% zamiast 75% wydatków na dziecko w przedszkolu publicznym. 
W ponad połowie gmin nie przewidziano możliwości zwrotu opłat w razie nieskorzystania przez dzieci z danego rodzaju świadczeń, w dwóch 
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczały – oprócz sześciolatków – również dzieci w wieku 3–5 lat. W pięciu 
gminach zajęcia w oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych łączono z zajęciami klas pierwszych tych szkół, co, 
zdaniem NIK, utrudniało prawidłową realizację podstaw programowych edukacji wczesnoszkolnej, jak również wychowania przedszkolnego. 
W znacznej części skontrolowanych przedszkoli i szkół podstawowych Izba stwierdziła nieprawidłowości związane z udostępnianiem usług 
edukacyjnych, m.in. zaniechały one opracowania jednoznacznych zasad przyjęcia do przedszkoli, ujmowały w nich kryteria niezgodnie 
z przepisami prawa, kwalifikowały dzieci do placówek z pominięciem zasad rekrutacji. 
W roku 2007/2008 nie przyjęto do przedszkoli 184 dzieci, w kolejnym – 239, a w roku 2009/2010 – 450 dzieci. Ogółem w tym okresie ba-
dane jednostki nie zakwalifikowały 873 dzieci na 9.455 złożonych wniosków, uzasadniając odmowę brakiem miejsc. W połowie placówek 
przedszkolnych liczba dopuszczalnych miejsc w oddziałach przekraczała normę 25 dzieci, co nie dawało gwarancji prawidłowego przebiegu 
procesu dydaktyczno-wychowawczego.
W większości gmin inspektorzy NIK stwierdzili niewłaściwy nadzór administracyjno-finansowy nad placówkami wychowania przedszkolnego 
oraz zasad funkcjonowania innych form takiego wychowania – zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych. Dwie gminy, 
mimo powinności, nie zwracały kosztów dowozu do przedszkola dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 
jeżeli transport zapewniali rodzice lub opiekunowie.
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– wprowadzenie systemu pozwalającego na 
dokonywanie ocen skuteczności działania 
ośrodków i efektywności wykorzystania 
środków publicznych;

– podejmowanie działań zapobiegających 
przemocy wobec wychowanków;
– wyeliminowanie kierowania do ośrodków 
nieletnich uzależnionych od alkoholu, narko-
tyków i wymagających opieki psychiatrycz-
nej.

64. Działalność 
młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych w zakresie 
kształcenia i resocjalizacji 

Ocena kształcenia i resocjalizacji pod-
opiecznych przez młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze oraz organizacji zajęć 
edukacyjnych i terapeutycznych. 

Kontrolę przeprowadzono w 14 publicznych 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
zlokalizowanych na terenie województw: 
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, 
pomorskiego, śląskiego i zachodniopo-
morskiego. 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, realizując funkcje edukacyjną i resocjalizacyjną, dzia-
łają w ramach systemu oświaty i podlegają nadzorowi pedagogicznemu Ministra Edukacji. 

Przeznaczone są dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Przyjmowane są do nich osoby, wobec 
których sądy rodzinne wydały orzeczenie o umieszczeniu w ośrodku. Do MOW kierowani są nieletni niedostosowani społecznie, z problemami 
w nauce i z deficytem szkolnym. W dużej części jest to młodzież, która popełniła także czyny zabronione, ale nie została skierowana do 
zakładów poprawczych prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. 
Do zadań młodzieżowych ośrodków wychowawczych należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygo-
towanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Wskazania placówek, do których mają trafić 
podopieczni dokonuje Ośrodek Rozwoju Edukacji na podstawie wniosku złożonego przez starostę powiatu, w którym mieszka nieletni.
Organizacja wszystkich skontrolowanych MOW była zgodna z przepisami, a system kształcenia i organizacji zajęć edukacyjnych, resocjaliza-
cyjnych i terapeutycznych pozwalał na realizację celów i zadań ośrodków. W 84% placówek zatrudnieni nauczyciele posiadali odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, w pozostałych zakładach pracujący tam pedagodzy i wychowawcy nie mieli udokumentowanych umiejętności z za-
kresu resocjalizacji. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w ośrodkach były znacząco niższe od rezultatów nauczania uzyskiwanych w szkołach 
środowiskowych. Różnice sięgały od kilku do kilkunastu punktów procentowych w dół w stosunku do średnich wojewódzkich uzyskiwanych 
zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej tych testów.
Kontrola Izby zderzyła się z brakiem możliwości oceny skuteczności resocjalizacji prowadzonej w MOW, ze względu na brak danych o losach 
wychowanków po opuszczeniu przez nich ośrodków. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny, czyli kuratoria oświaty i Minister Edukacji, nie 
prowadziły analiz efektywności tych działań. Nie wiadomo więc, jaki odsetek wychowanków po opuszczeniu ośrodków kontynuował edukację, 
podejmował pracę, czy też trafiał do zakładów poprawczych bądź karnych. NIK zauważa, że co prawda, przepisy prawa oświatowego nie 
nakładają takich obowiązków na organa edukacyjne, ale przepisy finansowe nakazują dokonywanie ocen efektywności wykorzystania środ-
ków publicznych. A funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych finansowane jest z subwencji oświatowej i dotacji celowych 
przekazywanych przez organy prowadzące.
O warunkach pobytu w ośrodkach i skuteczności prowadzonych w nich działań resocjalizacyjnych i wychowawczych pewne wyobrażenie 
mogą dać odpowiedzi, jakich byli ich wychowankowie udzielili w ankiecie przeprowadzonej przez NIK. Na pytanie – czy pobyt w ośrodku 
przygotował Cię do życia po jego opuszczeniu – „tak” odpowiedziało 59%. Czy w ośrodku czułeś się bezpiecznie – „nie” i „raczej nie” zebrało 
23,5% głosów. Okazuje się, że 40% pensjonariuszy tych zakładów próbowało ucieczek, a wśród przyczyn owych desperackich kroków 
wymieniali najczęściej tęsknotę za domem, spotkanie z dziewczyną lub chłopakiem i szykanowanie przez rówieśników.
Po zakończeniu kontroli NIK delegatura opolska zorganizowała panel ekspertów, podczas którego omówione zostały różne aspekty funk-
cjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zebrani zwrócili uwagę m.in. na potrzebę stosowania środków leczniczych, a nie 
wychowawczych wobec nieletnich uzależnionych od alkoholu, narkotyków albo chorych psychicznie. Wyrażano też obawy o powodzenie 
zamierzeń wychowawczych w ośrodkach, w których przeważały osoby skonfliktowane z prawem i  dezorganizujące pracę. Sugerowano, by 
niektórym MOW przyznać status zakładów poprawczych.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – udzielanie pomocy finansowej na podjęcie 
działalności gospodarczej w sposób racjonal-
ny;
– odrębne traktowanie ofert stażowych 
w analizach rynku zatrudnienia;

– analizowanie wniosków organizatorów 
stażów pod kątem możliwości zapewnienia 
osobom bezrobotnym zatrudnienia po ich 
odbyciu.

65. Realizacja programu 
aktywizacji zawodowej 
osób do 30. roku życia 
w województwie lubuskim 

Ocena wykorzystania środków publicznych 
przeznaczonych na funkcjonowanie „Pro-
gramu aktywizacji zawodowej osób do 30. 
roku życia” w województwie lubuskim oraz 
rezultatów jego realizacji. 

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, powiato-
wych urzędach pracy w Gorzowie Wielko-
polskim, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, 
Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Wscho-
wie i w Żaganiu oraz w dwóch instytucjach 
szkoleniowych – Wojewódzkim Zakładzie 
Doskonalenia Zawodowego i MAG-Consul-
ting, Szkolenia i Doradztwo. Kontrola objęła 
rok 2010 i I półrocze 2011 r. 

Stopa bezrobocia osiągnęła w Polsce na koniec 2010 r. poziom 12,4%, ale w województwach 
słabiej uprzemysłowionych, o wysokim odsetku osób dawniej zatrudnionych i mieszkających 

w państwowych gospodarstwach rolnych, ludzi bez pracy jest znacznie więcej. W województwie lubuskim bezrobocie w grudniu 2010 r. 
wynosiło 15,6%. Grupą, która szczególnie dotkliwie odczuwała skutki kryzysu gospodarczego, były osoby młode. W województwie lubuskim, 
w momencie rozpoczęcia funkcjonowania programu aktywizacji, zarejestrowanych było 21 740 bezrobotnych w wieku do 30 lat. Stanowili 
oni 35,6% ogółu osób pozostających bez pracy. Barierami w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby młode były przede wszystkim brak 
doświadczenia zawodowego oraz nieodpowiednie – w stosunku do oczekiwań pracodawców – wykształcenie. 
Programem objęto 1.833 bezrobotnych z terenu 7 powiatów woj. lubuskiego. Najczęściej stosowaną formą aktywizacji zawodowej młodych 
ludzi były staże – 67,2%, następnie szkolenia – 15,7%, prace interwencyjne – 7,4%, refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy 
– 6,2% i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 3,5%. Izba stwierdziła, że środki publiczne na prowadzenie tej działalności zostały 
wykorzystane prawidłowo. Instytucje szkoleniowe wybierane były z zastosowaniem procedury zamówień publicznych. W organizacji prac 
interwencyjnych NIK krytycznie odniosła się do praktyki powtórnego kierowania bezrobotnych do robót organizowanych przez tego samego 
pracodawcę. Ta praktyka najwyraźniej służyła minimalizacji kosztów zatrudnienia ponoszonych przez pracodawców, w mniejszym stopniu 
aktywizacji bezrobotnych. Sumy przekazywane pracodawcom na doposażenie bądź wyposażenie stanowisk pracy dla bezrobotnych nie 
przekraczały ustawowych limitów. W przypadku udzielania dotacji na podjęcie działalności, Izba ujawniła przypadki dokonywania przez 
beneficjentów pomocy zakupów po zawyżonych cenach lub niezgodnie z charakterem i potrzebami podejmowanej działalności. 
Wdrożenie programu poprzedziła, przeprowadzona przez powiatowe urzędy pracy, analiza lokalnych rynków pracy. Opisana została struktura 
bezrobocia – ze zwróceniem uwagi na wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, płeć, wiek i miejsce zamieszkania osób pozostających bez 
pracy. Zbadano także, które zawody są deficytowe, w których zaś więcej jest specjalistów niż możliwości ich zatrudnienia. 
Izba zwróciła jednak uwagę, że sporządzając listy branż cierpiących na niedobór fachowców, urzędy brały też pod uwagę zgłaszane przez 
pracodawców oferty staży – na które poszukiwano w pierwszym rzędzie sekretarek oraz pracowników biurowych i administracyjnych. 
Tymczasem, w rzeczywistości przedstawiciele tych zawodów mają olbrzymie kłopoty z zatrudnieniem na stałe. W ocenie NIK staże, to nie-
jednokrotnie sposób stosowany przez pracodawców na pozyskanie darmowej siły roboczej, opłacanej z Funduszu Pracy. W zdecydowanej 
większości przypadków pracodawcy nie zatrudniali osób, które odbywały u nich staże. A aktywizacja bezrobotnych ma przecież zwiększać 
prawdopodobieństwo znalezienia przez nich trwałego zajęcia. 
Efektywność programu mierzona stopą ponownego zatrudnienia osiągnęła poziom 46,3%. Izba uznała jednak przyjęty sposób obliczania 
efektywności za niemiarodajny, a przedstawiony obraz osiągniętych rezultatów za nazbyt optymistyczny. Za stan pożądany uznawano bowiem 
także zawarcie umowy śmieciowej, która nie dawała pracownikowi żadnych uprawnień socjalnych i czyniła prawdopodobnym rychły powrót 
do bezrobocia osoby zatrudnionej na takich warunkach.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wdrożenie wskaźników umożliwiających 
porównywanie efektywności programów;

– zwiększenie udziału przedstawicieli 
PFRON w tworzeniu założeń przedsięwzięć.

66. Realizacja programów 
wspierających wzrost 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych    

Ocena działań w ramach programów 
finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, ułatwiających  rehabilitację 
zawodową niepełnosprawnych.   

Kontrolą objęto Biuro i 6 oddziałów PFRON, 
12 powiatowych urzędów pracy, 14 uczest-
ników programów oraz Komendę Główną 
Policji.  
 

W latach 2007–2009 i pierwszym półroczu 2010 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych współfinansował pięć programów (m.in. „Junior”, „Partner”, „Trener 

pracy”) wspomagających aktywizację zawodową osób z dysfunkcjami zdrowotnymi oraz podobne przedsięwzięcia zlecone organizacjom 
pozarządowym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na realizację tych 
planów PFRON przyznał 297 707,4 tys. zł.  
Najwyższa Izba Kontroli, która oceniła pozytywnie te projekty, stwierdziła, iż w trakcie ich wdrażania doszło m.in. do znacznych, bo nawet 
trzyletnich, opóźnień w rozliczaniu umów, naruszenia procedur obowiązujących przy urzeczywistnianiu programów, niewłaściwego prowadzenia 
dokumentacji finansowo-księgowej. Jej zastrzeżenia wzbudził także sposób formułowania celów niektórych programów oraz instrumenty 
mające pozwolić na ocenę ich efektywności, a które faktycznie umożliwiały swobodną interpretację uzyskanych rezultatów. Kontrolujący 
zwrócili uwagę, że, programy projektowane były bez udziału przedstawicieli PFRON, a jego rola ograniczona została do wdrażania koncepcji 
bez wystarczającej analizy potrzeb, które miałyby one zaspokajać.
W II kwartale 2010 r. prawie 3,4 mln osób w wieku 16 lat i powyżej miało orzeczoną niepełnosprawność. Aktywnych zawodowo w tej grupie 
było zaledwie 17% osób, podczas gdy ten współczynnik dla ogółu ludności kraju wynosił 60,9%. Wpływ na takie dysproporcje w dużym stopniu 
wynikał z poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych, wśród których jedynie 6,7% legitymowało się dyplomem wyższej uczelni. Zdaniem 
NIK, wysoka stopa bezrobocia była skutkiem nie tylko braku fachowego przygotowania, ale również bierności zawodowej niepełnosprawnych. 
W 2010 r. liczba osób pasywnych w tym względzie w wieku 15 lat i powyżej wynosiła 2.822 tys., z których 1.665 tys. za główną przyczynę 
pozostawania bez pracy wskazało chorobę i niesprawność. Tak niewielki odsetek pracujących utrzymywał się mimo wysokich wydatków 
Funduszu, które w 2009 r. wyniosły ponad 4,6 mld zł, z czego 75% przeznaczono na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.
Z podmiotów wprowadzających w życie pomysły ułatwiające wzrost zatrudnienia najwięcej wybrało program „Partner”, wspierający projekty 
na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, najmniej, ze względu na nieprecyzyjne zdefiniowanie – program „Trener 
pracy”, mający zapewnić umiejętne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 
W badanych powiatach na rehabilitację zawodową wydatkowano 12 943,1 tys. zł, a na rehabilitację społeczną 93 997,3 tys. zł. Tak znaczna 
różnica spowodowana była większym zapotrzebowaniem osób niepełnosprawnych na finansowanie zadań rehabilitacji społecznej. W 2010 r. 
w objętych kontrolą powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 5494 niepełnosprawnych bezrobotnych, z których jedynie 2% 
uczestniczyło w szkoleniach. Z osób, które je ukończyły, co czwarta znalazła zatrudnienie. Program „Junior”, pomagający niepełnosprawnym 
absolwentom w odbyciu stażu, realizowało 9 powiatów. Z 276 osób, które pomyślnie przeszły okres próbny, 36% otrzymało pracę. 
Kontrola wykazała, że PFRON m.in. zmniejszał przyznane wcześniej środki podczas realizacji projektów, zmieniał zasady współpracy 
z beneficjentami w trakcie obowiązujących wieloletnich porozumień, co podważało ich zaufanie do Funduszu, a w konsekwencji doprowadziło 
do wycofania się niektórych organizacji ze współpracy z nim. Zastrzeżenia NIK wzbudziło również niedokonanie przez PFRON ewaluacji 
niektórych programów, a także analizy przyczyn znacznego zróżnicowania kosztów przeprowadzania programu „Trener pracy” przez poszcze-
gólnych beneficjentów. Z kolei beneficjenci środków PFRON, którym przyznano 27 275 tys. zł, m.in. nie przestrzegali ustawy o rachunkowości, 
procedur i postanowień programów, a także przetrzymywali środki publiczne.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

–  terminowe rozpatrywanie wniosków 
o przyznanie pomocy

67. Realizacja Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 w zakresie 
działania „Odnowa i rozwój 
wsi” 

Ocena realizacji programu z uwzględnie-
niem przyjętych rozwiązań organizacyjnych, 
w tym systemu zarządzania i kontroli, 
wywiązywania się samorządów województw 
z powierzonych im zadań oraz przestrze-
gania przez beneficjentów obowiązków 
związanych z wprowadzaniem w życie 
projektów.  

Kontrolą objęto Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, 
urzędy marszałkowskie w Białymstoku, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz 24 
beneficjentów.  

Realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 jest największym przedsięwzięciem pomocowym dla rodzimych 

obszarów wiejskich. Jego beneficjentami mogą być m.in. gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu teryto-
rialnego, a także instytucje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.  Celem programu, którego budżet wynosi 17,4 mld euro, 
z czego 13,4 mld euro ma zostać sfinansowane  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest nie tylko 
wsparcie nowoczesnego, konkurencyjnego rolnictwa i leśnictwa, ale także prowadzenie działalności rolniczej zgodnej z ochroną środowiska 
naturalnego, propagowanie rozwoju kultury i zachowania tradycji oraz aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi. Dotychczasowe urzeczy-
wistnianie Programu nie wskazuje na ryzyko niewykonania przyjętych w nim założeń – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.
Do końca sierpnia 2010 r. samorządy województw rozpatrzyły pozytywnie 2.754 podania o udzielenie pomocy w realizacji planów i zawarły 
umowy z 2.665 wnioskodawcami. Wartość przedsięwzięć objętych kontraktami wyniosła 1.327.969,9 tys. zł. Przewidywana w nich kwota refun-
dacji kosztów (850.828,6 tys. zł) odpowiadała 32,92% wartości docelowej określonej w Programie oraz 46,20% limitu środków, ustanowionych 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mimo pozytywnej oceny wdrożenia Programu przez resort rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządy województw, Izba zwróciła uwagę na przewlekłość tego procesu. Pierwszą umowę o udzieleniu 
pomocy podpisano bowiem dopiero w sierpniu 2009 r., a więc po 31 miesiącach od początku okresu programu na lata 2007–2013 oraz 24 
miesiącach po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
Otrzymana pomoc umożliwiła budowę, remont lub modernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym świetlic wiejskich, lub związanych 
z kształtowaniem miejsc o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, np. odrestaurowanie centralnych placów, zainstalowanie oświetlenia 
ulicznego. Beneficjenci urządzili i uporządkowali tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku, wybudowali ścieżki rowerowe i szlaki tury-
styczne, odnowili obiekty architektury sakralnej i cmentarze wpisane do rejestru zabytków, co podniosło atrakcyjność wiejskich miejscowości. 
Objęte badaniem 24 podmioty korzystające z pomocy przeprowadziły prace o wartości 12.258,9 tys. zł, uzyskując z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich refundację w wysokości 7.154,6 tys. zł.
Kontrole w urzędach marszałkowskich województw dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wykazały, iż samorządy województw przestrzegały zasad, trybu i procedur przyznawania pomocy. 
Jedynym stwierdzonym uchybieniem było nieudostępnienie na stronie internetowej jednego z urzędów formularza umowy o przyznanie pomocy. 
Kontrolujący nie ujawnili żadnego przypadku zawarcia umowy o przyznanie pomocy w ramach programu z podmiotem nieuprawnionym do 
uzyskania wsparcia ani objęcia pomocą przedsięwzięcia niesłużącego realizacji celów określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013. 
Wyniki badań dają podstawę do pozytywnej oceny rzetelności weryfikacji wniosków o płatność przez samorządy województw. Prawidłowe 
funkcjonowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w omawianej sferze jest rezultatem nie tylko trafności przyjętych rozwiązań, ale także 
efektywnego systemu kontroli i nadzoru.

Rozwój wsi
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Wa¿niejsze wnioski

– opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju 
ELEWARR;

– dokonanie analizy możliwości zapobieże-
nia dekapitalizacji majątku spółki;
– analiza wykonywania przez ARR obowiąz-
ków właścicielskich w ELEWARR.

68. Funkcjonowanie 
ELEWARR sp. z o.o. 

Ocena sytuacji finansowej spółki, gospoda-
rowania jej majątkiem oraz sprawowania 
nad nią nadzoru właścicielskiego. 

Kontroli poddano Agencję Rynku Rolnego, 
Centralę ELEWARR sp. z o.o. i jej 4 oddziały 
terenowe. 

ELEWARR to – powołana w 1992 r. – spółka prawa handlowego, w której 100% udziałów 
posiada Agencja Rynku Rolnego. Tym samym przysługuje jej status państwowej osoby 

prawnej. Przedmiotem działania jest w pierwszym rzędzie hurtowa sprzedaż zbóż, rzepaku, nasion i pasz oraz ich
 magazynowanie i przechowywanie. Spółka przejęła elewatory po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-
młynarskiego. Dysponowała możliwościami przechowania ok. 600 tys. ton towaru. 
W objętym kontrolą okresie 2008 r. –30 czerwca 2010 r. w szybkim tempie pogarszała się sytuacja finansowa spółki. Rentowność kapitału 
własnego, aktywów oraz sprzedaży, która w 2007 r. wynosiła jeszcze 3,5%, na koniec 2009 r. obniżyła się do 0,3%. ELEWARR uzyskiwał, 
co prawda, przez cały ten czas zysk z prowadzonej działalności, ale nie był on wynikiem powodzenia transakcji w handlu i przechowywaniu 
artykułów rolnych, a więc w działalności, dla której firma została powołana. Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w latach 2008–2010 
było rezultatem zabiegów księgowych, na jakie zezwala ustawa o rachunkowości – m.in. rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze 
i rozwiązania odpisów aktualizujących wartość zapasów – oraz uzyskania dywidendy od spółki zależnej.
Podstawowa działalność, czyli obrót i przechowywanie zbóż, była już w tych latach dla spółki nieopłacalna. Jej sytuacja finansowa pogarszała 
się m.in. z tej przyczyny, że ELEWARR nie mógł korzystać ze środków Unii Europejskiej, co stawiało go na straconej pozycji w konkurencji 
z podmiotami, które tą pomocą były wspierane. Fundusze UE są bowiem programowo kierowane do mikro oraz małych i średnich przed-
siębiorstw, a za takie nie mógł uchodzić ELEWARR, bowiem więcej niż 25% jego kapitału kontrolowane było przez organ publiczny. W ten 
sposób spółka przestała być konkurencyjna na rynku zbożowym, przedsiębiorcy wspomagani środkami unijnymi zbudowali elewatory na 
kilka milionów ton zbóż.
Postępowała dekapitalizacja majątku spółki, wartość rzeczowych aktywów trwałych zmniejszyła się na koniec 2009 r. o 13,1% w porównaniu ze 
stanem z roku 2007. Na 31 grudnia 2009 r. stopień zużycia środków trwałych w spółce wyniósł 53,4%, w tym maszyn i urządzeń – 74,6%.
Wykorzystanie magazynów i elewatorów ELEWARR oscylowało wokół 50%, co w opinii NIK nie jest rezultatem zadowalającym. Głównymi 
przyczynami tego stanu rzeczy – obok malejącego skupu zbóż przeznaczonych do obrotu handlowego – było zmniejszenie ilości zboża 
przechowywanego dla Agencji Rezerw Materiałowych i Agencji Rynku Rolnego, głównych kontrahentów spółki. Zmalał też – z 24,1% do 14% 
– jej udział w przechowywaniu zbóż stanowiących zapasy interwencyjne Unii Europejskiej. Ta część działalności firmy przynosiła wszystkiego 
od 6,6% do 11,3% przychodów ze sprzedaży ogółem.
Izba zwróciła uwagę na pasywne zachowanie właściciela, czyli Agencji Rynku Rolnego, nieprzystające do skali zagrożeń nękających ELEWARR. 
Nie podjęła ona próby wyznaczenia kierunku rozwoju spółki ani określenia źródeł jego finansowania. Firma nie posiadała długookresowej 
strategii rozwoju zatwierdzonej przez zgromadzenie wspólników, która mogłaby pozwolić na lepsze dostosowanie się do zmian zachodzących 
na rynku zbóż. ELEWARR działał wyłącznie w oparciu o roczne plany rzeczowo-finansowe opiniowane przez radę nadzorczą. W ocenie 
NIK Agencja Rynku Rolnego, zaniechawszy wobec spółki aktywnej postawy właścicielskiej, postępowała wysoce niewłaściwie, niezgodnie 
z wytycznymi OECD dotyczącymi nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych.
Nieudana okazała się także próba – podjęta przez zarząd spółki – dokonania w niej zmian własnościowych, m.in. przekształcenia jej w spółkę 
akcyjną, z udziałami inwestorów finansowych i rolników. Wobec braku decyzji rady i zgromadzenia wspólników w tym względzie sprawa nie 
ruszyła z miejsca.
W czasie prowadzenia badań kontrolerzy NIK ujawnili też nieprawidłowości finansowe w spółce. Wynagrodzenia członków zarządu, rady 
nadzorczej oraz głównego księgowego przekraczały limity ustawowe.

Rynki rolne
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zwiększenie nadzoru nad gospodarką 
finansową szkół;  

– zapewnienie środków finansowych, 
umożliwiających szkołom ich prawidłowe 
funkcjonowanie; 
– wyposażenie szkół w zalecane pomoce 
naukowe i dydaktyczne;

– wyodrębnienie środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli.

69. Funkcjonowanie szkół 
rolniczych prowadzonych 
przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Ocena funkcjonowania szkół rolniczych 
prowadzonych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.  
.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym 
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
oraz w 19 zespołach szkół rolniczych w 7 
województwach. 

W roku szkolnym 2009–2010 do objętych badaniem zespołów szkół, w ramach których 
funkcjonowało 69 szkół, w tym 44 dla młodzieży oraz 25 dla dorosłych, uczęszczało 6.273 

uczniów. Najczęściej kształcili się oni w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik agrobiznesu, technik 
mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Mimo iż większość podmiotów 
naruszała przepisy ustawy o finansach publicznych oraz o rachunkowości, a także przepisy o sprawozdawczości budżetowej, Najwyższa 
Izba Kontroli pozytywnie oceniła funkcjonowanie szkół rolniczych, przejętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od jednostek samorządu 
terytorialnego w celu utworzenia wzorcowych placówek, wyznaczających i utrzymujących standardy kształcenia rolniczego. 
Kadra nauczająca składała się głównie z nauczycieli mianowanych (70,2%) oraz dyplomowanych (68,6%). Jedynie w dwóch zespołach byli 
zatrudnieni wykładowcy bez wymaganych kwalifikacji zawodowych i zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny, co było niezgodne 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wy-
padków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 
 W latach 2008–2009 i pierwszym półroczu 2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał badanym zespołom 150.265,6 tys. zł, 
które w większości (58,0%-70,1%) przeznaczono na wynagrodzenia uczących, a w znacznie mniejszej części na remonty, zakup pomocy 
naukowych, dydaktycznych i książek. W 13 zespołach uczniowie mieli odpowiednie warunki lokalowe do nauki, w pozostałych, ze względu 
na niewystarczające środki finansowe, odbiegały one od pożądanych. Z tego powodu szkoły m.in. nie mogły dokończyć inwestycji już roz-
poczętych, zaniechały okresowych kontroli stanu technicznego obiektów, a niewystarczające wyposażenie w pomoce naukowe utrudniało 
efektywną naukę. Ich budżety nie przewidywały też środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, których przyznanie 
leżało w kompetencji gminy właściwej dla miejsca zamieszkania ubiegającego się o wsparcie finansowe.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyodrębnił w swoim budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w wysokości 1% planowanych rocznych nakładów przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, do czego zobowiązywała go ustawa 
– Karta nauczyciela. Nie opracował też, wymaganych przez przepisy, rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, które m.in. odbywało się drogą szkoleń i konferencji, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 
Oceniając pozytywnie działalność KCER, NIK zwróciła uwagę, iż Centrum z opóźnieniem przekazywało Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
sprawozdania z wykonania planu pracy, nie wywiązywało się z przeprowadzenia zaplanowanych warsztatów, co wynikało m.in. z braku 
wystarczających środków na realizację tych zadań oraz zbyt małej liczby nauczycieli. 
Szkoły, oprócz jednej, nie prowadziły działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w rozumieniu obowiązujących przepisów regulujących te 
kwestie, gdyż nauczyciele nie zgłaszali takich potrzeb ani nie wyrażali chęci do prowadzenia tego typu działań, które wymagają skompliko-
wanych procedur, odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, a także dodatkowych funduszy na wyposażenie bazy dydaktycznej 
placówki. Ponadto przepisy prawa nie zobowiązują szkół do eksperymentów i innowacji. 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie badało zawodowych losów absolwentów szkół, co utrudniało ocenę stopnia dostosowania kierunków 
i metod kształcenia do wymagań szybko zmieniającego się rynku pracy. 

Rolnictwo/ Oświata i wychowanie
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – utrzymanie w należytym stanie  urządzeń 
melioracji wodnych; 
– terminowe wydawanie aktów prawnych;
– terminowe rozpatrywanie wniosków 

o przyznanie pomocy finansowej oraz wnio-
sków o płatność.

70. Gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi 
(w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
2007–2013)  

Ocena przygotowania i realizacja działań 
z zakresu gospodarowania rolniczymi 
zasobami wodnymi w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Warszawie,  Świętokrzyskim Biurze 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach, sied-
miu  wojewódzkich zarządach melioracji 
i urządzeń wodnych oraz w siedmiu urzę-
dach marszałkowskich województw. 

Polska jest zaliczana do krajów ubogich w zasoby wodne, gdyż średnio na jednego 
mieszkańca przypada 1.660 m³ wody, zaś w Europie 4.560 m³. Niekorzystnym zjawiskiem 

jest także nierównomierne rozmieszczenie wód – przeważająca wielkość zasobów wodnych powstaje w terenach górskich i podgórskich. 
Pomimo przeznaczania w ostatnich latach na utrzymanie urządzeń melioracyjnych coraz większych środków finansowych, także z budżetu 
Unii Europejskiej, nadal nierozwiązany został problem właściwej regulacji stosunków wodnych w glebie oraz ochrony użytków rolnych przed 
powodziami. Środki na te cele pokrywają zaledwie 30% potrzeb. Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie 
oceniła wykorzystanie przez objęte badaniem jednostki środków publicznych na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
 Pierwsze wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozwój infrastruktury związanej z poprawą gospodarowania rolniczymi zasobami 
wodnymi w ramach PROW samorządy województw przyjęły dopiero po 19 miesiącach od daty zatwierdzenia programu przez Komisję Euro-
pejską. Tak znaczna zwłoka wynikała m.in. z faktu, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał przepisy regulujące warunki i tryb przyznawania 
pomocy z półrocznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu przygotowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewlekłe były 
także negocjacje między ARiMR a samorządami województw w sprawie delegowania niektórych uprawnień związanych z obsługą PROW. 
Przedłużał się proces ustalania źródeł finansowania podatku VAT. 
W pięciu urzędach marszałkowskich – na sześć, w których złożono wnioski o płatność – nie został dotrzymany termin wypłaty środków na rzecz 
wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, zaś trzy urzędy z opóźnieniem przekazywały ARiMR sprawozdania okresowe z postępu 
prac związanych z urzeczywistnieniem programu oraz prognozy wydatków na te przedsięwzięcia. Cztery wojewódzkie zarządy melioracji 
i urządzeń wodnych nie poddawały wymaganej konserwacji obiektów i urządzeń melioracji wodnych, wykonanych w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Inspektorzy 
NIK stwierdzili m.in. zamulone dna oraz brzegi cieków wodnych, niewykoszone skarpy i korony wałów przeciwpowodziowych, zarośnięte 
wyloty drenarskie. Na skutek nieprawidłowej konserwacji występowały problemy z odprowadzaniem nadmiaru wody, a w konsekwencji 
podtopienia oraz powodzie. 
NIK zwraca uwagę, że pogarszający się stan techniczny urządzeń melioracji wodnych może prowadzić do ich stopniowej oraz nieodwracalnej 
dekapitalizacji, a także wzrostu realnego zagrożenia powodziowego. Aktualnie w Polsce modernizacji lub odbudowy wymaga 22% cieków 
naturalnych, 27% kanałów oraz 41% wałów przeciwpowodziowych.
Zagrożone jest osiągnięcie wskaźników rzeczowych przyjętych w PROW 2007–2013 w części dotyczącej rozwijania infrastruktury umożliwiającej 
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Wynika to z faktu, iż pierwotnie przewidywano realizację 880 projektów, natomiast liczba pro-
jektów objęta wnioskami wyniosła 348, tj. 39,5%, zaś wnioskowana kwota pomocy dla tej sfery działań stanowiła 79,5% limitu finansowego. 

Rolnictwo/ Gospodarka wodna
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– dostosowanie istniejącego w ZSI modułu 
zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa 

do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowych zasad ewidencjo-
nowania majątku Skarbu Państwa w celu 
pełnego wykorzystania tego modułu;
– wykorzystanie dostępnych metod analizy 

kosztów i korzyści inwestycji z dziedziny 
informatyki.

71. Funkcjonowanie 
wybranych systemów 
informatycznych Ministerstwa 
Skarbu Państwa   

Ocena zakupu, wdrożenia i funkcjonowania 
wybranych systemów informatycznych 
Ministerstwa Skarbu Państwa. 

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa oraz jego delegatury w Ciechanowie, 
Łodzi i Toruniu.  

W 1999 r. Ministerstwo Skarbu Państwa wdrożyło Zintegrowany System Informatyczny, 
wspomagający zarówno realizację ustawowych zadań ministra, jak i funkcjonowanie resortu. 

Ministerstwo użytkowało także inne systemy, np. System Informatycznych Rejestrów, służący do obsługi wypłat rekompensat z tytułu pozo-
stawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Polski (tzw. mienie zabużańskie), oraz tzw. System Decyzyjny, który umożliwia rejestrację 
obiegu dokumentów oraz obsługę poczty elektronicznej. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła te systemy, mimo iż stwierdziła liczne 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu
Najpoważniejszą wadą było niedostosowanie oprogramowania modułu „Zbiorcza ewidencja mienia Skarbu Państwa” – wchodzącego w skład 
ZSI – do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa. Korzystanie z tego 
podsystemu uniemożliwiało bowiem wyodrębnienie składników mienia podlegających wykazowi na szczególnych zasadach – dóbr kultury 
wpisanych do inwentarza muzealiów, zasobów archiwalnych, dróg, kopalin, lasów, a także zobowiązań Skarbu Państwa, czy obciążeń publicz-
noprawnych. Oprogramowanie wyszczególniało ponadto podmioty już nieistniejące, np. Agencję Prywatyzacji, Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że moduł zbudowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w 1999 r. Po nowelizacji 
w 2005 r. rozporządzenia o zasadach ewidencjonowania majątku państwowego, zbiorczy spis mienia Skarbu Państwa prowadzono faktycznie 
poza systemem informatycznym, na podstawie informacji przesyłanych przez właściwe podmioty. Tym samym nie zostały spełnione wymogi 
rozporządzenia Rady Ministrów, zobowiązujące podmioty do sporządzania ewidencji w jednolitym i spójnym systemie informatycznym oraz 
przekazywania kopii dokumentów na nośnikach elektronicznych. Możliwość bieżącego ingerowania w zakończone już obliczenia, powodowała, 
że proces zbierania danych nie poddawał się weryfikacji, a wynik końcowy mógł być niewiarygodny.
ZSI obarczony był błędami, utrudniającymi korzystanie z tego systemu. Chcąc im zapobiec, Ministerstwo opracowało procedury rozpoznawania 
i eliminacji potencjalnych usterek. Kontrolerzy NIK zidentyfikowali trzy błędy. Jeden z nich był szczególnie istotny, gdyż powodował możliwość 
niezamierzonego wykasowania danych w systemie. Nieusunięcie wadliwych rozwiązań do czasu zakończenia kontroli (sierpień 2010 r.) 
wskazywało na nieskuteczność działań służb informatycznych Ministerstwa. Zdaniem NIK zaniechanie przez MSP starań o doprowadzenie 
modułu do stanu umożliwiającego jego efektywne wykorzystanie pozbawione było racjonalnych podstaw, ze względu na już poniesione koszty 
jego budowy i utrzymania w ramach całego ZSI. 
Ponadto, brak było w ZSI części danych lub były one nieaktualne. System nie zapewniał możliwości szybkiej weryfikacji niektórych danych 
z dokumentacją źródłową, co obniżało jego wiarygodność jako źródła informacji.
NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Informatycznych Rejestrów, który zastąpił wcześniejszy program ze względu 
na coraz większą liczbę osób oczekujących na wypłatę rekompensat. Zwróciła jednak uwagę, że decyzję o wdrożeniu nowego systemu pod-
jęto bez wcześniejszej analizy kosztów i korzyści z jego zastosowania. Według MSP analiza taka nie była możliwa, ze względu na charakter 
projektu, który, służąc celom społecznym, nie będzie przynosił dochodów. W ocenie NIK taka możliwość jednak istniała np. przy odpowiednim 
wykorzystaniu metodyki zalecanej przez Ministra Rozwoju Regionalnego przy staraniach o środki unijne. Brak jakiejkolwiek analizy powoduje 
trudności z określeniem optymalnej kwoty, jaką należałoby przeznaczyć na stworzenie systemu, aby nie naruszyć celowości i oszczędności 
dokonywania wydatków – podkreśliła NIK.

Skarb Państwa/ Informatyzacja
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zapewnienie rzetelnego nadzoru właści-
cielskiego nad spółkami;

– prowadzenie merytorycznej weryfikacji 
analiz przedprywatyzacyjnych; 
– określenie zasad kwalifikacji spółek do 
poszczególnych sektorów (agregatów bran-
żowych).

72. Restrukturyzacja sektora 
przemysłu maszynowego

Ocena efektów działań Ministra Skarbu 
Państwa oraz organów zarządzających 
podmiotami sektora przemysłu w procesach 
restrukturyzacji i prywatyzacji.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa i spółki: H. Cegielski-Poznań, Mepro-
zet-Kościan, Spomasz Bełżyce, Inofama 
w Inowrocławiu, Centrum Produkcyjne 
Pneumatyki Prema w Kielcach oraz Fabrykę 
Szlifierek FAS Głowno, Remę w Resz-
lu, Kozielską Fabrykę Maszyn Kofama 
w Kędzierzynie-Koźlu, Fabrykę Maszyn 
Bumar-Koszalin, Archimedes we Wrocławiu 
i Dolfamex w Jeleniej Górze.

W latach 2006–2009 i dwóch pierwszych kwartałach 2010 roku Minister Skarbu Państwa 
pełnił funkcje właścicielskie wobec 53 spółek z prawie 15 tys. podmiotów zaliczonych do 

sektora przemysłu maszynowego. Do 2008 r. wartość przychodów nadzorowanych przez niego spółek systematycznie wzrastała, ale w 2009 r. 
pojawiły się pierwsze symptomy znacznego pogorszenia ich kondycji ekonomicznej. Sytuacja ta spowodowana została wystąpieniem zjawisk 
kryzysowych, a ich następstwem było ograniczenie popytu przez dotychczasowych odbiorców wyrobów produkowanych przez spółki. 
 W latach objętych kontrolą Minister Skarbu Państwa nie opracował żadnej strategii funkcjonowania i rozwoju spółek, argumentując, 
że jej opracowanie wyłącznie dla spółek z branży byłoby niecelowe, gdyż przedmiot ich działalności oraz rodzaj wytwarzanych produktów 
znacznie się od siebie różniły. Z 19 spółek poddanych w MSP szczegółowej analizie 8 realizowało własną strategię gospodarczą, a dwie 
spółki własne programy restrukturyzacji.
Plan na lata 2008-2011 przewidywał, że w tym okresie zakończona zostanie prywatyzacja wszystkich podmiotów sektora maszynowego. 
Sprzedano natomiast akcje lub udziały 8 spółek, a w 5 procesy prywatyzacyjne były w różnym stopniu zaawansowane. Wobec słabego tempa 
prywatyzacji niecelowe było, zdaniem NIK, odstąpienie przez ministra od określenia długofalowych celów i spodziewanych korzyści z tytułu 
posiadania przez Skarb Państwa akcji i udziałów spółek sektora przemysłu maszynowego. 
Ministerstwo nie weryfikowało analiz przedprywatyzacyjnych, przygotowanych przez firmy doradcze, co, zdaniem Izby, stwarzało ryzyko 
zaniżenia wartości spółki. Rezygnacja z takiego postępowania sprawiła, że przyjęto sporządzoną przez doradcę wycenę jednej ze spółek 
na 5 157,6 tys. zł, natomiast prawidłowa wartość oszacowania, po uwzględnieniu w szacunkach prawdziwej powierzchni działki, wynosiła 
7 596,6 tys. zł. Ostatecznie pakiet udziałów spółki sprzedano za 6 284,0 tys. zł.
Izba pozytywnie oceniła fakt publikowania przez MSP raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek sektora, ale w jej ocenie, dane 
w nich przedstawiane były praktycznie nieporównywalne z poprzednimi opracowaniami na ten sam temat ze względu na różne zasady 
klasyfikowania spółek do sektora przemysłu maszynowego. Taka odmienność uniemożliwiała jednoznaczną ocenę sytuacji ekonomiczno-
finansowej tej branży.
Wiele do życzenia pozostawiał nadzór właścicielski Ministra Skarbu Państwa nad sektorem przemysłu maszynowego, sprawowany nie 
zawsze zgodnie z procedurami obowiązującymi w MSP, a także regulaminami wewnętrznymi. Powierzany członkom kierownictwa MSP, 
bez jednoczesnego przyporządkowania im nadzoru nad komórką odpowiedzialną za ten sektor powodował jedynie rozproszenie odpowie-
dzialności w ramach podejmowania decyzji właścicielskich w odniesieniu do spółek. Ministerstwo m.in. nie organizowało cyklicznych (raz 
na pół roku) spotkań z członkami zarządów spółek z jednoosobowym i większościowym udziałem Skarbu Państwa w celu przedstawienia 
głównych założeń polityki właścicielskiej, w szczególności określenia zadań, celów i strategii, a także nie przeprowadzało szczegółowych 
ocen działalności rad nadzorczych.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– wszczęcie likwidacji Polskiego Holdingu 
Farmaceutycznego SA;
– doprowadzenie do zgodności składu Rady 

Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceu-
tycznego SA z postanowieniami statutu;  
– zwrot przez spółkę Polski Holding Farma-
ceutyczny kwoty 1246,5 tys. zł, potrąconej 
przy rozliczeniu ze Skarbem Państwa 

przychodów ze sprzedaży akcji Pabianickich 
Zakładów Farmaceutycznych SA.

73. Procesy prywatyzacji 
w sektorze farmaceutycznym   

Ocena działań prywatyzacyjnych Ministra 
Skarbu Państwa, Polskiego Holdingu 
Farmaceutycznego SA oraz dwóch spółek 
farmaceutycznych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa, Polski Holding Farmaceutyczny SA, 
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne 
Polfa SA oraz Przedsiębiorstwo Zaopatrze-
nia Farmaceutycznego – Cefarm Białystok 
SA.

Procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym w latach 2007-2010 oraz I półroczu 
2011 r. przebiegały prawidłowo. Do końca sierpnia 2011 r. sprzedano akcje i udziały w prawie 

wszystkich spółkach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, uzyskując przychody w wysokości 559 380,9 tys. zł, przy bezpośrednich 
kosztach związanych z tymi przekształceniami wynoszącymi niespełna 3 mln zł. Nie sprywatyzowano jedynie dwóch spółek znajdujących się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej m.in. wysokimi wydatkami na utrzymanie zbędnych nieruchomości. Wystawiając pozytywną 
ocenę organom i podmiotom uczestniczącym w procesach prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jednak nieprawidłowości w ich 
przebiegu. 
Kontrola wykazała, że Minister Skarbu Państwa zbył inwestorowi zbyt dużą liczbę akcji Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego 
Cefarm Kraków SA, w związku z czym musiał odkupić ze środków Funduszu Skarbu Państwa 6000 akcji, aby zapewnić uprawnionym 
pracownikom prawo do ich nieodpłatnego nabycia w trybie art. 49 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Za odkupione akcje zapłacił 
707,8 tys. zł, czyli tyle, ile wcześniej inwestor. 
W ocenie NIK, Minister Skarbu Państwa, który sprzedał pakiet akcji Cefarm Wrocław SA za 29 733 tys. zł (15,9 zł za jedną akcję), powinien 
podjąć próbę uzyskania wyższej ceny niż ta, którą oferował inwestor. Uzyskana cena była co prawda o 748 tys. zł wyższa od dolnego progu 
wyceny, ale doradca w procesie sprzedaży rekomendował jeszcze wyższą cenę jednej akcji (17,48 zł), czyli o 2 954,6 tys. zł więcej za 
zbywany pakiet.
Zdaniem kontrolujących niecelowe było zlecenie wykonania za 48,2 tys. zł nowego oszacowania wartości Cefarm Rzeszów SA, bowiem 
można było zażądać aktualizacji wykonanego wcześniej oszacowania od jego wykonawcy. Tym bardziej, że zobowiązał się on do jednokrotnej, 
bezpłatnej aktualizacji wartości majątku w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, a okres ten jeszcze nie upłynął. 
Zastrzeżenia NIK dotyczyły także przekształceń własnościowych Cefarm SA Białystok. Wstrzymując prywatyzację tej spółki, Minister Skarbu 
Państwa nie wykorzystał sprzyjającej koniunktury rynkowej, aby korzystniej sprzedać akcje. 
Po rezygnacji z konsolidacji sektora farmaceutycznego niecelowa i w konsekwencji niegospodarna była decyzja Ministra Skarbu Państwa 
o kontynuowaniu działalności Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, który pełnił wobec spółek zależnych taką samą rolę, jaką pełni 
ministerstwo w stosunku do spółek, które nadzoruje minister. Rozwiązanie holdingu pozwoliłoby na uniknięcie kosztów poniesionych na 
jego funkcjonowanie, które w objętych kontrolą latach wyniosły 18 815,2 tys. zł. W opinii NIK, niecelowa i niegospodarna była także decyzja 
o zrefinansowaniu spółce Polski Holding Farmaceutyczny kosztów prywatyzacji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA w kwocie 
1 246,5 tys. zł.
Minister Skarbu Państwa pełnił rzetelny nadzór właścicielski nad spółkami. NIK stwierdziła jednak, że przy powoływaniu członków Rady 
Nadzorczej w Polskim Holdingu Farmaceutycznym SA w jej skład, wbrew statutowi, nie został powołany kandydat wskazany przez Ministra 
Zdrowia.
Mimo podjęcia od 2008 r. przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA intensywnych działań restrukturyzacyjnych nie osiągnięto 
zaplanowanych celów, co spowodowane było przyjęciem zbyt optymistycznych założeń uzyskania znaczących wpływów ze sprzedaży nieru-
chomości. Brak ich oraz alternatywnych źródeł finansowania uniemożliwiły planowane inwestycje. Potencjalnym skutkiem niepełnej realizacji 
inwestycji może być konieczność zwrotu uzyskanej przez spółkę pomocy publicznej w wysokości 42,5 mln zł.

Skarb Państwa/ Zdrowie



Tytu³  kontroli Cel Zakres

496

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zaniechanie powierzania kierowania 
przedsiębiorstwami państwowymi zarządcom 
i powrót do konkursów na dyrektorów; 
– doskonalenie umiejętności służb nadzor-

czych i prywatyzacyjnych wojewodów;
– wnikliwe sprawdzanie wycen przedsię-
biorstw i poprawności określania ich warto-
ści rekomendowanej.

74. Realizacja prywatyzacji 
bezpośredniej przez 
wojewodów 

Ocena prawidłowości przygotowania 
i prowadzenia przez wojewodów i Ministra 
Skarbu Państwa prywatyzacji i komercjaliza-
cji przedsiębiorstw państwowych.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Skarbu Państwa i 5 delegaturach ministra, 
6 urzędach wojewódzkich oraz w 13 przed-
siębiorstwach. 

Wojewodowie, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, dokonują w imieniu Skarbu 
Państwa i za zgodą Ministra Skarbu Państwa prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw 

państwowych, dla których pełnią funkcję organu założycielskiego. Przekształcenie to polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami majątku 
przedsiębiorstw poprzez ich sprzedaż, wniesienie do spółki bądź oddanie do odpłatnego korzystania. Z dniem zarządzenia o prywatyzacji 
bezpośredniej ustaje działalność dotychczasowych organów przedsiębiorstw, a ich funkcje przejmują pełnomocnicy do spraw prywatyzacji. 
W latach 2007–2010 liczba przedsiębiorstw państwowych, wobec których wojewodowie pełnili funkcję organu założycielskiego zmniejszyła 
się z 492 do 88, z których jedynie 20 kontynuowało działalność gospodarczą. W tym czasie skomercjalizowano 156 przedsiębiorstw, a spry-
watyzowano 35. Jednocześnie, z powodu zakończenia procesów upadłościowo-likwidacyjnych wykreślono z rejestru przedsiębiorstw 113 
podmiotów, wobec dalszych 68 firm procedury te były w toku.
W ocenie Izby, realizacja przez wojewodów nadzoru założycielskiego wobec przedsiębiorstw w latach 2007–2010 nie przyniosła spodziewanego 
efektu w postaci poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej tych zakładów i wzrostu ich wartości. Wojewodowie nie potrafili wyegzekwować od 
kierownictw nadzorowanych firm opracowania kompleksowych i realnych planów restrukturyzacji. Kontrolowane przez Izbę przedsiębiorstwa 
dysponowały niejednokrotnie atrakcyjnie położonymi nieruchomościami, a działania wojewodów dotyczące dysponowania ich majątkiem 
sprowadzały się głównie do wyrażania zgody na sprzedaż tych obiektów, bez żądania kompleksowej analizy potrzeb i planowanych kierunków 
rozwoju zakładów. W ten sposób przedsiębiorstwa przejadały swój majątek, bez perspektyw na dalsze przetrwanie. 
Ekonomicznie nieuzasadnione okazało się powierzanie przez wojewodów kierowania przedsiębiorstwami zarządcom w miejsce dyrektorów. 
Kontrakty menedżerskie w połączeniu z honorariami dla członków rad nadzorczych stanowiły dodatkowe obciążenie dla finansów tych firm. 
Jednocześnie – co stwierdzili kontrolerzy NIK – w żadnym ze skontrolowanych państwowych zakładów powołanie zarządcy nie przyniosło 
trwałej poprawy wyników ekonomiczno-finansowych. 
Zdecydowana większość skontrolowanych przez Izbę projektów prywatyzacji bezpośredniej została oceniona pozytywnie. W 21 przypadkach 
zakończyły się one sprzedażą, majątek 11 zakładów oddany został do odpłatnego korzystania, mienie 3 firm zostało wniesione do spółek.
Wycen przedsiębiorstw w ramach procedury prywatyzacyjnej dokonywano księgową metodą skorygowanych aktywów netto (SAN). W 7 
badanych przez Izbę przypadkach uzyskana w trakcie negocjacji cena była wyższa od wyceny, w pozostałych 13 wahała się między 94% 
a zaledwie 41,6%. W większości przypadków NIK nie zgłaszała jednak uwag do uzyskanych warunków sprzedaży, bowiem postępujące 
pogarszanie się wyników finansowych oferowanych przedsiębiorstw nie dawało nadziei na finansowo korzystniejsze propozycje. 
W dwóch przypadkach Izba źle oceniła działalność powoływanych przez wojewodów komisji ds. odbioru usług przedprywatyzacyjnych, które 
zaakceptowały wyceny dokonane z zastosowaniem „metody szwajcarskiej”.  Okazały się one dwukrotnie niższe w porównaniu z wynikiem 
uzyskiwanym metodą SAN. 
Izba dobrze oceniła udział Ministra Skarbu Państwa w prywatyzacji bezpośredniej. Analizy przedprywatyzacyjne były szczegółowo badane 
w delegaturach MSP. Wydawane przez nie zgody na zarządzenia w sprawie prywatyzacji były uzasadnione, prawidłowo prowadziły też nadzór 
i kontrolę realizacji zobowiązań inwestorów, określonych w umowach prywatyzacyjnych. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– pełne zinwentaryzowanie zasobów nieru-
chomości;
– zaktualizowanie danych w prowadzonych 
ewidencjach;

– ostateczne wyeliminowanie zaległości 
w regulowaniu stanu prawnego nierucho-
mości.

75. Ujawnianie prawa 
własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu 
terytorialnego województwa 
warmińsko-mazurskiego 

Ocena wywiązywania się przez organy 
administracji samorządowej i rządowej 
z obowiązków dotyczących aktualizacji 
stanu prawnego nieruchomości. 

Kontroli poddano Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 7 
starostw powiatowych i 7 urzędów szczebla 
gminnego. 

Uchwalona w 2007 r. ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieru-
chomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego dotyczy gruntów, które 

na mocy przepisów wydanych po II wojnie światowej stały się własnością Skarbu Państwa i obecnie należą do niego bądź do samorządów. 
Celem ustawy było uporządkowanie systemu ksiąg wieczystych, by jak najpełniej odzwierciedlały rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 
Ustawa nałożyła konkretne obowiązki na wojewodów, starostów i jednostki samorządu terytorialnego. Starostowie mieli do 19 maja 2009 r. 
sporządzić wykazy nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu tery-
torialnego. Wojewodowie na podstawie tych spisów do 19 czerwca 2009 r. powinni przygotować zestawienia zbiorcze dla MSWiA. Zadaniem 
wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków województw było też przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości gruntowych i złożenie do 
19 listopada 2009 r. w sądach rejonowych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla tych spośród nich, które ksiąg nie posiadały lub miały 
w nich nieaktualne wpisy. Jednocześnie prywatni właściciele mieli być informowani o konieczności uporządkowania kwestii związanych ze 
stanem prawnym zajmowanych nieruchomości poprzez zakładanie dla nich ksiąg wieczystych.
Wykazy nieruchomości opracowywane przez starostów miały być źródłem niezawodnej informacji dla wszystkich podmiotów zobowiązanych 
do uregulowania zaległości w zapisach wieczystoksięgowych. Kontrola Izby wykazała jednak, że starostowie nie w pełni wywiązali się z obo-
wiązku ich sporządzenia. W wyznaczonym przez ustawę terminie dokumenty te udostępniło niewiele ponad 60% starostów, a niemal połowa 
spośród nich przekazała je wojewodzie i wójtom niekompletne. Opóźnienia pozostałych starostów przekraczały w skrajnych przypadkach 400 
dni. Nadto, co wyszło na jaw w trakcie badań prowadzonych przez NIK, zdarzało się im przesyłać wykazy nierzetelne. Występowały w nich 
m.in. rozbieżności z ewidencją gruntów dotyczące powierzchni, numerów ksiąg wieczystych i określenia podmiotu władającego.
Wojewoda warmińsko-mazurski dysponował więc w części niekompletnymi wykazami od starostów, stanowiącymi przecież podstawę 
opracowywanego zestawienia wojewódzkiego. A że pozostali wojewodowie zgłaszali podobne zastrzeżenia, Główny Geodeta Kraju, który 
z upoważnienia ministra przygotowywał zbiorcze zestawienie krajowe, poinformował, że zadanie to pozostało, mimo upływu ustawowego 
terminu, niezakończone.
Mimo to w czasie obowiązywania ustawy nastąpił istotny postęp w porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości publicznych. Jeśli na koniec 
grudnia 2007 r. , w skontrolowanych podmiotach odsetek nieruchomości o nieuregulowanej sytuacji należących do samorządów wynosił 34%, 
a do Skarbu Państwa 51%, to w połowie 2010 r. współczynnik ten zmniejszył się odpowiednio do 12% i 23%. Ustalenia kontroli wykazały jednak 
ciągle istotną skalę niewywiązywania się organów jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa z obowiązku składania wniosków 
o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności do nieruchomości.
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Wa¿niejsze wnioski

– zagospodarowanie byłych przejść granicz-
nych z uwzględnieniem procedur określo-
nych w ustawie o gospodarce nieruchomoś-

ciami przy wynajmie nieruchomości Skarbu 
Państwa;
– prowadzenie książek obiektów budowla-
nych zgodnie z ustawą – Prawo budowlane.

76. Zagospodarowanie 
majątku drogowych przejść 
granicznych w województwie 
lubuskim po wejściu Polski 
do strefy Schengen 

Ocena sposobu przejęcia i zasadność utrzy-
mywania przez Zarząd Drogowych Przejść 
Granicznych obiektów zwolnionych przez 
służby graniczne, a po likwidacji Zarządu 
i przekazania majątku starostom, ocena 
ich gospodarowania nieruchomościami 
oraz wykorzystania dotacji na  utrzymanie 
obiektów. 

Kontrolę przeprowadzono w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., 
w starostwach powiatowych w Gorzowie 
Wlkp., Słubicach, Krośnie Odrzańskim 
i Żarach oraz w gospodarstwach pomocni-
czych w Słubicach i Żarach.

W województwie lubuskim czynnych było dziewięć drogowych przejść granicznych, które po 
wejściu Polski do strefy Schengen i zaprzestaniu od 21 grudnia 2007 r. kontroli na granicy 

były sporadycznie wykorzystywane. W wyniku likwidacji Zarządu Drogowych Przejść Granicznych i gospodarstwa pomocniczego Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego administrującego tymi nieruchomościami, zostały one przekazane starostom zarządzającym zasobem nieruchomości 
Skarbu Państwa, a pozostałe mienie oddano jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym  instytucjom budżetowym. Spośród przejętych 
przez starostów przejść granicznych trwale zostały zagospodarowane nieruchomości w Kostrzynie nad Odrą oraz Gubinie.
Oceniając pozytywnie działania wojewody, który m.in. sukcesywnie przygotowywał zwalniane obiekty do przekazania starostom, Najwyższa Izba 
Kontroli zwróciła uwagę na niedostateczny nadzór z jego strony nad majątkiem. Od czasu powierzenia budowli starostom urząd wojewódzki 
nie zbadał efektywności gospodarowania nieruchomościami, zaś jego nadzór ograniczał się do weryfikacji wniosków starostów o dotacje. 
Zdaniem NIK, dokonywana przez nich analiza sprawozdań z realizacji planu wykorzystania zasobu nie uzasadniała całkowitej rezygnacji 
z kontroli w starostwach, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres rzeczowy oraz wartość przekazanego im mienia.  
W 2009 r. na jego utrzymanie starostowie wykorzystali 2.136,7 tys. zł dotacji, w następnym roku przyznano im 4.353,5 tys. zł oraz dodatkowo 
528,3 tys. zł na demontaż zbędnej infrastruktury. W procesie zarządzania majątkiem kontrolerzy NIK stwierdzili m.in. niesporządzanie przez 
starostów wykazów nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, naruszenie zasad prawidłowej gospodarki pozbawiających Skarb Państwa 
wpływów budżetowych z tytułu umów najmu i dzierżawy obiektów, a także nieterminowe przekazywanie należnych dochodów. 
Zabudowania na przejściach granicznych znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Jedynie w budynkach na przejściu w Gubinku od-
notowano m.in. przecieki i grzyb na ścianach, będące następstwem złego stanu pokrycia dachów. Kolejne kontrole techniczne tych obiektów 
potwierdzały wcześniej zauważone mankamenty, dlatego zalecały generalny remont dachów. Naprawy nie zostały jednak przeprowadzone, 
a starostwo nie zabiegało o środki finansowe na ten cel, gdyż – wyjaśniało – skupiło się na utrzymaniu obiektów w niepogorszonej postaci, 
nie zaś ich remontowaniu. 
  Książki obiektów budowlanych w Gubinku i Świecku były prowadzone niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury regulującym 
tę powinność: wpisów dokonywały osoby nieupoważnione, nie zamieszczano adnotacji o zmianie zarządzającego dobrem, pomijany był 
obowiązek założenia osobnej książki dla każdego budynku.
 Do końca 2010 r. starostowie zagospodarowali w sposób trwały nieruchomości o wartości 72.353,2 tys. zł, tj. 35% całkowitej wartości mająt-
ku. Konsekwencją takiego stanu był fakt ponoszenia przez budżet państwa kosztów utrzymania nieruchomości, znacznie przekraczających 
dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu ich najmu i dzierżawy. 
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– dokonywanie systematycznych aktualiza-
cji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytko-

wania wieczystego nieruchomości Skarbu 
Państwa;
– poprawa skuteczności i terminowości 
działań windykacyjnych.

77. Realizacja przez 
powiaty dochodów 
z tytułu gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu 
Państwa 

Ocena prawidłowości i skuteczności re-
alizacji przez powiaty dochodów z tytułu 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa. 

Kontrolę przeprowadzono w 12 starostwach 
województwa łódzkiego – miastach: Łodzi, 
Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach, 
oraz powiatach: kutnowskim, pabianickim, 
piotrkowskim, poddębickim, sieradzkim, 
skierniewickim, tomaszowskim, zduńsko-
wolskim i zgierskim.

Ogólna powierzchnia nieruchomości Skarbu 
Państwa w 12 objętych badaniem NIK starostwach w latach 2008–2010 przekraczała 10 
tys. ha. Ich ewidencja w zdecydowanej większości jednostek samorządowych prowadzona 

była rzetelnie, kompletnie i na bieżąco. Profity z gospodarowania nieruchomościami stanowiły ok. 40% dochodów części budżetu 85/10 
– województwo łódzkie. 
Analiza dokumentów sprzedaży bądź oddania w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste działek i nieruchomości wykazała, że postępowania 
te przeprowadzone zostały zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odnotowano jednak przypadek niepobierania 
opłaty za użytkowanie wieczyste przez 7 lat.
Uzyskane w badanym okresie 2008 r. – III kwartał 2010 r. przez kontrolowane starostwa dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa wyniosły łącznie niemal 120 mln zł, z czego z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 76,9%, ze sprzedaży 
nieruchomości 14,5% oraz z najmu i dzierżawy 3%. 
Kontrola NIK ujawniła liczne przypadki nieaktualizowania przez samorządy lokalne rocznych opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie precyzuje – co prawda – częstotliwości dokonywania aktualizacji tych opłat, ale przewiduje, że 
może się ona dokonywać nie częściej niż raz w roku, jeśli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji dokonuje się z urzędu lub na 
wniosek użytkownika nieruchomości, biorąc za podstawę wyznaczenia stawki wartość obiektu ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. 
W badanych powiatach, w latach 2008-2010 udział opłat zaktualizowanych w cennikach był zróżnicowany i wahał się od 12% do 80%.
Analiza częstotliwości uaktualniania stawek wykazała, że 41% z nich ustalono w latach 2009–2010, 45% w latach 2004–2007, zaś 13% przed 
rokiem 2004, przy czym zdarzały się przypadki ich utrzymywania na niezmienionym poziomie nawet przez 15 lat. Nierytmiczne i rzadkie 
zmienianie opłat przekładało się na raptowny i silny ich jednorazowy wzrost – z reguły kilkakrotny, a w jednym odkrytym przypadku nawet 
szesnastokrotny. Stanowiło to zwykle silny szok i ciężkie przeżycie dla użytkowników, którzy często zaskarżali takie decyzje do samorządo-
wych kolegiów odwoławczych.
Zaległości w opłatach za sprzedaż i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kontrolowanych przez Izbę starostwach wzrosły z 26,5 mln 
zł w 2008 r. do 31,5 mln zł w końcu III kwartału 2010 r. W ponad połowie badanych jednostek troska o odzyskanie tych sum ograniczała się do 
wystawiania wezwań do zapłaty zaległości po upływie od 3 do 23 miesięcy od daty terminu płatności. W relacji do dochodów uzyskiwanych 
z tego tytułu zaległości we wpłatach sięgały w 2010 r. niemal 60%. 
W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych – wysyłania upomnień i wezwań, wniosków do sądów oraz egzekucji sądowej i administra-
cyjnej – uzyskano ponad 28 mln zł z wpłat, ale w żadnym z kontrolowanych powiatów stanu zaległości nie udało się zmniejszyć. Świadczy to 
o niskiej skuteczności podejmowanych czynności. Nieprawidłowości te, w tym opieszałość w kierowaniu spraw na drogę egzekucji sądowej, 
były m.in. następstwem braku wewnętrznych uregulowań dotyczących trybu i terminów podejmowania przez komórki organizacyjne starostw 
poszczególnych czynności windykacyjnych. Dopuszczono w ten sposób do przedawnienia części zaległości.
Izba skierowała wobec 18 osób zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz w stosunku do 4 osób o podejrzeniu 
popełnienia przestępstw z ustawy o rachunkowości i kodeksu karnego skarbowego.
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Wa¿niejsze wnioski – egzekwowanie wykonania przez zarządy 
spółek programów restrukturyzacyjnych;
– racjonalizowanie działań w zakresie naby-
wania i zbywania składników majątku;

– sprawowanie nadzoru właścicielskiego 
nad przedsiębiorstwami w oparciu o rzetelne 
analizy ich sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej.

78. Restrukturyzacja 
i prywatyzacja 
przedsiębiorstw transportu 
autobusowego  

Ocena działań restrukturyzacyjnych prze-
prowadzonych w przedsiębiorstwach trans-
portu autobusowego. 

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa, 5 urzędów wojewódzkich, dwie 
jednostki samorządu terytorialnego oraz 
31 spółek i przedsiębiorstw komunikacji 
samochodowej. 

Na rynku pasażerskich przewozów autobusowych od lat zauważalne są dwie przeciwstawne 
tendencje: spadek zainteresowania klienteli i wzrost konkurencji między przewoźnikami. W 

latach 2006–2009 liczba pasażerów zmniejszyła się z 751 mln do 613 mln. W konsekwencji spadła liczba  połączeń krajowych – z 24.136 
w 2007 r. do 22.210 w 2009 r., zmniejszyła się też w tym okresie o 10% długość obsługiwanych linii. Wzrosła natomiast liczba autobusów 
wykorzystywanych w komunikacji osobowej – z 87,6 tys. w 2007 r. do 95,4 tys. w 2009 r.  – oraz podmiotów oferujących te usługi. 
Spadek liczby pasażerów komunikacji autobusowej tłumaczony jest zmniejszeniem się grupy osób zawodowo czynnych i uczniów dojeżdżają-
cych do zakładów pracy i szkół przy postępującym równocześnie rozwoju motoryzacji indywidualnej. Część pasażerów komunikacji masowej 
przesiadła się do własnych samochodów. Według „Prognozy przewozów w Polsce do 2035 r.” skala przewozów w zbiorowej komunikacji 
będzie się sukcesywnie zmniejszać, przy równoczesnym zwiększeniu wykorzystania samochodów prywatnych. 
W kontrolowanym okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. Minister Skarbu Państwa sprawował nadzór nad 79 jednoosobowymi 
spółkami Skarbu Państwa – spółkami PKS, zaś wojewodowie byli organami założycielskimi dla 42 przedsiębiorstw PKS. Działania ministra 
i wojewodów podejmowane były wobec branży komunikacyjnej bez przygotowania koncepcji przekształceń. Minister nie określił kryteriów 
podejmowania decyzji o komunalizacji bądź prywatyzacji, a poczynania te cechowała, w ocenie Izby, zmienność i niekonsekwencja. Kontrolerzy 
ujawnili przypadki finansowania przez ministerstwo analiz przedprywatyzacyjnych, a następnie rezygnowania z tej ścieżki przekształceń na 
rzecz komunalizacji. W ten sposób poniesione zostały nieuzasadnione wydatki na przeszło 340 tys. zł.
Plany na lata 2008–2011 przewidywały prywatyzację wszystkich spółek PKS. Ostatecznie sprywatyzowano 9 spółek, a przyczynę tego mier-
nego rezultatu upatrywano w ich małej atrakcyjności rynkowej i dużej liczbie zakładów oferowanych do sprzedaży. W konsekwencji zabrakło 
poważnych inwestorów. W tym samym czasie skomunalizowano też 23 spółki. Planom prywatyzacji i komunalizacji jednostek transportowych 
nie sprzyjały też zaniedbania w jakości wykonywanych przewozów, a także realizowanie ich z naruszeniem warunków udzielonych zezwoleń 
oraz zasad ustalonych w ustawie o transporcie drogowym.
Kontrola wykazała też, iż spółki i przedsiębiorstwa samochodowe prowadziły działania restrukturyzacyjne bez rzetelnego przygotowania. 
Nie podejmowano przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania czy pozyskania nowych źródeł przychodów. W 4 
spółkach zarządy nie wypełniły nawet obowiązku opracowania strategicznego planu wieloletniego. W 4 kolejnych podmiotach nie opracowano 
programów naprawy lub restrukturyzacji, mimo zaleceń organów nadzorczych. Kontrolerzy w 58% badanych jednostek stwierdzili istotne 
wady w planowaniu strategicznym. Nie było ono poprzedzane rzetelną analizą ekonomiczno-finansową i majątkową. Najczęstszymi wadami 
planów wieloletnich i rocznych był brak projekcji kosztów wykonania zadań służących osiągnięciu założonego celu, harmonogramu ich re-
alizacji oraz źródeł ich finansowania. Niektóre proponowane zamierzenia od początku były nierealne – choćby wzrost przychodów z biletów 
przy zmniejszającej się liczbie pasażerów. Za najpoważniejsze źródło dodatkowych przychodów służyła wyprzedaż posiadanych przez spółki 
i przedsiębiorstwa nieruchomości, co przynosiło krótkotrwałą jedynie poprawę wyników. Generalnie, w kontrolowanym okresie, pogarszały 
się one w całej branży, co w kilku przypadkach spowodowało likwidację zakładów bądź ogłoszenie ich upadłości.
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– rzetelne zinwentaryzowanie nieruchomo-
ści Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego;
– zintensyfikowanie działań służących 
uregulowaniu stanu prawnego i ujawnieniu 
w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości.

79. Zagospodarowanie 
nieruchomości stanowiących 
mienie województw 
i powiatów 

Ocena wykonywania przez zarządy po-
wiatów i województw zadań dotyczą-
cych zagospodarowania nieruchomości, 
w szczególności ewidencjonowania i ujaw-
niania prawa własności do nich w księgach 
wieczystych. 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głów-
nym Urzędzie Geodezji i Kartografii, trzech 
urzędach wojewódzkich i marszałkowskich 
oraz w dziewięciu starostwach powia-
towych. W informacji wykorzystano też 
niektóre rezultaty kontroli P10153 LOL. 

Zarządy województw i powiatów gospodarowały w 2009 r. nieruchomościami gruntowymi 
o łącznej powierzchni 149.670 ha. Do chwili obecnej nie został jednak zakończony proces 

przejmowania przez nienabytych z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości przekazanych dla realizacji zadań przez 
województwa i powiaty. W listopadzie 2007 r. weszła w życie ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jej celem było m.in. uporządkowanie i zaktualizowanie zapisów ksiąg wieczystych 
dotyczących własności Skarbu Państwa i samorządów. Nałożyła ona na starostów obowiązek sporządzenia w ciągu 18 miesięcy spisów 
nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa albo jednostek samorządowych i przekazania tych 
wykazów właściwym wojewodom, marszałkom wójtom i burmistrzom. Z kolei wojewodowie zostali zobowiązani do przygotowania opracowań 
ze swojego terenu i odesłania ich ministrowi właściwemu do spraw administracji, który na tej podstawie miał opracować zestawienie zbiorcze 
nieruchomości dla całego kraju. 
Ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie na mocy prawa geodezyjnego i kartograficznego. Marszałkowie sporządzają na ich 
podstawie spisy wojewódzkie, a Główny Geodeta Kraju – krajowe zestawienie zbiorcze. Dane te podlegają aktualizacji.
Kontrola Izby ujawniła, że powiatowe systemy ewidencjonowania nieruchomości nie pozwalały na uzyskanie informacji o wszystkich nie-
ruchomościach wojewódzkich i powiatowych. Programy informatyczne, za pomocą których prowadzono w starostwach ewidencje gruntów 
i budynków były niedoskonałe, nie pozwalały na wygenerowanie danych dotyczących liczby, powierzchni i stanu prawnego nieruchomości. 
Starostowie czterech badanych przez NIK powiatów nie przekazali wojewodom w wymaganym ustawą terminie wykazów nieruchomości, 
tłumacząc, że nie mogli uzyskać z ewidencji potrzebnych danych.
Na podstawie spływających spisów Główny Geodeta Kraju sporządził zbiorcze zestawienie nieruchomości. Nie było ono jednak kompletne. 
Tylko w przypadku 29 powiatów wykazano pełne dane, całkowicie natomiast brakowało informacji z 36 powiatów. Tym samym, w opinii NIK, 
zadanie to nie zostało zrealizowane rzetelnie.
Do 2007 roku ujawniono w księgach wieczystych prawo własności nieruchomości skontrolowanych samorządów do 5.220 ha. W styczniu 
2010 r. stan ten osiągnął 6.549 ha, jednocześnie jednak nieujętych w księgach było 4.261 ha. Dla działek o powierzchni przeszło 1 tys. ha 
złożono w sądach wnioski o ujawnienie praw lub też kompletowano niezbędną dla dokonania tej czynności dokumentację. W stosunku do 
nieruchomości o powierzchni 3.265 ha ciągle nie podjęto żadnych działań w celu uregulowania ich stanu prawnego. Marszałkowie i staro-
stowie objętych kontrolą województw i powiatów nie zrealizowali więc ustawowego obowiązku złożenia wniosków o ujawnienie w księgach 
wieczystych prawa własności wszystkich nieruchomości.
Ponad 3 tys. ha terenów zajętych pod drogi nie posiadało uregulowanego stanu prawnego. Wynikało to z braku decyzji wojewodów potwier-
dzających nabycie z mocy prawa tych nieruchomości. Bez nich ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności do tych gruntów nie 
jest możliwe.
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– zapewnienie skutecznego nadzoru nad 
pracami wojewódzkich komisji ds. oceny 
wniosków;

– opracowanie przez zarządców dróg pla-
nów rozwoju sieci drogowej;
– dokonywanie wyboru trybu zamówień pu-
blicznych stosownie do specyfiki przedmiotu 
zamówienia;

– poprawa efektywności  nadzoru inwestor-
skiego w egzekwowaniu należytej jakości 
robót drogowych.

80. Stan realizacji 
Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008–2011 

Ocena prawidłowości działań związanych 
z przekazywaniem środków budżetowych 
na przebudowę, budowę i remont dróg 
gminnych i powiatowych oraz efektywności 
poniesionych nakładów. 

Kontrolę przeprowadzono w 5 urzędach 
wojewódzkich: opolskim, podkarpackim, 
podlaskim, wielkopolskim i zachodniopo-
morskim  oraz w jednym starostwie powia-
towym, 15 zarządach dróg powiatowych i w 
20 urzędach miast i gmin zarządzających 
drogami gminnymi. 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 
z października 2008 r. Dotyczy on zasad współfinansowania remontów, przebudowy i budowy 

dróg gminnych i powiatowych z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zakładał, że w latach 2009–2011 na realizację tych 
zadań budżet będzie przeznaczał corocznie 1 mld zł, a co najmniej taką samą kwotę wyłożą na ten cel jednostki samorządu terytorialnego. 
Program precyzował jednocześnie kryteria i zasady oceny wniosków o wsparcie inwestycji drogowych, składanych przez samorządy. Z za-
aprobowanych wniosków tworzone były listy rankingowe, stanowiące podstawę do zawierania umów o dofinansowanie. Realizując program, 
jednostki samorządu przebudowały w 2009 r. ponad 2,5 tys. km dróg powiatowych i gminnych, wybudowały też 170 km nowych dróg. W 
2010 r. firmowane programem inwestycje w drogi realizowane były na co najmniej 2,1 tys. km ich długości. 
Skontrolowane przez Izbę urzędy wojewódzkie terminowo ogłaszały rozpoczęcie naboru projektów do dofinansowania z programu, zgłaszanych 
przez gminy i powiaty. Prawidłowo przyjmowały i weryfikowały poprawność wypełnienia wniosków. Jednak komisje wojewódzkie analizujące 
i oceniające składane dokumenty nie ustrzegły się popełnienia błędów. Znaczna część tych gremiów nie trzymała się ściśle regulaminów 
punktowania wniosków i zdarzało się, że odmiennie oceniała identyczne dane zgłaszane przez starających się o dofinansowanie. W kilku 
przypadkach zaniżona liczba przyznanych punktów przesądziła o niezamieszczeniu wniosków na liście rankingowej. Urzędy terminowo 
ogłaszały te listy i  zgodnie z harmonogramem przekazywały je do MSWiA, a dotacje o czasie docierały do gmin i powiatów.
Kontrola wykazała jednocześnie, że niemal połowa zarządców dróg nie posiadała opracowanego planu rozwoju sieci drogowej, mimo obowiązku 
wynikającego wprost z ustawy o drogach publicznych. Ich brak znacznie utrudniał kompleksowe i perspektywiczne rozwiązywanie problemów 
drogowych w gminach i powiatach. Trudniej było w tej sytuacji o wybór najbardziej trafnych, optymalnych rozwiązań komunikacyjnych. Zarządcy 
dróg dokonywali wyboru tras do budowy lub remontów jedynie podstawie bieżących wskazań. Były to, w opinii Izby, działania nierzetelne.
Zaniechaniami, mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu, były zaniedbania, stwierdzone u 71% zarządców dróg, dotyczące pro-
wadzenia okresowych – rocznych i pięcioletnich – kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Bywały przypadki 
odstępowania od kontroli, przeprowadzania ich w niepełnym zakresie bądź nie na wszystkich zarządzanych drogach. Sporządzano nierze-
telne dokumentacje z tych badań. Postępowanie to naruszało przepisy zarówno ustawy o drogach publicznych jak i prawa budowlanego, 
wypełniając znamiona wykroczenia.
W umowach z wykonawcami robót drogowych, poza nielicznymi przypadkami, interesy prawne i finansowe zamawiających były należycie 
zabezpieczone. Zawierały one m.in. postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi, kar umownych za nierzetelne przeprowadzenie robót oraz 
wnoszenia przez zleceniobiorców zabezpieczenia należytego wykonania prac. Nieprawidłowości stwierdzone w dokumentacji przetargowej 
na etapie udzielania zamówień publicznych dotyczyły wyboru niewłaściwego trybu udzielania zamówień, nierzetelnym dokumentowaniu 
postępowań i niezgodności treści zawieranych umów ze specyfikacjami istotnych warunków zamówienia.
Izba stwierdziła, że nadzór sprawowany przez 60% zarządców dróg nad ich remontami i budowami nie był skuteczny, co miało wpływ na 
niewłaściwą jakość prac wykonywanych na drogach powiatowych i gminnych. Do tego efektu dokładały się poważne nierzetelności na etapie 
końcowego odbioru robót, polegające głównie na nieskutecznym egzekwowaniu od wykonawców usuwania wad i usterek. Te zaniedbania 
w nadzorze inwestorskim mogą sugerować występowanie zachowań korupcyjnych. 
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– wzmocnienie nadzoru nad jakością wyko-
nywanych robót drogowych i ich odbiorem;
– poprawa bieżącego utrzymania dróg;
– przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez 

przeciążone, ponadnormatywne pojazdy;
– prawidłowe dokumentowanie okresowych 
przeglądów dróg i aktualizacja ewidencji 
dróg;
– uregulowanie stanu prawnego gruntów 
pod drogami samorządowymi.

81. Wykonywanie funkcji 
zarządcy dróg przez organy 
samorządu terytorialnego 

Ocena działalności organów samorządo-
wych związanej z budowaniem, remon-
towaniem i utrzymaniem sieci drogowej 
oraz zarządzaniem ruchem na drogach 
publicznych. 

Kontrolą objęto 31 jednostek samorządu 
terytorialnego, w tej liczbie 12 zarządców 
dróg i 19 zarządów dróg. 

Drogi w Polsce – zgodnie z ustawą o drogach publicznych – dzielą się na krajowe, wojewódz-
kie, powiatowe i gminne. Drogami krajowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad, natomiast zarządcami dróg wojewódzkich są zarządy województw, powiatowych – zarządy powiatów, gminnych zaś – wójtowie, 
burmistrzowie bądź prezydenci miast. Zarządcy dróg mogą przekazywać swoje kompetencje w tym zakresie wyspecjalizowanym jednostkom 
– zarządom dróg.
Kontrola wykazała, że samorządy, ze względu na zbyt skromne dochody, nie były w stanie wyasygnować środków zapewniających właściwy 
stan techniczny dróg. Pomimo tych ograniczeń, w latach 2008–2010 nastąpiło w kontrolowanych jednostkach zwiększenie nakładów na dro-
gownictwo. W najwyższym stopniu – o 76,8% wzrosły planowane wydatki na drogi powiatowe, na wojewódzkie – o 46,7%, zaś w przypadku 
dróg gminnych wzrost ten był najmniejszy i wyniósł tylko 8,2%. Kontrolerzy doceniając zaradność zarządców dróg w pozyskiwaniu środków 
finansowych, odnotowali, że obok sum z budżetu do kasy drogowców trafiały także dotacje z innych źródeł, w tym z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. W nakładach na finansowanie dróg samorządowych w latach 2008–2009 największą pozycję stanowiły kwoty 
przeznaczone na ten cel przez zainteresowane samorządy – 83,2%, następnie środki pomocowe UE – 14,1%, oraz dotacje z budżetu 
państwa – 2,7%.
W okresie objętym kontrolą nastąpiła pewna poprawa w wykorzystaniu przez drogowców będących w ich dyspozycji i zaplanowanych do 
wydania kwot – z 86% w 2008 r. do 92% w 2009 r., co nie zmniejsza wagi zastrzeżeń dotyczących opóźnień w realizowaniu zadań inwesty-
cyjnych. Wśród czynników hamujących proces budowlany zarządcy dróg wymieniali m.in. przedłużanie się procedur uzyskiwania pozwoleń, 
opóźnienia w przygotowywaniu przez wykonawców dokumentacji projektowej, dłuższe niż zakładano postępowania przetargowe powodowane 
m.in. protestami ich uczestników oraz niesprzyjającą prowadzeniu robót drogowych aurę. 
Kontrolerzy stwierdzili, że 84% badanych samorządów nierzetelnie sprawowało nadzór inwestorski nad jakością zlecanych prac. Do nieprawi-
dłowości dochodziło na etapie wykonania, odbioru i podczas dokonywania przeglądów dróg w okresie gwarancyjnym. Spośród 120 odcinków 
oddanych do eksploatacji szos, w bez mała połowie przypadków występowały istotne wady nawierzchni – koleiny, nierówności, spękania 
i zapadnięcia. Bardzo źle na stan dróg samorządowych wpływały nielegalne przejazdy przeciążonych, ponadnormatywnych pojazdów. 
Jednocześnie w 80% przypadków zarządcy dróg nie korzystali z możliwości kontrolowania pojazdów dewastujących drogi.
W co piątej badanej jednostce stwierdzono lekceważenie, wynikającego z prawa budowlanego obowiązku kontroli stanu technicznego dróg. 
W trzech jednostkach nie prowadzono jej w ogóle, w dwóch dokonywały jej osoby nieuprawnione, a 40% zarządców protokoły z tych przeglą-
dów sporządzało nierzetelnie, pomijając m.in. zapisy o usunięciu poprzednio stwierdzonych usterek. W ten sposób dokumenty te nie mogły 
stanowić podstawy do całościowej oceny stanu technicznego sieci drogowej. Nadto, w przeszło połowie badanych samorządów nierzetelnie 
prowadzono ewidencję dróg. W konsekwencji brak było podstawowych informacji o parametrach technicznych eksploatowanych tras.  Zde-
cydowana większość skontrolowanych jednostek nierzetelnie zarządzała ruchem na drogach. W 24% zarządów brakowało zatwierdzonych 
projektów organizacji ruchu, a w 64% jednostek oznakowanie dróg było niezgodne z obowiązującymi projektami. Stanowiło to potencjalne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
Z ustaleń kontroli wynika, że nie dokończono regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami samorządowymi. Za przekazaniem dróg 
samorządom w 1999 r. nie poszło wyznaczenie działek zajętych pod pasy drogowe. Brak tych uregulowań może – zdaniem NIK – stwarzać 
coraz więcej problemów natury prawnej.
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– wszczynanie postępowań administracyj-
nych w każdym przypadku zajęcia pasa dro-
gowego bez zezwolenia lub z przekroczeniem 
warunków w nim określonych;

– monitorowanie zdarzeń polegających na 
zajmowaniu pasa drogowego bez zezwole-
nia zarządu drogi w celach niezwiązanych 
z prowadzeniem ruchu drogowego oraz 
zarządzaniem drogą.

82. Pobieranie opłat i kar 
za zajęcie pasa drogowego 
w województwie małopolskim 

Ocena prawidłowości wymierzania oraz 
egzekwowania przez zarządców dróg opłat 
i kar za zajęcie pasa drogowego, a także 
sprawdzenie czy wskutek ich zaniedbań 
właściciele dróg nie utracili możliwości 
pozyskania środków pieniężnych. 

Kontrolą objęto Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 
oraz zarządy dróg: wojewódzkich, po-
wiatowych w Krakowie, Nowym Sączu 
i Chrzanowie, miejskich w Krakowie, No-
wym Sączu i Tarnowie, a także gminnych 
w Krynicy-Zdroju i Wieliczce. 

Przepisy ustawy o drogach publicznych przewidują, że zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z ruchem drogowym oraz utrzymaniem dróg wymaga zezwolenia zarządcy 

drogi, za które pobiera się odpowiednią opłatę.Tymczasem spośród 797 obiektów objętych oględzinami NIK stwierdzono 699 nielegalnych 
zajęć pasa drogowego. W Krakowie, tylko w obrębie Starego Miasta, NIK ujawniła 170 szyldów i reklam umieszczonych w takich miejscach 
bez zezwolenia, w Nowym Sączu – 226, a w Tarnowie – 90. Zarządcy dróg nie wszczynali jednak postępowań administracyjnych w celu 
nałożenia kary na właścicieli reklam, ograniczając się niekiedy do ich usunięcia. NIK oszacowała, że przy uwzględnieniu wszystkich stwier-
dzonych przypadków nielegalnych zajęć pasa drogowego w badanych 8 jednostkach suma kar tylko za jeden dzień wyniosłaby 36 tys. zł. 
Przy założeniu, że na wszystkie bezprawne zajęcia zarządcy wyraziliby zgodę, dzienne opłaty opiewałyby na kwotę 3,6 tys. zł, a w skali roku 
mogliby uzyskać przychody przekraczające 1,3 mln zł.  
Kontrola wykazała, że wnioski o zajęcie pasa drogowego nie zawierały niektórych danych, niezbędnych do naliczenia opłaty, ani nie dołączono 
do nich dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, a mimo to starający się uzyskiwali decyzje pozytywne. Ujawniono także przypadki wydawania zezwoleń na przejście przez pas 
drogowy instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych bez zabezpieczenia właściwej dokumentacji geodezyjnej, a nawet bez oświadczenia 
inwestora o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do odpowiedniego organu. Mało tego, pod pozorem usuwania awarii 
niektórzy przedsiębiorcy wykonywali remonty i naprawy bieżące sieci energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych bez uprzedniego wniosko-
wania o wyrażenie zgody na zajęcie drogi.
Również nie wszystkie zarządy wywiązywały się z obowiązku monitorowania stanu technicznego dróg, w tym zapobiegania nielegalnym 
zajęciom pasa drogowego. NIK zwróciła uwagę na brak nadzoru właścicieli dróg nad prawidłowością pobierania opłat i kar za zajęcie pasa 
drogowego. Także kontrole wewnętrzne w kontrolowanych zarządach całkowicie pomijały badanie w takim zakresie.
Istotnym ograniczeniem skutecznego zarządzania drogami pozostaje nieuregulowany stan prawny  zajętych pod nie gruntów. Rzecz jest 
o tyle ważna, że chcąc nałożyć karę za samowolne zajęcie pasa drogi, organ administracji powinien wykazać się prawem własności gruntu 
zajętego pod drogę, a także na odpowiednim dokumencie geodezyjnym oznaczyć jego powierzchnię. Dopiero taki materiał dowodowy może 
być podstawą wymierzenia kary oraz skutecznego jej dochodzenia w postępowaniu odwoławczym.  
NIK zwraca uwagę, że zarówno umieszczanie obiektów, jak i prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia i nadzoru zarządcy drogi 
nie tylko mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też naruszają utrwalony ład architektoniczny małopolskich 
miast.
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Wa¿niejsze wnioski – wprowadzenie skutecznego nadzoru 
i kontroli nad przewozem towarów niebez-
piecznych;
– pełne wykonywanie zadań przez woje-
wodów i marszałków z zakresu organizacji 
ruchu;

– poprawa nadzoru sprawowanego przez 
marszałków województw w zakresie prowa-
dzenia kursów dokształcających;
– rzetelne sporządzanie planów bezpieczeń-
stwa przy przewozie towarów wysokiego 
ryzyka.

83. Wykonywanie zadań 
przez administracje publiczną 
w zakresie bezpieczeństwa 
przewozu towarów 
niebezpiecznych

Ocena wykonywania zadań przez organy 
administracji publicznej oraz jednostki 
uczestniczące w transporcie towarów, 
zapewnieniu nadzoru i kontroli nad przewo-
zami oraz ich organizacją i przebiegiem ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa przewozów. 

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie 
Transportu Kolejowego w Warszawie oraz 
w jego oddziałach w Warszawie i Krakowie, 
w 4 urzędach wojewódzkich i marszał-
kowskich, 4 wojewódzkich inspektoratach 
transportu drogowego, 4 komendach woje-
wódzkich Państwowej Straży Pożarnej, PKP 
Cargo SA w Warszawie oraz 4 zakładach 
terenowych, w PKP PLK SA w Warszawie 
oraz 4 zakładach terenowych. 

Wojewodowie i marszałkowie województw 
nie stworzyli skutecznego systemu nadzoru nad bezpiecznym przewozem towarów zagra-
żających ludziom i środowisku – materiałów wybuchowych, żrących, palnych, trujących 

oraz promieniotwórczych. Poważnym zagrożeniem jest przewóz tych substancji w miastach, przez które w ciągu doby przejeżdża około 
40 transportów samochodowych z niebezpiecznymi ładunkami od 5 do 20 ton każdy. Najwięcej tzw. toksycznych środków przemysłowych 
przewozi się m.in. w okolicach Łodzi, Trójmiasta, Czechowic-Dziedzic. W 2010 roku w wyniku awarii, wypadków i kolizji na polskich drogach 
doszło do 253 miejscowych zagrożeń chemiczno-ekologicznych. W transporcie kolejowym były 32 takie zdarzenia. 
Nadzór wojewodów nad przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych sprowadzał się w zasadzie do formalnej weryfikacji rocznych 
sprawozdań, składanych przez przedsiębiorców. Wojewodowie nie sprawdzali, jak inspektoraty transportu drogowego, straż pożarna, policja 
i marszałkowie województw wykonują swoje obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przewozu tych towarów. Nie ustalili też 
procedur zapewniających przepływ informacji oraz współpracę między swoim urzędem a jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 
obywateli. W rezultacie takiego stanu zarówno urzędy wojewódzkie, jak i jednostki administracji zespolonej nie posiadały informacji o fak-
tycznym poziomie zagrożeń. 
Kontrola wykazała, że marszałkowie województw, jako organy zarządzające ruchem na drogach wojewódzkich, nie korzystali z możliwości 
wyznaczenia tras przejazdów dla transportów towarów niebezpiecznych przez wprowadzenie odpowiednich znaków zakazu lub nakazu, np. 
„zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” oraz „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”. Nic 
dziwnego, że transport tych towarów odbywał się bez przeszkód przez centra miast w godzinach największego ruchu, w pobliżu budynków 
użyteczności publicznej. Marszałkowie nie sprawdzali, czy wobec przedsiębiorcy organizującego kursy dokształcające dla kierowców nie wy-
dano decyzji o zakazie ich prowadzenia. Główną przyczyną takiego stanu był brak centralnego rejestru, który zawierałby informacje o każdym 
przypadku wykreślenia firmy z takiej ewidencji. 
Z kolei w trzech inspektoratach transportu drogowego egzamin na doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prze-
prowadzały osoby niemające ku temu uprawnień. Mało tego, do egzaminu dopuszczano osoby, które nie spełniały wymogów formalnych 
do jego złożenia.
Zastrzeżenia NIK nie ominęły także Urzędu Transportu Kolejowego, który zaniedbywał swoje obowiązki polegające na sprawowaniu nadzoru 
i przeprowadzaniu kontroli dotyczącej bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Mimo że w latach 2008–2010 masa takich 
towarów wzrosła z 19,4 mln ton do 20,1 mln ton, to liczba kontroli uczestników przewozu spadła ze 107 do 68. Prezes UTK nie kontrolował 
też, czy używane przez kolej ciśnieniowe urządzenia transportowe, w szczególności cysterny, spełniały wymagania do ich bezpiecznego 
użytkowania. Krytyczne uwagi NIK odnosiły się także do stanu technicznego infrastruktury kolejowej. 
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– poprawa stanu technicznego dróg poprzez 
dostosowanie ich parametrów do standardów 
UE;

– utworzenie skutecznego i efektywnego 
systemu szkolenia kierowców;
– usprawnienie i uszczelnienie systemu 
dopuszczania pojazdów do ruchu.

84. Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w Polsce 

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Polsce oraz wskaza-
nie organom administracji publicznej wad, 
błędów i nieprawidłowości utrudniających 
jego istotną poprawę. 

Kontroli poddano urzędy marszałkowskie 
województw: podlaskiego, kujawsko-po-
morskiego, śląskiego, łódzkiego, wielko-
polskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego 
i lubuskiego,  wojewódzkie ośrodki ruchu 
drogowego w tych województwach oraz 
2 urzędy miast i 6 starostw powiatowych. 
Wykorzystano również dane z 27 informacji 
o wynikach kontroli przeprowadzonych 
przez NIK w latach 2000–2010.

Izba od wielu lat przeprowadza kontrole dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa na 
drogach, diagnozuje zagrożenia i przedstawia wnioski w sprawie ich usunięcia. Jednak 

stan bezpieczeństwa jest ciągle zły i wymaga poprawy. Polska  jest  krajem  o  najwyższym  wskaźniku  ofiar śmiertelnych w UE (w Polsce 
na 100 wypadków traci życie statystycznie 11 osób, gdy w UE – 4), a roczne straty z tytułu wypadków drogowych wynoszą ok. 2,5% 
wytworzonego PKB. Mając to na uwadze, NIK dokonała podsumowania dziesięcioletnich wyników badania bezpieczeństwa na drogach 
i przedstawiła je w informacji zatwierdzonej w marcu 2011 r. Polska, przystępując do UE, zobowiązała się zmniejszyć do 2013 r. liczbę 
śmiertelnych ofiar wypadków o połowę. Mimo że w ostatnich latach na drogach ginęło mniej osób, to jednak istnieje poważne ryzyko, że 
nie uda się nam tego zamiaru zrealizować. Podczas gdy w latach 2008–2010 zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych z 5437 do 3907, 
to już w 2011 r. w wypadkach drogowych zginęło 4189 osób, tj. o 7,2% więcej niż w 2010 r.  Wśród przyczyn powodujących zagrożenie 
bezpieczeństwa, Izba w pierwszym rzędzie wymienia fatalny stan infrastruktury drogowej. Ocenę tę potwierdzają wyniki wszystkich 
kontroli z ostatnich 10 lat. Polskie drogi należą do jednych z najgorszych w Europie zarówno pod względem gęstości (o 40% mniejszej 
od przeciętnej UE), jak i struktury (udział autostrad i dróg ekspresowych w ogólnej długości dróg publicznych jest kilkakrotnie mniejszy 
niż w Europie). Jesteśmy też na szarym końcu UE pod względem parametrów technicznych szos. Ich niedostosowanie do unijnego 
standardu nacisku 11,5 tony na oś powoduje, że na jezdniach tworzą się głębokie koleiny. Polscy kierowcy zmuszeni są do jazdy po nich, 
podczas gdy w UE takie drogi wyłącza się z ruchu. Niezadowalający stan dróg, w opinii NIK, był głównie rezultatem niewywiązywania się 
administracji drogowej z ustawowych obowiązków. Izba stwierdziła m.in., że zarządy dróg nie dokonywały corocznych przeglądów stanu 
nawierzchni, nie kontrolowały jakości robót drogowych, a inwestycje drogowe podejmowały bez należytego przygotowania – choćby 
bez prawa do terenu i bez wymaganych pozwoleń. Na poziom bezpieczeństwa wpływał też niedoskonały system szkolenia kierowców. 
Zdaniem Izby nie przygotowuje on do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu, zarówno w zakresie nabywania uprawnień do kierowania 
pojazdami, jak i doskonalenia umiejętności zawodowych (osoby o krótkim stażu za kółkiem powodują u nas ok. 30% wypadków). Izba 
wskazywała także na możliwość występowania mechanizmów korupcjogennych w obszarze szkolenie – egzaminowanie – wydawanie praw 
jazdy, stwierdzając przypadki wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu mimo niepełnej realizacji programu szkolenia, nierzetelnego 
sprawdzania testów i zabezpieczania protokołów egzaminacyjnych. Niebezpieczeństwo w ruchu pojazdów potęgował ich niezadowalający 
często stan techniczny. Kontrole NIK ujawniły liczne przypadki dopuszczania do ruchu pojazdów niesprawnych bądź w ogóle niebadanych 
przez stacje diagnostyczne. Główną tego przyczyną był nienależyty nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, sprawowany przez starostów. 
Istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach stanowi również niewłaściwa organizacja ruchu. Izba stwierdziła, że zarządy dróg 
oraz organy zarządzające ruchem nie wykonywały nawet podstawowych obowiązków, takich jak sporządzanie dla każdej drogi projektu 
organizacji ruchu i utrzymywanie w należytym stanie technicznym wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
W części zarządów dróg osoby nimi kierujące pełniły jednocześnie funkcje organu zarządzającego ruchem drogowym i zatwierdzały 
własne projekty organizacji ruchu.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– przeprowadzanie analiz sytuacji rynko-
wej;
– zobowiązanie Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego do zapewnienia 
skutecznego nadzoru nad wydawaniem 
licencji i zezwoleń w krajowym transporcie 
drogowym;

– wydawanie uprawnień do przewozów po 
dostarczeniu kompletnych wniosków;
– zintensyfikowanie kontroli przedsiębiorców 
transportowych w zakresie wywiązywania się 
przez nich z warunków licencji i zezwoleń;
– cofanie uprawnień przewoźnikom nieprze-
strzegającym obowiązków ustawowych;
– ustanowienie szczegółowych procedur po-
stępowania w urzędach wydających licencje 
i zezwolenia.

85. Wykonywanie zadań 
przez samorządy terytorialne 
w zakresie organizowania 
regionalnych przewozów 
autobusowych 

Ocena wywiązywania się samorządów 
terytorialnych z obowiązków związanych 
z organizowaniem krajowych przewozów 
autobusowych na liniach regularnych. 

Kontrolą objęto urzędy marszałkowskie 
województw: lubelskiego, lubuskiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-
mazurskiego, wielkopolskiego i zachodnio-
pomorskiego oraz położone w ich granicach 
21 starostw powiatowych. 

We wszystkich kontrolowanych jednostkach Izba natknęła się na poważne nieprawidłowości, 
przede wszystkim w realizacji zadań organizacyjnych. Samorządy nie analizowały sytuacji 

rynkowej w przewozach pasażerskich, co miało wpływ na błędne decyzje regulacyjne w tej branży, nierzetelnie 
realizowały też obowiązki związane z udzielaniem licencji oraz zezwoleń przewozowych. Nieprawidłowo rozliczały środki budżetowe prze-
znaczone na refundację udzielanych przez przewoźników ulg ustawowych. 
Przyznawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób odbywało się 
niejednokrotnie z naruszeniem prawa. Wnioski przedsiębiorców były bardzo często niekompletne, wymagane dokumenty nieaktualne albo 
wręcz zastępowane oświadczeniami – czego nie przewidywały żadne przepisy. Licencje wydawano, mimo że wnioskodawcy nie byli w stanie 
udokumentować, iż pojazdy zgłaszane do przewozów spełniają wymagania techniczne. Kontrolerzy Izby wyrazili w związku z tym opinię, że 
praktyki te mogą wskazywać na zachowania korupcyjne, ułatwiane przez zgromadzenie nadmiaru kompetencji w ręku jednego urzędnika, 
dowolność postępowania oraz słabość systemu kontroli i nadzoru.
Ustalenia kontroli wskazują jednoznacznie, że ponad połowa skontrolowanych samorządów nie była przygotowana kadrowo i organizacyjnie 
do wykonywania funkcji regulacyjnych na rynku przewozów osobowych i koncesyjno-kontrolnych. Nie zostały m.in. ustanowione, a więc 
tym samym nie funkcjonowały procedury, jednoznacznie określające sposób wykonywania zadań przez pracowników podczas postępowań 
administracyjnych i kontrolnych.
Izba stwierdziła, że ponad 2/3 kontrolowanych samorządów wydawało zezwolenia mimo przedłożenia niekompletnej dokumentacji, bez 
przeprowadzenia rzetelnej analizy dołączanych do wniosków rozkładów jazdy. W ten sposób niejednokrotnie narażane było bezpieczeństwo 
pasażerów, albowiem dotrzymywanie tych harmonogramów wymagałoby jazdy na trasach z prędkością wyższą niż dozwolona. Przewoźnicy 
zaniedbywali też obowiązek aktualizowania rozkładów, a nieomal 90 proc. badanych samorządów nie reagowało na to zaniechanie.
Kontrolerzy udokumentowali też powszechne przypadki braku reakcji samorządów na sygnały organów kontroli ruchu drogowego o narusza-
niu przez przewoźników warunków zezwoleń. Postępowania w tych sprawach prowadzono w sposób przewlekły, a w 19 skontrolowanych 
przez NIK jednostkach nie podejmowano w takich sytuacjach żadnych działań. W 86% objętych kontrolą samorządów, mimo ustawowego 
obowiązku, nie sprawdzano, czy przewoźnicy nadal spełniają wymogi będące podstawą wydania licencji i zezwoleń. 
Niemal 80 proc. badanych przez NIK samorządów nie korzystało z prawa do kontrolowania przewoźników poprzez sprawdzanie, czy działają 
oni zgodnie z warunkami określonymi w licencjach i zezwoleniach. W ten sposób przedsiębiorcy naruszający przepisy ustawy o transporcie 
drogowym unikali kar pieniężnych, a samorządy nie wiedziały o nieprawidłowościach mogących stanowić podstawę do cofnięcia zezwoleń. 
Ośmielało to także innych posiadaczy pojazdów do przewozu pasażerów bez uprawnień.
Jakość usług przewozowych obniżana była właśnie przez nielegalnych przewoźników, a także wskutek wykonywania kursów pojazdami 
niezgłoszonymi do licencji, ignorowania rozkładów jazdy i nierespektowania ustalonych tras przejazdu. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zwiększenie efektywności komercyjnego 
zagospodarowywania nieruchomości zbęd-
nych dla transportu kolejowego;

– uregulowanie zasad oddawania nierucho-
mości kolejowych do odpłatnego korzystania 
innym podmiotom;
– wyeliminowanie przypadków bezumowne-
go korzystania z nieruchomości PKP SA;

– doprowadzenie do uregulowania stanu 
prawnego posiadanych przez PKP SA nieru-
chomości.

86. Wykorzystanie 
nieruchomości kolejowych na 
cele komercyjne niezwiązane 
z prowadzeniem ruchu 
kolejowego 

Ocena gospodarowania przez PKP SA 
nieruchomościami niewykorzystywanymi do 
prowadzenia transportu kolejowego. 

Kontrolą objęto Ministerstwo Infrastruktury 
oraz 14 jednostek organizacyjnych PKP 
SA – Centralę Spółki, Oddział Dworce 
Kolejowe, 6 rejonów dworców kolejowych 
i 6 oddziałów gospodarowania nierucho-
mościami. 

PKP SA dysponowała w połowie 2011 r. ponad 40 tys. nieruchomości gruntowych o po-
wierzchni 24 tys. ha, 14,8 tys. budynków oraz 22,5 tys. budowli. Na najemców czekało w 675 

obiektach dworcowych przeszło 191 tys. m² powierzchni użytkowej zbędnej do obsługi pasażerów. Realizacja planu spółki zagospodarowania 
poszczególnych składników zbędnego majątku wynosiła od 5% do 67%. 
Dokument „Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów w 2007 r., przewidywał, że w latach 2009–2010 
PKP SA spłaci długoterminowe zadłużenie w wysokości 2,3 mld zł, przy czym 1 mld zł na tę spłatę będzie pochodził ze sprzedaży nierucho-
mości strategicznych. Kontrola wykazała, że z założonych na 2009 r. z tego tytułu wpływów na kwotę 479 mln zł uzyskano 25%, zaś z 587 
mln zł planowanych w 2010 r. – jedynie 14%. Główną przyczyną niepowodzenia był brak zainteresowania kolejowymi nieruchomościami – ok. 
80% przetargów nie doszło do skutku z powodu braku kontrahentów i ofert kupna. W ocenie Izby, zarząd spółki nie wykazał w tym obszarze 
funkcjonowania należytej aktywności, a Minister Infrastruktury nadzór nad realizacją „Strategii…” sprawował w sposób nieskuteczny.
Powołany w 2006 r. przez PKP SA Zespół do spraw dokonania oceny alokacji majątku trwałego pod kątem jego przydatności dla poszcze-
gólnych spółek Grupy PKP nie zakończył pracy w terminie wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Tym samym nie została 
sporządzona ostateczna inwentaryzacja zbędnych nieruchomości kolejowych. Zarząd PKP SA nie wiedział, które nieruchomości przejęte 
w wyniku komercjalizacji PKP były niezbędne do funkcjonowania spółek kolejowych, a które – jako niepotrzebne – mogłyby podlegać ko-
mercyjnemu zagospodarowaniu. 
Izba jako niedostateczny oceniła nadzór zarządu PKP SA gospodarowaniem zbędnymi nieruchomościami przez zarządzające i administrujące 
nimi jednostki organizacyjne – oddziały gospodarowania nieruchomościami i Oddział Dworce Kolejowe. Nie zostały precyzyjnie uregulowane 
zasady oddawania do odpłatnego korzystania obiektów zbędnych dla transportu kolejowego. Stan ten i wynikająca z niego dowolność postę-
powania sprzyjały powstawaniu mechanizmów korupcjogennych przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy. Kontrola ujawniła też przypadki, 
niezwalniania zajmowanych nieruchomości przez dotychczasowych najemców, pomimo upływu terminów dzierżawy lub wynajmu. Wynikało 
to m.in. z nieskuteczności działania oddziałów gospodarowania nieruchomościami, w tym zaniechania dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej.
PKP SA nie zdołała wdrożyć projektowanych przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym w zagospodarowywaniu zbędnych nieruchomości 
kolejowych, m.in. ze względu na przeszkody prawne. Plan budowy osiedla mieszkaniowego na terenach kolejowych w Warszawie nie powiódł 
się, ponieważ nie otrzymano decyzji o warunkach zabudowy. Inwestycja została więc wstrzymana, a spółka nie uzyskała spodziewanych 
korzyści finansowych.
Na posiadane przez PKP SA 104 tys. działek gruntowych ok. 33 tys. nieruchomości o powierzchni 25,3 tys. ha nie miało uregulowanego stanu 
prawnego. Utrudniało to, a często nawet uniemożliwiało, próby ich zagospodarowania.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – poprawa warunków rozwoju portów mor-
skich poprzez realizację celów określonych 
w programach rządowych; 
– podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie 
zasadności realizacji wieloletniego programu 
budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską;

– wzmocnienie nadzoru ministra właściwego 
do spraw morskich i transportu nad działal-
nością dyrektorów urzędów morskich oraz 
PKP PLK SA w zakresie realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych.

87. Warunki rozwoju portów 
morskich 

Ocena działań rządowej administracji 
drogowej i morskiej oraz podmiotów zarzą-
dzających portami i infrastruktura kolejową, 
w zakresie poprawy warunków funkcjono-
wania portów morskich.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Liniach 
Kolejowych SA, urzędach morskich w Gdy-
ni, Słupsku i Szczecinie oraz w zarządach 
portów: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świno-
ujście, Darłowo, Elbląg i Kołobrzeg.

W 2010 r. funkcjonowało w Polsce 69 portów i przystani morskich. Ustawa o portach i przy-
staniach morskich dzieli je na porty o  podstawowym znaczeniu dla gospodarki – Gdańsk, 

Gdynia, Szczecin i Świnoujście oraz nieposiadające takiego znaczenia. W strukturze środków transportu obsługujących porty o podstawowym 
znaczeniu, w 2010 r. przodował przewóz drogowy – 39,3% przed kolejowym – 32,3%, rurociągowym – 26,8% i wodnym śródlądowym – 1,6%. 
W porównaniu z rokiem poprzednim, o 5 punktów procentowych zmniejszył się udział transportu drogowego, co należy uznać za zjawisko 
korzystne z punktu widzenia wymogów ekologicznych. Z myślą o poprawie warunków rozwoju portów morskich, Rada Ministrów przyjęła 
w 2007 r. „Strategię rozwoju polskich portów do 2015 r.”, która zakładała m.in. poprawę infrastruktury portów i dostępu do nich o strony morza 
i lądu, pozyskiwanie większej masy ładunków oraz poprawę jakości usług portowych. Z kolei Zespół do spraw Polityki Morskiej RP, który jest 
organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów  opracował dokument „Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r.”. Za 
kierunki priorytetowe uznał modernizację portów i ich połączeń z zapleczem m.in. poprzez rozwój sieci transportu multimedialnego. 
Kontrola NIK wykazała, że w okresie wdrażania „Strategii…”, czyli od 2008 r. nie nastąpił wzrost nakładów na budowę, rozbudowę i moderni-
zację infrastruktury wiodących portów. Dekapitalizacja majątku trwałego w tych obiektach sięga 60%, jednocześnie jednak planowane nakłady 
inwestycyjne na jego odtworzenie były realizowane tylko częściowo – w 2010 r. w Gdańsku w 72,3%, a w Gdyni w 82,5%. Wśród przyczyn 
tych opóźnień wymieniano przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych i utrudnienia w wykonywaniu 
prac na obiektach będących w eksploatacji. 
Dostęp do portów od strony morza nie uległ poprawie. Przyczyniało się do tego spłycanie torów podejściowych i ich zwężanie. Podstawowym 
powodem tego stanu był brak odpowiednich funduszy na pogłębianie i utrzymanie torów wodnych oraz mitręga administracyjna powodowana 
przez obowiązujące procedury. 
NIK pozytywnie oceniła działalność GDDKiA służącą poprawie stanu technicznego dróg zapewniających dostęp do portów, następował 
bowiem wzrost nakładów inwestycyjnych, w efekcie poprawił się stan techniczny tych dróg. 
Obsługa portów transportem kolejowym utrudniona jest przez degradację stanu technicznego linii kolejowych i ich niskie parametry tech-
niczne. W okresie objętym kontrola nastąpiła dalsza dekapitalizacja linii kolejowych prowadzących do portów. W latach 2009–2010 potrzeby 
finansowe niezbędnych  do utrzymania we właściwym stanie zaspokajane były zaledwie w 15%. Faktyczny czas jazdy pociągów towarowych 
wydłużał się. 
W ocenie Izby niewystarczające były działania na rzecz rozwoju transportu multimedialnego. Wzrost stawek na przewóz kontenerów pociągami 
ograniczał konkurencyjność tych przewozów.
Poprawę warunków funkcjonowania portów morskich przyniosło natomiast odblokowanie – po podpisaniu w 2009 r. umowy z Federacją 
Rosyjską – żeglugi międzynarodowej na Zalewie Wiślanym i zagłębienie – na wniosek strony polskiej – gazociągu Nord Stream, co pozwoliło 
utrzymać warunki żeglugi na Zachodniej Trasie do Świnoujścia. Przywrócono żeglowność na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Nieskuteczne 
i nierzetelne były działania administracji rządowej w zakresie identyfikacji istniejących barier i przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości morskiej 
w celu opracowanie stosownych projektów aktów prawnych, znoszących te bariery. Nierzetelna była też działalność administracji morskiej 
w zakresie przygotowania budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – rzetelna weryfikacja wniosków o udzielenie 
zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów 
medycznych;

– prawidłowe i terminowe wydawanie decy-
zji administracyjnych w tych sprawach.

88. Działalność związana 
z unieszkodliwianiem 
odpadów medycznych 
na terenie województwa 
podkarpackiego    

Ocena unieszkodliwiania odpadów medycz-
nych w województwie podkarpackim. 

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Podkarpackie-
go w Rzeszowie, Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie, Starostwie Powiatowym 
w Dębicy i w trzech przedsiębiorstwach. 

Podstawowym aktem prawnym, określającym zasady neutralizacji pozostałości po udzielonych 
świadczeniach zdrowotnych oraz badaniach i doświadczeniach medycznych, jest wielokrotnie 

nowelizowana ustawa o odpadach. Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła unieszkodliwianie 
odpadów medycznych w województwie podkarpackim w latach 2007–2010. Jednocześnie zwróciła uwagę, że niejasne przepisy nie sprzyjały 
tej sferze gospodarowania, podobnie jak konieczność jednoczesnego przestrzegania ustaw: o odpadach oraz prawo zamówień publicznych. 
Zdaniem NIK, w stosunku do faktycznych potrzeb niewystarczająca była liczba pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-
karpackiego w Rzeszowie, sprawujących pieczę nad doprowadzeniem odpadów do stanu, w którym nie zagrażały życiu i zdrowiu ludzi oraz 
środowisku. Zbyt mała kadra urzędników nie zapewniała też terminowego załatwiania spraw. 
 W okresie objętym kontrolą marszałek województwa wydał w kwietniu 2008 r. jedną decyzję – zezwolenie na unieszkodliwianie 
odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zezwolenie zostało jednak podpisane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ dopuszczało 
unieszkodliwianie odpadów z zastosowaniem technologii dezynfekcji termicznej z wykorzystaniem dwutlenku chloru lub podchlorynu sodu. 
Było to sprzeczne z obowiązującym wówczas bezwzględnym zakazem niszczenia zakaźnych odpadów w inny sposób niż przez spalanie 
w instalacjach. Stosowanie pozostałych metod stanowiło wykroczenie z art. 77a ustawy o odpadach i było wystarczającym powodem do 
odmowy udzielenia zezwolenia. 
Kontrola wykazała, że przystępując do niektórych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na unieszkodliwianie odpadów, jeden 
z przedsiębiorców, który posiadał instalacje do spalania w dwóch miastach jako miejsce wykonania usługi wskazał jedno z nich, mimo że 
realizacja umów wiązałaby się z przekroczeniem wydajności tej instalacji. W tej sytuacji przedsiębiorca nie spełniał wymogu art. 22 ust. 1 
pkt 3 prawa zamówień publicznych, gdyż nie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, a zatem nie 
powinien się o nie starać.
Poważnym problemem okazała się konieczność godzenia wymogów ustaw o odpadach oraz prawa zamówień publicznych.  Sformułowania tej 
pierwszej, określające tzw. zasadę bliskości w gospodarowaniu odpadami, w kontekście wymogów określonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych, prowadziły do poważnych trudności w jednoczesnym przestrzeganiu obu tych aktów prawnych. W szczególności związane były 
one z faktem, że najbliżej miejsca powstania odpadów może znajdować się tylko jedna instalacja do ich niszczenia. W ocenie NIK konieczność 
zachowania wymogów określonych w art. 9 ustawy o odpadach nie powinna eliminować założeń Prawa zamówień publicznych, dotyczących 
zachowania konkurencji pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie.
Kontrolujący stwierdzili, że w umowach zawieranych z przedsiębiorcami, występowało także określenie „utylizacja” – termin nieznany ustawie 
o odpadach, co powodowało problemy interpretacyjne, jaka usługa miała zostać wykonana. Ich zdaniem niezdefiniowane ustawowo określenie 
„utylizacja” w ogóle nie powinno być stosowane w umowach. 
Izba zwróciła uwagę, że ustawa o odpadach powinna przewidywać rozwiązania w razie powoływania się przedsiębiorcy na zniszczenie 
dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami (np. wskutek powodzi), ponieważ taka działalność zostaje wyłączona spod kontroli. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– uzyskanie zezwoleń na odzysk odpadów 
poza instalacjami;

– zapewnienie rzetelnej ewidencji odpa-
dów; 
– przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, 
kontroli rekultywacji gruntów zdewastowa-
nych i zdegradowanych;

– określenie na podstawie dwóch odrębnych 
opinii rzeczoznawców stopnia ograniczenia 
lub utraty wartości użytkowej gruntów.

89. Gospodarowanie 
odpadami z wydobycia węgla 
kamiennego

Ocena przestrzegania przez przedsiębior-
stwa wydobywające węgiel kamienny oraz 
jednostki administracji publicznej przepisów 
związanych z wytwarzaniem, odzyskiem 
oraz gospodarowaniem odpadami.

Kontrolą objęto: Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach, Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach, Urząd Miasta Bytomia, 
Urząd Miasta Rybnika, CTL Maczki-Bór sp. 
z o.o. w Sosnowcu, Kompanię Węglową SA 
w Katowicach, Katowicki Holding Węglowy 
SA w Katowicach, Jastrzębską Spółkę Wę-
glową SA w Jastrzębiu-Zdroju oraz cztery 
kopalnie tych spółek.

W latach 2007–2009 oraz w I półroczu 2010 r. objęte badaniem spółki, mimo sukcesyw-
nych ograniczeń, wytworzyły 90 388,9 tys. ton odpadów będących produktem ubocznym 

wydobycia węgla. W większości wykorzystano je do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych – zapadlisk, nieeksploatowanych 
lub częściowo wykorzystanych wyrobisk. W instalacjach, tj. w stacjonarnych urządzeniach technicznych odzyskano i unieszkodliwiono 31 
986,6 tys. ton tych surowców. Oceniając pozytywnie kontrolowanych przedsiębiorców, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w ich działaniach 
jednak liczne nieprawidłowości.
Inspektorzy WIOŚ w Katowicach ustalili, iż niektóre przedsiębiorstwa wytwarzały odpady bez zezwolenia, a także odzyskiwały je, nie ma-
jąc zgody na tę działalność. Prowadzenie odzysku odpadów bez ważnych zezwoleń było sprzeczne z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach. 
Większość kopalni przekraczała roczne limity wytworzenia surowców uciążliwych dla środowiska. Cztery przedsiębiorstwa oraz spółka CTL 
Maczki-Bór, które używały odpadów do rekultywacji terenów, prowadziły te prace niezgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie ustawy 
o ochronie gruntów. 
Wszystkie jednostki odzyskujące materiały zagrażające przyrodzie ewidencjonowały ich wagę i rodzaj. Cztery podawały jednak w wykazach 
nierzetelne informacje na ten temat, m.in. nie określały miejsca odbioru odpadów przekazywanych do odzysku innym podmiotom, bezpod-
stawnie przypisywały sobie produkty wytworzone i zagospodarowane przez inne firmy. W rezultacie brak było wiarygodnych danych o masie, 
gatunku i przeznaczeniu materiałów uciążliwych dla natury. Takie niezgodne ze stanem faktycznym zestawienia, będące konsekwencją 
błędów rachunkowych lub niewłaściwego zakwalifikowania i ujęcia w nich wagi konkretnych odpadów, przekazywano do Głównego Urzędu 
Statystycznego.
 Dwie spółki wydobywające węgiel kamienny udzieliły zamówień publicznych na transport i administrowanie odpadami z wydobycia węgla na 
kwotę 47,8 mln zł z pominięciem ustawy – Prawo zamówień publicznych lub z naruszeniem jej przepisów, precyzujących okoliczności stoso-
wania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Odstąpienie od zasady konkurencyjności, której dochowanie zapewnia wybór wykonawcy 
w trybie przetargu publicznego, mogło sprzyjać powstaniu korupcji. 
Objęte badaniem miasta nie kontrolowały, co najmniej raz w roku, stanu przywrócenia wartości użytkowej gruntom zdewastowanym, do czego 
zobowiązywał je art. 27 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów, a zwłaszcza zgodności rekultywacji z wymaganiami technicznymi oraz terminowością 
prac. Prezydenci Bytomia i Rybnika wydawali decyzje o rekultywacji gruntów z użyciem odpadów z wydobycia węgla bez określenia stopnia 
ograniczenia lub utraty walorów użytkowych gleby, ustalonego na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców.
Izba krytycznie oceniła funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego. W większości z nich dotyczyła ona 
jedynie spraw organizacyjnych i finansowych, pomijała natomiast kwestie zgodności postępowania z odpadami z warunkami pozwoleń na 
ich wytwarzanie i odzysk. Szwankowała również kontrola wewnętrzna w kopalniach. W latach 2007–2009 oraz w pierwszym półroczu 2010 r. 
przeprowadzono w nich tylko sześć kontroli, w tym w trzech zakładach wydobywczych zaledwie po jednej.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– przestrzeganie obowiązku występowania 
do wójtów o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzanie ścieków;

– zatwierdzanie przez rady gmin taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowa-
dzanie ścieków;
– coroczne określanie taryf wodnych i kana-
lizacyjnych;
– wprowadzenie procedur dokonywania 
ocen prawidłowości wniosków taryfowych 

oraz weryfikacji proponowanych w nich 
kosztów;
– dokonywanie pomiarów poziomu statycz-
nego i dynamicznego lustra wody w stud-
niach głębinowych;
– prowadzenie analiz przyczyn strat wody.

90. Prowadzenie przez gminy 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania 
ścieków 

Ocena prawidłowości działań organów 
gmin oraz samorządowych przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczących 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków. 

Kontrolę przeprowadzono na terenie wo-
jewództw: małopolskiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskie-
go, obejmując nią 14 gmin i 10 jednostek 
wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Dostarczana woda odpowiadała jakościowo parametrom określonym w pozwoleniach wod-
noprawnych i zezwoleniach. Kontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 

w większości prawidłowo gospodarowały wodą i posiadały programy jej oszczędzania. We wszystkich jednostkach badanie stwierdziło 
prawidłowe postępowanie ze ściekami, a oczyszczalnie uzyskiwały zakładane redukcje zanieczyszczeń.
Większość spośród kontrolowanych gmin dla prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków powołała samorządowe 
jednostki organizacyjne. Wszystkie one posiadały komplet pozwoleń wymaganych przepisami prawa wodnego. Niektóre z nich nie dopełniły 
jednak obowiązku uzyskania pozwoleń wójtów bądź burmistrzów na wykonywanie tej działalności.
Obowiązujące zasady ustalania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków nakazują przedsiębiorstwom dołączać do wniosków o ich 
zatwierdzenie szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz dokumenty określające założenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji 
eksploatowanej sieci. Po weryfikacji propozycji przez wójtów, rady gmin podejmują uchwały o zatwierdzeniu opłat. Taryfy ustalane są na jeden 
rok, w uzasadnionych przypadkach mogą być przedłużane, ale nie dłużej niż o kolejne 12 miesięcy.
Badania Izby wykazały, że niemal 30% kontrolowanych przedsiębiorstw nie sporządzało wniosków o zatwierdzenie taryf. Dwa nie dołączyły 
do wniosku załączników dotyczących rozbudowy instalacji, mimo planowania takich inwestycji. Z kolei w trzech przypadkach nie była weryfiko-
wana zgodność planów modernizacyjnych z kierunkami rozwoju gmin określonymi w studiach uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania 
przestrzennego.
Ujawnione nieprawidłowości w ustalaniu opłat za wodę i ścieki to pomijanie rad gmin w ich określaniu i wprowadzanie taryf zarządzeniami 
wójtów, uchwalanie ich obowiązywania na dłużej niż 2 lata. W dwóch gminach ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków skalkulowano 
poniżej kosztów, jednocześnie rady tych gmin nie podjęły uchwał o stosowaniu dopłat z budżetów samorządowych do tej działalności.
W latach 2008–2010 na inwestycje i modernizacje w skontrolowanych jednostkach zaplanowano wydatki przekraczające łącznie 366 mln zł. Z 
tej sumy ok. 32 mln zł wyłożyły gminy, przeszło 40 mln zł przedsiębiorstwa, ponad 107 mln zł pochodziło z Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Regionalnego, zaś 170 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeszło 86% tych środków 
przeznaczano na rozbudowę kanalizacji. 
Do końca czerwca założone zadania zrealizowano w 96%. Podstawową przyczyną niepełnego ich wykonania były niedobory w kasach 
jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, przesunięcia terminów rozpoczęcia zadań finansowanych w ramach Funduszu Spójności oraz 
nieuzyskanie w porę pozwoleń na budowę.
W pięciu przedsiębiorstwach kontrolerzy odkryli przypadki braku systematycznych pomiarów ilości pobieranej wody i nieewidencjonowania 
wskazań wodomierzy, nadmiernej – w stosunku do warunków pozwoleń – dobowej ilości odprowadzanych ścieków, przekraczania w nich 
zawartości fosforu oraz niedokonywania pomiarów statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studniach głębinowych. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – budowa sieci wodociągowych jednocze-
śnie z kanalizacyjnymi;
– kontrasygnowanie umów z wykonawcami 
przez skarbników gmin celem potwierdzenia 
zabezpieczenia środków w budżecie;
– przestrzeganie przepisów prawa budowla-
nego i prawa zamówień publicznych;

– wyegzekwowanie od właścicieli nierucho-
mości obowiązku podłączenia się do sieci 
kanalizacji zbiorczych;
– uporządkowanie przez gminy gospodarki 
ściekowej na terenach nieobjętych siecią 
kanalizacji zbiorczej.

91. Realizacja przez małe 
gminy zadań inwestycyjnych 
w zakresie infrastruktury 
wodno-ściekowej 

Ocena przygotowania organizacyjno-finan-
sowego gmin do podjęcia działań na rzecz 
rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. 

Kontroli poddano 33 urzędy gmin z wo-
jewództw: dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego, śląskiego warmińsko-ma-
zurskiego i zachodniopomorskiego.

Jednym z zadań gmin – wymienionym w ustawie o samorządzie gminnym – jest zaspokajanie 
potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych. W objętym kontrolą NIK okresie 2007–30 czerwca 2011, kontrolowane przez Izbę gminy oddały do 
użytku swych mieszkańców 151,9 km sieci wodociągowej, 300,7 km kanalizacji sanitarnej, a także 16 oczyszczalni ścieków o łącznej prze-
pustowości 12.397 m³/d.
We wszystkich poddanych badaniu Izby gminach przygotowywano roczne i wieloletnie plany rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. Doku-
menty te, w ocenie NIK, sporządzane były rzetelnie i uwzględniały faktyczne potrzeby mieszkańców. Planowanie i realizacja tych inwestycji 
przypisane były komórkom organizacyjnym w urzędach gmin bądź samodzielnie prowadzącym te sprawy urzędnikom.
W kilku urzędach wykryto jednak nieprawidłowości – plany inwestycyjne zawierały nieścisłości i dane niespójne w konfrontacji z zakresem 
rzeczowym i finansowym planowanych inwestycji. W pięciu gminach nie zaplanowano równoczesnej budowy wodociągów, kanalizacji zbior-
czej i oczyszczalni ścieków, a mimo tego nie przewidziano innych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska, do czego zobowiązuje 
prawo wodne. 
Izba oceniła, że bez mała 80% kontrolowanych gmin było dobrze przygotowanych pod względem organizacyjnym i finansowym do podejmo-
wanych inwestycji. Posiadały one kompletną i aktualną dokumentację budowlaną, pozwolenia budowlane, decyzje środowiskowe, pozwolenia 
wodnoprawne oraz zabezpieczone środki w budżecie na realizowane cele. Mimo to 7 gmin musiało skorygować swe inwestycyjne plany 
z powodu trudności z ich całkowitym sfinansowaniem. 
Przy wyborze wykonawców robót budowlanych i usług samorządy najczęściej przestrzegały obowiązujących zasad udzielania zamówień 
publicznych. Nieprawidłowości w tym względzie ujawniono w 16% kontrolowanych inwestycji. Zdarzały się przypadki naruszania zasad uczciwej 
konkurencji, nieuprawnionego stosowania trybu z wolnej ręki lub niezachowania formy pisemnej przy powoływaniu komisji przetargowych.
Inwestycje prowadzone były na ogół rzetelnie i gospodarnie, a gminy posiadały komplet umów na wykonanie robót budowlanych i usług oraz 
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Kontrola wykryła jednak przypadki uchybień formalnych – m.in. braku na umowach kontrasygnat 
skarbników gmin, zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwotach przekraczających sumy określone w uchwałach budżetowych, wykona-
nia sześciu przyłączy bez wymaganych pozwoleń na budowę, a także eksploatowania ujęcia wody i oczyszczalni ścieków bez pozwolenia 
wodnoprawnego. Zdarzały się też przypadki rozpoczynania budów bez wymaganych pozwoleń oraz braku książek obiektów budowlanych.
 W ocenie NIK kontrolowane gminy inwestujące w wodociągi i kanalizację uzyskały zamierzone efekty rzeczowe i ekologiczne. Liczba miesz-
kańców, którzy zyskali dostęp do wody z kranu, zwiększyła się o 19 tys. – o około 7%, a odprowadzających ścieki do kanalizacji o 26,5 tys. osób 
– czyli o 20%. Stwierdzono jednocześnie, ze nie wszyscy właściciele nieruchomości podłączyli się do wybudowanych sieci kanalizacyjnych. 
Na ogólną liczbę 4367 przyłączy wykorzystano 3891 – prawie 90%.
Kontrola wskazała też na istotny problem zapewnienia należytej ochrony środowiska na terenach nieobjętych siecią kanalizacji zbiorczej. Problem 
odbioru ścieków pozostawiono tam do rozwiązania samym mieszkańcom, gdy tymczasem prawo nakłada ten obowiązek na gminy.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – określenie minimalnej zawartości progra-
mów ochrony środowiska, procedury ich 
opracowywania i aktualizowania;
– stworzenie, na podstawie rzetelnie przygo-
towywanych i aktualizowanych programów 
ochrony środowiska, kompleksowego sys-
temu zarządzania środowiskiem;

– zagwarantowanie pełnej spójności obo-
wiązujących w gminach dokumentów stra-
tegicznych;
– stworzenie systemu wspierania wdrażania 
EMAS w jednostkach administracji samorzą-
dowej.

92. Zarządzanie środowiskiem 
w gminach 

Ocena prawidłowości planowania i realizacji 
przez gminy zadań dotyczących ochrony 
środowiska oraz wprowadzania komplekso-
wego systemu zarządzania środowiskiem. 

Kontrolę przeprowadzono w 30 gminach (w 
tym 7 miastach na prawach powiatu) z te-
renu ośmiu województw. Kolejnych 5 gmin 
poddano badaniu rozpoznawczemu.

Właściwe zarządzanie środowiskiem jest działaniem kompleksowym. Prawo ochrony środowi-
ska stanowi, że ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana 

z zachowaniem pieczy nad pozostałymi obiektami. Stąd wielkie znaczenie koordynacji poczynań, ułatwiającej wykorzystywanie wszystkich 
instrumentów zarządzania środowiskiem, do których, obok programowania działań, należy także stosowanie mechanizmów prawno-organi-
zacyjnych, finansowych i społecznych. W realizacji tych zamiarów pomagać mają przygotowywane przez gminy dokumenty strategiczne. 
Długofalowe programy, zwane też strategiami rozwoju, posiadało 30 spośród 35 skontrolowanych gmin. Wynikało z nich, że 90% badanych 
gmin w swych planach rozwojowych uwzględniało zasady ochrony środowiska, a 73% wymagania ochrony przyrody. 
We wszystkich analizowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określano rozwiązania niezbędne do zapobiegania 
zanieczyszczeniom oraz do przywracania środowisku właściwego stanu. W zdecydowanej większości planów określano warunki umożliwiające 
uzyskanie optymalnych efektów w ochronie środowiska. Jednak na etapie przygotowania przeszło 1/3 studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego nie wykonano opracowań ekofizjograficznych, które winny zawierać aktualne informacje o środowisku 
i służyć dostosowaniu funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania terenu do warunków przyrodniczych. W 1/4 badanych studiów 
zawarte dane o obiektach ochrony przyrody były niepełne lub nieaktualne.
Kontrola wykazała, że sporządzane w gminach programy ochrony środowiska, mające stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarzą-
dzania środowiskiem, w większości nie odpowiadały wymogom prawa ochrony środowiska. Ponad 65% tych dokumentów nie było w porę 
aktualizowanych. 
Izba ujawniła też przypadki niezgodności danych zawartych w programach z informacjami cytowanymi w innych opracowaniach strategicznych. 
A właśnie programy ochrony środowiska, w opinii NIK, powinny stać się bazą dla wprowadzenia sprawnego i skoordynowanego systemu 
zarządzania środowiskiem. Regulacje prawne dotyczące zawartości, procedury opracowywania i aktualizowania programów ochrony śro-
dowiska były – zdaniem NIK – niewystarczające.
Przedsiębiorstwa i instytucje mogą przyjmować dobrowolne zobowiązania podejmowania działań organizacyjnych i technicznych służących 
środowisku w ramach normy ISO 14001 lub EMAS – Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu. W wyniku kontroli Izba stwierdziła, 
że w żadnej spośród 35 badanych gmin, urzędy lub ich jednostki organizacyjne nie przystąpiły do EMAS, a tylko w 2 wdrożony został system 
zarządzania wg ISO 14001. Większość samorządów nie ma wystarczającej świadomości, że szerokie wdrażanie systemu integrującego 
aspekty ekonomiczne i ekologiczne może znakomicie ułatwić zarządzanie środowiskiem w gminie. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – usprawnienie procesu udzielania dofinan-
sowania beneficjentom poprzez skrócenie 
czasu od złożenia wniosku do podpisania 
umowy;

– zapewnienie skutecznej kontroli realizacji 
umów przez Fundusz.

93. Finansowanie ze 
środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie zadań 
związanych z ochroną 
środowiska  

Ocena prawidłowości i efektów wykorzy-
stania środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na ochronę środowiska w województwie 
zachodniopomorskim.

Kontrolą objęto: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, Urząd Miasta w Szczecinku, 
Urząd Miejski w Mieszkowicach, Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na SA – Oddział Zespół Elektrowni Dolna 
Odra Nowe Czarnowo, Chemiczną Spół-
dzielnię „Znicz” w Białogardzie w likwidacji, 
spółki: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja 
w Białogardzie, Miejskie Wodociągi i Ka-
nalizacja w Kołobrzegu, oraz Komendę 
Wojewódzką Policji w Szczecinie. 

W latach 2008–2010 oraz I półroczu 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansował przedsięwzięcia proekologiczne w kwocie 

267.494 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na ochronę wód (166.200 tys. zł), powietrza i klimatu (48.825 tys. zł) oraz ziemi i gospodarki 
odpadami (15.958 tys. zł). W ramach tych projektów m.in. wybudowano 353 km sieci wodociągowych, 664 km kolektorów sanitarnych, 194 
alternatywne źródła energii oraz 268 kolektorów słonecznych. Rekultywacji poddano 13 ha gruntów, unieszkodliwiono 56.464 tony odpadów 
komunalnych i 943 tony odpadów i wyrobów azbestowych.  Na koniec I półrocza 2011 r. majątek Funduszu wynosił 490.360 tys. zł i w porów-
naniu z 2008 r. wzrósł o 82.409 tys. zł, tj. o 20,2%. Oceniając pozytywnie jego działalność, NIK zwróciła uwagę, że znaczna część środków 
finansowych Funduszu spoczywała na lokatach bankowych, zamiast zostać przeznaczona na prace służące ochronie środowiska. 
W badanym okresie do Funduszu wpłynęło 1.151 podań, z których zakwalifikowano do dofinansowania 843 na ogólną kwotę 290.351 tys. 
zł: 548 wniosków o datację, 181 o pożyczkę i 113 o umorzenie zobowiązań. Z beneficjentami zawarto 666 umów na kwotę 227.333 tys. zł. 
Na zadania proekologiczne WFOŚiGW przeznaczył jednak tylko część środków będących w jego dyspozycji. Przyczynami tego stanu były 
m.in. długotrwałość rozpatrywania wniosków przy nieokreśleniu maksymalnego terminu ich załatwienia (często powyżej 6 miesięcy), odmowy 
przyznania pomocy beneficjentom spełniającym warunki do jej otrzymania oraz rezygnacja ubiegających się o wsparcie. 
Fundusz odmówił dofinansowania 6 wnioskodawcom na kwotę 26.017,3 tys. zł, chociaż posiadał środki na lokatach krótkoterminowych, 
co, zdaniem NIK, mogło wskazywać na możliwość wystąpienia korupcji. Uzasadniając odmowę Fundusz wyjaśniał, iż blokowano środki na 
wykonanie planowanych zadań przez beneficjentów samorządowych z udziałem środków unijnych, których realizacja przesunęła się w czasie. 
Działanie takie naruszało jednak zasadę równego traktowania podmiotów ubiegających się i spełniających kryteria udzielenia dofinansowania, 
co było niezgodne z art. 411 ust. 8 ustawy – Prawo ochrony środowiska i § 3 zasad udzielania pomocy WFOŚiGW. Zdaniem NIK, Fundusz obok 
biernego reagowania na zgłaszane potrzeby przez beneficjentów, powinien prowadzić bardziej aktywną politykę proekologiczną, zwłaszcza 
przy niezaspokojonych potrzebach w tej dziedzinie.
Fundusz nie wykorzystywał w pełni prawa do kontroli dofinansowanych projektów. W przypadku sześciu umów obejmujących m.in. odbudowę 
wałów przeciwpowodziowych, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie przeprowadził kontroli zgodności realizacji zadań inwestycyj-
nych, tłumacząc to zaniechanie wiarygodnością beneficjentów wykonujących zadanie. WFOŚiGW nie kontrolował też spełnienia obowiązku 
wyłaniania wykonawców robót zgodnie z regułami udzielania zamówień publicznych, mimo że umowy pożyczek przewidywały sankcje za 
niewykonanie tego obowiązku.
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Wa¿niejsze wnioski

– podjęcie czynności zmierzających do 
zwiększenia liczby kontroli przestrzegania 
decyzji ustalających warunki korzystania ze 
środowiska, w toku których prowadzone są 
pomiary emisji;

– zaprzestanie odraczania kar w przypad-
kach ukończenia przedsięwzięcia usuwające-
go przyczyny ich ponoszenia przed złożeniem 
wniosku o odroczenie; 
– dołożenie należytej staranności przy 
prowadzeniu postępowań odwoławczych;
– rozszerzenie liczby weryfikowanych w dro-

dze pomiarów WIOŚ wniosków o zmniejsze-
nie wymiaru kary biegnącej lub zaprzestanie 
jej naliczania;
– egzekwowanie bez zbędnej zwłoki admini-
stracyjnych kar pieniężnych.

94. Wymierzanie przez 
Inspekcję Ochrony 
Środowiska administracyjnych 
kar pieniężnych oraz ich 
egzekwowanie 

Ocena realizacji przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska zadań dotyczących wymie-
rzania i egzekwowania administracyjnych 
kar pieniężnych, stanowiących przychody 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej (a od 1 stycznia 2010 r. także 
powiatów i gmin). 

Kontrolę przeprowadzono w Głównym 
Inspektoracie Ochrony Środowiska i w 9 
wojewódzkich inspektoratach: w Białym-
stoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, 
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i w 
Zielonej Górze. 

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska mają obowiązek wymierzania administracyjnych 
kar pieniężnych za przekraczanie lub naruszanie warunków korzystania ze środowiska, 

ustalonych decyzjami dotyczącymi m.in. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, odprowadzania ścieków, składowania odpadów. 
Stwierdzenie przekroczenia lub naruszenia następuje na podstawie kontroli i dokonanych w ich trakcie pomiarów. Organem odwoławczym 
od decyzji w sprawie wymierzenia kary jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Na wniosek podmiotów realizujących terminowo przed-
sięwzięcie, którego wykonanie usunie przyczyny ponoszenia kary, w okresie nie dłuższym niż 5 lat, WIOŚ odraczają termin płatności tych kar. 
W przypadku, gdy zrealizowane w terminie przedsięwzięcie usunęło przyczynę ponoszenia kary, jej wysokość zmniejsza się o sumę środków 
własnych wydatkowanych na jego realizację, a karę nałożoną w związku ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów – umarza się. 
W badanym przez NIK okresie corocznie spadała liczba kontroli podmiotów posiadających decyzje określające warunki korzystania ze 
środowiska, w toku których wykonywano pomiary emisji substancji lub energii do środowiska. W latach 2008 – I połowa 2010 r. wszyscy (16) 
wojewódzcy inspektorzy wydali łącznie 2.865 decyzji ustalających wymiar kary biegnącej i wymierzających administracyjne kary pieniężne. 
W tym samym czasie GIOŚ w wyniku rozpatrzenia 201 odwołań od takich decyzji WIOŚ wydał 163 decyzje (z tego 85 utrzymujących w mocy 
zaskarżone decyzje). W kolejnym etapie procedury – przed sądami administracyjnymi – 3 (z 24 rozpoznanych przez sąd) decyzje GIOŚ zostały 
uchylone na skutek ich niezgodności z prawem. W ocenie NIK świadczy to o braku należytej staranności w prowadzeniu postępowań.
W badanym przez Izbę okresie skontrolowani wojewódzcy inspektorzy stwierdzili 219 przypadków naruszeń warunków korzystania ze 
środowiska. Wydali 361 decyzji ustalających wymiar kary biegnącej i 714 decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne na kwotę 
78 mln zł. Najwięcej kar dotyczyło naruszania warunków odprowadzania ścieków. Do GIOŚ wpłynęło zaś 137 odwołań od decyzji WIOŚ. W 
wyniku ich rozpatrzenia GIOŚ wydał 107 decyzji, z tego w 58 przypadkach utrzymał w mocy decyzje WIOŚ, zaś w 34 uchylił zaskarżone je 
w całości i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia przez WIOŚ. Kontrola wykazała, że postępowania w GIOŚ prowadzone były w 80% 
przypadków dłużej niż stanowi o tym kpa. Z 388 wniosków ukaranych podmiotów o odroczenie terminu płatności kar na sumę 74,7 mln zł 
skontrolowani WIOŚ uwzględnili 328 w łącznej kwocie 71,6 mln zł. Jednocześnie w 141 przypadkach wojewódzcy inspektorzy zmniejszyli 
wymiar orzeczonych kar lub je umorzyli, na łączną sumę 33,6 mln zł. Jak jednak stwierdziła Izba, nie wszyscy WOIŚ przeprowadzili kontrole, 
by ustalić, czy rzeczywiście ustały przyczyny wymierzenia kar. W trzech badanych inspektoratach NIK ujawniła nieprawidłowości polegające na 
wydawaniu decyzji o odroczeniu lub zmniejszeniu kary, mimo iż przedsięwzięcia, które usunęły przyczyny ich nałożenia, zostały zrealizowane 
przed wydaniem decyzji odraczającej. Takie postępowanie naruszało przepisy.
Uwagę kontrolerów zwrócił procentowy wzrost liczby podmiotów, które nie uregulowały należnych kar. Skuteczność czynności egzekucyjnych 
nie nadążała za przyrostem długów. Na koniec 2008 r. łączna kwota wymagalnych, niezapłaconych administracyjnych kar pieniężnych wy-
nosiła w badanych inspektoratach 4,4 mln zł, rok później – 5,3 mln zł. Jedną z przyczyn opóźnień w egzekucji były toczące się postępowania 
upadłościowe wobec ukaranych podmiotów. W przypadkach, gdy kończyły się one umorzeniem, egzekucja niezapłaconych kar stawała się 
niemożliwa. Stwierdzono także przypadki późnego podejmowania przez WIOŚ działań mających na celu wyegzekwowanie niezapłaconych 
kar (późne wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych).
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– wykonywanie prawidłowego nadzoru nad 
realizacją zadań powierzonych nadleśniczym 
Lasów Państwowych;

– dokonywanie kompleksowej oceny stanu 
zdrowotnego i sanitarnego lasów;
– sporządzanie dokumentacji urządzeniowej 
obejmującej całą powierzchnię nadzorowa-
nych lasów niepaństwowych;
– sporządzanie rzetelnych sprawozdań 

statystycznych dotyczących lasów niepań-
stwowych.

95. Realizacja przez 
starostów zadań dotyczących 
gospodarki leśnej w lasach 
niestanowiących własności 
Skarbu Państwa 

Ocena prawidłowości wykonywania przez 
starostów zadań z zakresu gospodarki 
leśnej w lasach niepaństwowych, w szcze-
gólności realizowania obowiązków wynika-
jących z ustawy o lasach, i sprawowania 
przez nadleśniczych Lasów Państwowych 
nadzoru nad lasami prywatnymi, na podsta-
wie zawartych porozumień.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie 
Miejskim w Białymstoku, 24 starostwach 
powiatowych i w 18 nadleśnictwach Lasów 
Państwowych. 

Oględziny przeprowadzone w lasach prywatnych potwierdziły, że ich stan zdrowotny 
i sanitarny był dobry. Stwierdzone w drzewostanie szkody i zagrożenia spowodowane były 

czynnikami abiotycznymi, biotycznymi oraz antropogenicznymi i nie miały zasadniczego wpływu na zachowanie trwałości lasów i zapewnienie 
ciągłości ich użytkowania. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych należy wyłącznie do starostów. Zgodnie z ustawą o lasach 
mogą oni, w drodze porozumienia, powierzyć sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi nadleśniczym Lasów Państwowych. Wszy-
scy kontrolowani przez Izbę nadleśniczowie zawarli takie porozumienia, a powierzone im zadania dotyczyły m.in. prowadzenia oceny stanu 
drzewostanów, cechowania drewna i wydawania świadectw legalności pozyskania. 
Z 18 nadleśniczych poddanych badaniu NIK, 16 zostało upoważnionych przez starostów do wydawania w ich imieniu decyzji administracyjnych. 
W ten sposób mieli oni narzędzie oddziaływania na właścicieli lasów w razie niewykonywania przez nich obowiązków powszechnej ochrony 
lasów, trwałego ich utrzymywania, czy zapewnienia ciągłości ich użytkowania. 
W nadleśnictwach tych przeglądy drzewostanów prowadzone były na bieżąco i jeśli właściciele lasów nie wywiązywali się ze swych obo-
wiązków określonych w ustawie o lasach, nakazywano im, w drodze decyzji administracyjnych, wykonywanie prac hodowlanych, czynności 
pielęgnacyjnych bądź zabiegów ochronnych.
Kontrolerzy Izby stwierdzili jednak, że 7 starostów i Prezydent Białegostoku nieprawidłowo sprawowali nadzór nad realizacją zadań powie-
rzonych nadleśniczym Lasów Państwowych. Pracownicy tych jednostek odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków dotyczących lasów 
niepaństwowych nie kontrolowali i nie oceniali stanu zaawansowania nadleśniczych w realizowaniu zadań wymienionych w porozumieniach. 
Nie posiadali też udokumentowanej wiedzy o stanie zdrowotnym i sanitarnym lasów, a także o potencjalnych zagrożeniach abiotycznych, 
biotycznych czy antropogenicznych.
Izba negatywnie oceniła realizację przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych. Na obszarze 23 powiatów 
i miast na prawach powiatu 57,12% powierzchni lasów niepaństwowych nie zostało objętych dokumentacją urządzeniową wymaganą ustawą 
o lasach – nie było map ewidencyjnych nieruchomości i opisu drzewostanów oraz nie zostały określone zadania hodowlane i ochronne dla 
179,2 tys. ha z 313,7 tys. ha lasów. 
Sporządzane przez samorządy sprawozdania statystyczne dotyczące lasów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu 
Państwa) zawierały – niezgodne z ewidencją gruntów i budynków – dane dotyczące powierzchni: lasów niepaństwowych, lasów objętych 
dokumentacją urządzeniową,  lasów stanowiących własność osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych i lasów uznanych za ochronne. 
W ten sposób informacje o lasach niepaństwowych okazywały się niewiarygodne, co utrudniało właściwe sprawowanie nadzoru nad ich 
prowadzeniem.
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– dostosowanie pomieszczeń schronisk do 
warunków określonych w rozporządzeniu 
w sprawie szczegółowych wymagań wete-
rynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt;

– uchwalenie i wykonywanie programów 
zapobiegania bezdomności zwierząt;
– powierzanie prowadzenia schronisk oraz 
wyłapywania bezdomnych zwierząt wyłącznie 
podmiotom posiadającym stosowne zezwo-
lenia oraz będącym pod nadzorem służb 
weterynaryjnych;

– ograniczenie śmiertelności zwierząt 
przebywających w schroniskach oraz niedo-
puszczanie do ich przepełnienia m.in. przez 
zwiększenie adopcji.

Środowisko

96. Przestrzeganie praw 
zwierząt

Ocena realizacji przez gminy, schroniska dla 
zwierząt oraz powiatowe służby weteryna-
ryjne działań związanych z zapewnieniem 
właściwych warunków bytowania i huma-
nitarnego traktowania zwierząt.

Kontrolą objęto 25 urzędów gmin (miast) 
z województw kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, 
podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego 
i mazurskiego, 8 powiatowych inspekto-
ratów weterynarii oraz 21 schronisk dla 
zwierząt. 

Schroniska dla zwierząt są przepełnione. W jednym z nich zwierzęta znajdowały się nawet 
w pomieszczeniach administracyjnych, również w  gabinecie kierującej placówką. Wciąż 

wysoka jest liczba zgonów, także w wyniku eutanazji, gdyż przeciętnie dotyczy co czwartego psa i kota przyjętych do schroniska. Z powodu 
nadmiernego zagęszczenia brakuje izolatek dla zwierząt agresywnych, chorych i odbywających kwarantannę. Za mało jest wybiegów, a jeśli 
są, to często na pokrytym odchodami i resztkami karmy terenie, który po deszczu zamienia się w grzęzawisko. Taka sytuacja stwierdzona 
przez Najwyższą Izbę Kontroli w pięciu schroniskach jest zaprzeczeniem standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
Rady 22 gmin podjęły uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, ale tylko 8 z nich uchwaliło programy zwalczania bezdomności 
zwierząt m.in. przez sterylizację, znakowanie psów mikroprocesorem oraz poszukiwanie nowych właścicieli. W jednym z miast wyłączną 
metodą ograniczenia bezdomności było wyłapywanie, a następnie uśmiercanie zwierząt. Służby miejskie nie interesowały się przyczynami 
eutanazji i ich miejscem, bezkrytycznie akceptując rachunki na ponad 68,5 tys. zł za schwytanie i utylizację zwierzaków. NIK powiadomiła 
prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na nieuzasadnionym zabijaniu bezdomnych zwierząt.
Prawie połowa gmin wbrew ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określiła wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
odławiający bezdomne zwierzęta i prowadzący dla nich schroniska, co może doprowadzić do sytuacji, w której zwierzętami zajmować się będą 
osoby nieprzygotowane do opieki, nastawione przede wszystkim na zysk. Kontrola zresztą wykazała, że wskutek zaniedbania urzędników 
co trzecia gmina zlecała wyłapywanie bezdomnych zwierząt podmiotom niemającym na to  zezwolenia. Samorządy usprawiedliwiały swoje 
postępowanie stanem wyższej konieczności, wynikającym z zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Na realizację umów z przedsię-
biorcami nieposiadającymi zezwoleń gminy wydatkowały 2.309,5 tys. zł.
 Schroniska podejmowały akcje edukacyjne i informacyjne, promujące adopcję zwierząt, uczyły dzieci i młodzież właściwych postaw wobec 
zwierząt. Dzięki zaangażowaniu pracowników schronisk, organizacji zajmujących się ochroną zwierząt oraz wolontariuszy, nowych opiekunów 
znalazło prawie 40 tys. zwierząt. Zdaniem NIK umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach łagodzi jedynie skutki, ale nie rozwiązuje 
samego problemu bezdomności. Konieczne jest wdrożenie rozwiązań systemowych, polegających m.in. na ograniczaniu niekontrolowanego 
rozrodu zwierząt domowych i wprowadzeniu obowiązku rejestracji i znakowania psów.
Bałagan w dokumentacji sześciu schronisk uniemożliwiał m.in. ustalenie faktycznej liczby zwierząt w nich przebywających w konkretnym 
dniu, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych i adresów osób adoptujących psy. Jedno ze schronisk ujmowało w ewidencji tylko psy, 
chociaż znajdowały się w nim także konie, kangur, kuce, niedźwiedzie i świnki wietnamskie. Powiatowi lekarze weterynarii skontrolowali 36 
targowisk, nie stwierdzając przypadków niehumanitarnego traktowania zwierząt.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zintensyfikowanie działań mających na 
celu stworzenie bazy danych o osobach 
mogących stanowić zagrożenie dla bezpie-

czeństwa i porządku publicznego podczas 
EURO 2012;
– udzielanie informacji przez Sąd o orzecze-
niach powinno odbywać się z zachowaniem 
terminu i formy wynikających z ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sprawy wewnętrzne

97. Gromadzenie, 
przetwarzanie i udostępnianie 
informacji dotyczących 
bezpieczeństwa imprez 
masowych

Ocena funkcjonowania systemu gro-
madzenia, przetwarzania i przekazywa-
nia informacji dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez masowych oraz 
wykorzystania tych informacji. 

Kontrolą objęto: Komendę Główną Policji, 
Komendę Rejonową Policji I Warszawa-
Śródmieście i Sąd Rejonowy Warszawa-
Śródmieście.
 

Funkcjonowanie systemu gromadzenia i przekazywania informacji    dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez masowych zostało negatywnie ocenione przez NIK. Prowadzona 

przez Komendanta  Głównego Policji baza danych, w której gromadzone są informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, nie była 
na bieżąco aktualizowana o dane osób, w stosunku do których orzeczono zakazy uczestnictwa w imprezach masowych. W efekcie od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia do wprowadzenia informacji o nim do KSIP upływało od 25 do 140 dni. Informacje o osobach, w stosunku 
do których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia orzekł zakaz uczestnictwa w imprezach masowych, nie były przekazywane Policji 
(NIK stwierdziła dwa takie przypadki), albo przekazywane były z dużym opóźnieniem. Maksymalne opóźnienie stwierdzone przez NIK w tym 
przypadku wynosiło 50 dni. I było wynikiem wysyłania informacji tradycyjną pocztą zamiast przy użyciu elektronicznych środków komunikacji 
lub bezpośredniego doręczenia. 
Brak aktualnych danych uniemożliwiał organizatorom imprez wykluczenie uczestnictwa osób mogących zakłócać przebieg i bezpieczeństwo 
organizowanych przedsięwzięć. Ponadto, w bazie tej Komendant Główny Policji nie gromadził informacji na temat zakazów uczestnictwa 
w imprezach masowych wydanych przez instytucje zagraniczne. Brak tych danych stwarzał ryzyko udziału w imprezach masowych osób 
zakłócających bezpieczny ich przebieg i objętych z tego powodu zagranicznymi zakazami uczestnictwa w imprezach masowych. Dodatkowo, 
prace dotyczące bazy danych, tworzonej na podstawie art. 68a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o osobach mogących stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas EURO 2012 są dopiero na wstępnym etapie, co może stwarzać ryzyko, 
że przed planowanym turniejem Polska nie będzie dysponować aktualną i pełną bazą danych o osobach stwarzających zagrożenie dla 
bezpiecznego przebiegu organizowanej imprezy.
Mimo to, zdaniem NIK, istnieją jeszcze szanse na stworzenie rejestru cudzoziemców objętych zakazem stadionowym tak, aby policja i orga-
nizatorzy EURO 2012 mogli zapewnić kibicom i mieszkańcom miast, w których rozgrywane będą mecze, niezbędny poziom bezpieczeństwa. 
Należy w tym przypadku maksymalnie zintensyfikować stosowne działania ze strony Policji.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – zabezpieczenie w umowach z wykonaw-
cami interesów Skarbu Państwa;
– precyzyjne ustalanie szacunkowych war-
tości planowanych zamówień publicznych; 

– wdrożenie mechanizmów gwarantujących 
przejrzystość umów i skuteczność kontroli 
wewnętrznej.

98. Realizacja „Programu 
modernizacji Policji” 
ustanowionego ustawą z dnia 
12 stycznia 2007 r.    

Ocena realizacji „Programu modernizacji 
Policji” oraz działań podejmowanych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Komendanta Głównego Policji oraz 
podległych mu komendantów.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Policji. 

Środki przewidziane w ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011” umożliwiły 

wymianę części używanego przez Policję sprzętu na nowocześniejszy i powstrzymały postępującą dekapitalizację wyposażenia. W latach 
2008-2009 i pierwszym półroczu 2010 r. Policja zakupiła z należnych jej funduszy m.in. 7.960 samochodów, 22.503 pistolety 9 mm, 5.024 
kamizelki kuloodporne, 3511 tarcz obronnych, co, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, powinno wpłynąć na sprawniejsze wykonywanie jej 
ustawowych zadań. Do zakończenia kontroli (listopad 2010 r.) nie została jednak przeprowadzona analiza wpływu urzeczywistniania Programu 
na poprawę skuteczności działania tej formacji.
Oceniając pozytywnie jego wprowadzanie w życie, Izba stwierdziła m.in. niewłaściwe przygotowanie projektów do ich wdrażania przez KG 
Policji, opieszałe przekazywanie zakupionych urządzeń i sprzętu (w jednej z komend z 261 składników majątkowych 70 przekazano do 
użytkowania po 12–17 miesiącach od dnia zakupu), wykorzystanie części środków wbrew zasadom gospodarki finansowej, tj. uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i narzędzi służących osiągnięciu założonych celów, bezpodstawne 
udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem ustawy – Prawo zamówień publicznych, nieskuteczną kontrolę wewnętrzną. Odstąpienie 
od procedur takiej kontroli, nierzetelne dokumentowanie czynności związanych z szacowaniem wartości zamówień i odbiorem jakościowym 
wyposażenia wskazują na możliwość wystąpienia w Komendzie Głównej Policji mechanizmów korupcjogennych. 
W ocenie NIK Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prawidłowo sprawował ustawowy nadzór nad pracami modernizacyjnymi. Nie 
przeprowadził jednak analizy przeznaczenia środków budżetowych na inwestycje umożliwiające poprawę efektywności działania służb. 
Niektóre zakupy sprzętu informatycznego były przedwczesne, a biorąc pod uwagę jego szybki proces starzenia się – niegospodarne 
i niecelowe. Efekt modernizacji osłabiła zmiana struktury wydatków, w wyniku której m.in. zwiększono o 303.986 tys. zł (tj. o 33%) środki na 
motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy kosztem redukcji o 112.656 tys. zł (tj. o 12%) na zakupy sprzętu transportowego. Znacząco 
obcięto fundusze na uzbrojenie, sprzęt, wymianę wyposażenia specjalnego oraz systemów teleinformatycznych. Jednocześnie w wyniku 
decyzji Komendanta Głównego Policji zmniejszono w badanych latach fundusz nagród i zapomóg dla policjantów, przeznaczając te środki 
m.in. na zakup paliwa i energii, co było sprzeczne z art. 110a ust. 3 ustawy o Policji. W 2009 r. przeciętna nagroda na etat policyjny wyniosła 
714,34 zł, przy planowanej 1200 zł.
 Komenda Główna Policji nie badała efektu wprowadzania projektów z punktu widzenia możliwości finansowych, kadrowych i rzeczowych, 
co powodowało m.in. opóźnienia w realizacji przedsięwzięć.  Kontrolujący stwierdzili przypadki niewłaściwego zabezpieczenia w umowach 
interesów Skarbu Państwa, podziału zamówienia na części w celu uniknięcia konieczności stosowania ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych, przyjęcie trybu niekonkurencyjnego w sytuacji braku podstaw ku temu. Ustalanie przez KGP  szacunkowych wartości poszczególnych 
zamówień nie było poparte wiarygodnymi dokumentami lub odbywało się bez właściwego rozeznania rynku, co mogło sprzyjać dyktowaniu 
cen przez wykonawców. W skrajnej sytuacji określenie wartości przedmiotu zamówienia uzyskano od przyszłego wykonawcy wybranego 
w trybie z wolnej ręki.
Połowicznym sukcesem zakończyła się realizacja koncepcji przesunięcia policjantów pełniących służbę na stanowiskach administracyjnych do 
zadań zapobiegania i zwalczania przestępczości. Zmieniła się bowiem jedynie struktura etatów, np. w Komendzie Głównej Policji funkcjonariusze 
zajmujący etaty policyjne przestali pełnić służbę lub zostali przeniesieni na stanowiska niezwiązane z zapobieganiem przestępczości.

Sprawy wewnętrzne
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Wa¿niejsze wnioski
– prowadzenie systematycznego nadzoru 
nad realizacją zadań przez straże;
– ewidencjonowanie oraz właściwe eg-
zekwowanie należności z tytułu grzywien 
nałożonych mandatami karnymi;

– poprawa reagowania strażników na zakłó-
cenia porządku publicznego;
– zaniechanie powierzania strażom zadań, 
wykraczających poza ochronę porządku 
publicznego.

99. Funkcjonowanie straży 
gminnych (miejskich) 

Ocena prawidłowości realizacji zadań wy-
nikających z ustawy o strażach gminnych, 
w szczególności reagowania na przypadki 
zakłócania porządku publicznego oraz 
egzekwowania należności gmin z tytułu 
nałożonych mandatów karnych. 

Kontrolę przeprowadzono w 24 strażach 
gminnych z terenu województw: kujawsko-
pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, 
opolskiego, wielkopolskiego, mazowiec-
kiego, dolnośląskiego i zachodniopomor-
skiego. 

Utworzenie straży nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem, realizowanym poprzez stosowne 
uchwały rad gmin. W ten sposób może materializować się prawo wspólnot do zaspokajania 

zbiorowych potrzeb w zakresie porządku publicznego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. W 2009 r. funkcjonowały 553 oddziały 
straży, w których zatrudnionych było bez mała 11 tys. strażników i pracowników administracyjnych. W tym samym roku zabezpieczyli oni 
ponad 14 tys. miejsc przestępstw i katastrof, ujęli i przekazali policji 11 tys. podejrzanych o naruszenie prawa. W skali kraju ujawnili ponad 
2 mln wykroczeń, wystawili bez mała 900 tys. mandatów i 66 tys. wniosków o ukaranie do sądów rejonowych. Wymierzyli ponad 125 mln zł 
grzywien, z których 68% dotyczyło wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 
Izba zwróciła uwagę na pojawiającą się w funkcjonowaniu wielu jednostek nadmierną koncentrację aktywności na wykroczeniach komunika-
cyjnych. W niektórych jednostkach stanowią one od 75% do 96% wszystkich odnotowanych naruszeń prawa.
Badane przez NIK 22 straże, w latach 2005–2009 zwiększyły wykrywalność przewinień drogowych średnio o 193%, a rekordzistka pod tym 
względem – straż warszawska – o 467%.
Udział wykroczeń komunikacyjnych w ogólnej liczbie wykrytych przez straże naruszeń wzrósł z 51,9% do 67,5%, mimo że są one jedną z 26 
grup wykroczeń, które strażnicy mają obowiązek ścigać. 
Dlatego też Izba negatywnie ocenia tak zdecydowaną koncentrację straży na ujawnianiu czynów godzących w bezpieczeństwo i porządek 
drogowy, zwłaszcza gdy jak w Warszawie dochodzi do jednoczesnego – i to o 53% – zmniejszenia zainteresowania innymi naruszeniami 
prawa. Pozostawiając bez odpowiedzi formułowane przez kierowców i media zarzuty, o uczynienie sobie przez gminy z kontroli drogowych 
dobrze zasilanego źródła dochodów budżetowych, trzeba mieć pewność, że akcje te nie odbywają się kosztem innych zadań straży. Wiele 
zależy w tym względzie od jakości nadzoru sprawowanego nad działaniami tych formacji.
Izba stoi jednocześnie na stanowisku, że nałożone zgodnie z prawem mandaty karne należy, z całą powagą prawa, egzekwować. Dlatego 
negatywnie ocenia rzetelność ewidencjonowana oraz prawidłowość egzekwowania należności z tytułu mandatów w urzędach miast i strażach. 
W latach 2005–2009 w kontrolowanych gminach miało miejsce przeszło 2,6 mln wykroczeń, za które przeszło 800 tys. sprawców ukarano 
mandatami o łącznej wysokości ponad 88,6 mln zł. Kontrola NIK wykazała, że w 22 urzędach i strażach opieszale wszczynano ściąganie 
grzywien. Z lat 2008–2009, do wyegzekwowania ciągle pozostaje 11,2 mln zł. Jednocześnie z ewidencji księgowej odpisano z powodu 
przedawnienia 13,7 mln zł za mandaty wystawione przed 2007 r. 
Badane straże wykryły w 2009 r. o 2,7% wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu więcej niż w 2005 r., przy czym zanotowano też 
niebagatelne spadki – w Warszawie o 41,6%, Toruniu o 50,7%, zaś w Białogardzie o 74,5%. W 19 miastach stwierdzono przypadki zakłóceń 
ładu i porządku, na które strażnicy nie reagowali bądź interweniowali nieskutecznie.
NIK negatywnie też oceniła polecanie strażom wykonywania zadań, będących w kompetencji innych podmiotów, np. ewidencjonowania 
i egzekwowania należności gmin z tytułu grzywien, wyłapywania bezpańskich psów lub pobierania opłat targowych. Zajęcia te wykraczały 
poza ochronę porządku publicznego określoną w ustawie o strażach gminnych. 

Sprawy wewnętrzne
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– analizowanie zagrożeń i sporządzanie pla-
nów ratowniczych ze szczególnym uwzględ-
nieniem interwencji na wysokościach;
– ustalenie szczególnych procedur dla czyn-
ności ratowniczych w budynkach średniowy-

sokich, wysokich i wysokościowych;
– zapewnienie możliwości korzystania przez 
strażaków ze śmigłowców w akcjach na 
wysokości stosownie do potrzeb;
– podjęcie działań legislacyjnych i ure-
gulowania funkcjonowania lądowisk dla 
śmigłowców ratowniczych w aglomeracjach 
miejskich;

– zintensyfikowanie szkoleń strażaków 
z zakresu ratownictwa wysokościowego 
z użyciem śmigłowców;
– poprawa wyposażenia jednostek PSP 
w sprzęt ratowniczy.

100. Przygotowanie 
jednostek krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego do 
prowadzenia czynności 
ratowniczych na wysokości 

Ocena przygotowania organizacyjnego, 
technicznego i kadrowego jednostek krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego do 
realizowania interwencji na wysokości.

Kontrolę przeprowadzono w Komendzie 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz 
w 6 wojewódzkich, 5 miejskich i 1 powiato-
wej komendzie PSP.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy tworzyło na koniec września 2010 r. 499 jednostek 
państwowej straży pożarnej, 3.795 ochotniczych straży pożarnych, 31 posterunków PSP 

oraz 5 innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie one były przygotowane do interwencji ratowniczych na wysokościach. Poza 24 
grupami ratownictwa wysokościowego, wykorzystującymi w swych akcjach techniki alpinistyczne, specjalistyczny sprzęt wspinaczkowy oraz 
śmigłowce, pozostałe jednostki – w przypadkach podejmowania czynności na wysokości – stosowały standardowe techniki ratownicze.
Do obowiązków powiatowych i wojewódzkich komendantów PSP należy opracowywanie planów ratowniczych. Powinny one uwzględniać 
potencjalne zagrożenia i warunki występujące na obszarze działania tych jednostek, m.in. ukształtowanie topograficzno-geograficzne, gęstość 
zaludnienia i stan infrastruktury. Izba pozytywnie oceniła fakt, że dokumenty te typowały konkretne jednostki do interwencji ratowniczych na 
wysokościach, określały też rodzaje sprzętu do zastosowania w takich działaniach. To pozytywne odczucie zakłócała w jednym województwie 
niekompletność planu ratowniczego, który nie zawierał wymaganych informacji o siłach i środkach przewidzianych do działań na wysokościach. 
NIK wytknęła też w dwóch przypadkach zaniechanie dokonywania okresowej analizy i aktualizacji powiatowych planów ratowniczych, uznając 
tę opieszałość za nierzetelność.
Komenda Główna PSP nie wprowadziła do stosowania w jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego osobnych procedur pro-
wadzenia działań ratowniczych w budynkach średniowysokich, wysokich i wysokościowcach. Zdaniem NIK zagrożenia występujące w tych 
obiektach, przede wszystkim natłok i zagęszczenie przebywających w nich osób, wymagają prowadzenia w nich akcji według szczególnych 
zasad.
W ocenie Izby możliwości korzystania z lotnictwa do prowadzenia działań ratowniczych na wysokości były niewystarczające. PSP nie miała 
własnych śmigłowców, do akcji przeciwpożarowych wykorzystywała więc sprzęt służb porządku publicznego. Oznaczało to, że w zderzeniu 
z obowiązkami Policji i Straży Granicznej, potrzeby strażaków nie zawsze mogły być realizowane w trybie pilnym. Skuteczność akcji przeciw-
pożarowych z użyciem śmigłowców cierpiała też z powodu braku lądowisk w centrach dużych miast oraz braku regulacji prawnych w sprawie 
lądowisk wyniesionych, czyli urządzanych na dachach wysokościowców. Wreszcie, szkolenie strażaków w akcjach z udziałem lotnictwa swą 
intensywnością znacznie odbiegało od zgłaszanych przez PSP potrzeb.
Według stanu na koniec czerwca 2010 r. wyposażenie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt i środki nie było 
kompletne, braki sięgały 65–69%. W wyposażeniu specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, na 56 pozycji ujętych w normatywie 
niedobory występowały w 45. Takie braki w wyposażeniu mogą, w opinii Izby, mieć negatywny wpływ na skuteczność prowadzonych działań 
ratowniczych na wysokości.

Sprawy wewnętrzne
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– sporządzenie jednolitego wykazu obiek-
tów, instalacji urządzeń i usług wchodzących 
w skład infrastruktury krytycznej z podziałem 
na systemy określone w ustawie o zarządza-
niu kryzysowym; 

– rozwiązanie problemu niedofinansowania 
realizacji zadań dotyczących utrzymania i roz-
budowy infrastruktury gospodarki wodnej 
i melioracji; 
– szkolenie osób zaangażowanych w zarzą-
dzanie kryzysowe, zwłaszcza na szczeblu 
gminnym. 

101. Wykonywanie przez 
organy administracji 
publicznej zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego

Ocena prawidłowości wykonywania przez 
organy i instytucje administracji publicznej 
zadań w zakresie zarządzania kryzyso-
wego.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, 16 
urzędach wojewódzkich, 17 starostwach 
powiatowych, 49 urzędach miast (gmin), 
pięciu powiatowych i jednej komendzie 
Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednej 
gminnej straży pożarnej.

Opieszale przebiega budowa spójnego systemu postępowania, umożliwiającego zapo-
bieganie lub zmniejszanie skutków nadzwyczajnych zdarzeń. Krajowy Plan Reagowania 

Kryzysowego został opracowany 10 miesięcy po ustawowym terminie, a mający go zastąpić Krajowy Plan
 Zarządzania Kryzysowego nie został sporządzony do zakończenia kontroli NIK (grudzień 2010 r.), chociaż termin tych prac upłynął we wrześniu 
2010 r. Nie opracowano jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli 
oraz ogólnokrajowego planu ich ochrony. W sytuacjach kryzysowych część jednostek nie przestrzegała przyjętych procedur działania, co 
niekorzystnie wpływało na efektywność podejmowanych przez nią przedsięwzięć.  
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż poza nielicznymi wyjątkami objęte badaniem jednostki sprawnie koordynowały działania oraz usu-
wały skutki zdarzeń kryzysowych. Odnotowała natomiast opóźnienia na wszystkich szczeblach administracji, poczynając od gminnego, na 
centralnym kończąc. Niektórzy ministrowie nie dostarczyli Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa niezbędnych danych, pozwalających na 
realizację spraw związanych z planowaniem infrastruktury krytycznej, obejmującej obiekty, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa 
państwa i jego obywateli, a więc m.in. systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności, teleinformatyczne, zaopatrzenia w żywność i wodę, 
ochrony zdrowia, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej. NIK zwraca uwagę, że ze względu na tak nieodzowną sprawność 
i skuteczność postępowania w razie wystąpienia nagłych zdarzeń, opóźnienia na szczeblu centralnym wywołują negatywne następstwa 
w realizacji zadań przez inne podmioty uczestniczące w systemie zarządzania kryzysowego. 
 Istotną kwestią wpływającą na zapobieganie sytuacjom kryzysowym jest należyty stan techniczny wałów przeciwpowodziowych, cieków 
naturalnych i kanałów, stacji pomp i budowli piętrzących. Tymczasem  marszałkowie województw informowali NIK, że pozostawia on wiele do 
życzenia, przy jednocześnie narastających potrzebach modernizacji i utrzymania infrastruktury przeciwpowodziowej. Izba zwraca uwagę, że 
z jednej strony niewystarczające środki finansowe ograniczają administrację publiczną w wykonywaniu zadań ochrony przeciwpowodziowej, 
z drugiej – z budżetu państwa wydatkowane są następnie milionowe kwoty na usuwanie skutków powodzi. 
Aż 15 wojewodów nie wywiązało się z ustawowego obowiązku sporządzenia wojewódzkich planów ochrony infrastruktury krytycznej, 
a większość starostw powiatowych zaniedbywała swoje powinności w zabezpieczaniu urządzeń i instytucji niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania państwa. Izba stwierdziła także, że część gminnych i powiatowych planów zarządzania kryzysowego nie współgrała z innymi 
planami, co nabiera szczególnego znaczenia w razie konieczności ochrony przed powodzią i innymi klęskami żywiołowymi. Brak jakiegokolwiek 
ogólnokrajowego planu ochrony infrastruktury krytycznej oznacza, że w systemie zarządzania kryzysowego nie zostały w sposób jednolity 
wyodrębnione obiekty, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. 
W części gmin wójtowie nie organizowali i nie prowadzili szkoleń, ćwiczeń  i treningów w aspekcie zarządzania kryzysowego.

Sprawy wewnętrzne
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– jednoznaczne określenie kwalifikacji 
pracowników zatrudnianych w warsztatach, 
prowadzonych przez podmioty spoza sektora 
finansów publicznych;

– zapewnienie centrom dostępu do Kra-
jowego Systemu Monitoringu Orzekania 
o Niepełnosprawności;
– określenie warunków przyjmowania na 
warsztaty uczestników w większej liczbie od 
ustalonej w umowach o dofinansowanie;
– określenie zasad i warunków rozliczania 

kwot wypłacanych dotacji na działalność 
warsztatów terapii zajęciowej w powiązaniu 
z frekwencją uczestników na zajęciach.

102. Organizacja 
i finansowanie warsztatów 
terapii zajęciowej 
przy udziale środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
w województwie małopolskim 

Ocena wywiązywania się samorządów po-
wiatowych z wykonywania zadań na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz działalności 
jednostek prowadzących warsztaty terapii 
zajęciowej. 

Kontrolę przeprowadzono w powiatowych 
centrach pomocy społecznej w Nowym 
Sączu, Gorlicach, Chrzanowie, Miechowie, 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Krakowie oraz w 10 warsztatach terapii 
zajęciowej.

Według spisu powszechnego z 2002 r., w Małopolsce mieszkało 589 tys. osób niepełnospraw-
nych (18% mieszkańców województwa). Blisko połowa z nich była w wieku poprodukcyjnym. 

W województwie działało 60 warsztatów terapii zajęciowej, w których z końcem 2009 r. przebywało 2.224 uczestników. Wspieranie osób 
niepełnosprawnych jest zadaniem powiatu określonym w ustawach o rehabilitacji i o samorządzie powiatowym. Polega ono na opracowaniu 
i realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia. 
Do form aktywności wspomagającej ten proces należy uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. 
Warsztaty są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo placówkami, prowadzonymi przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty. Jednostki 
zamierzające powołać warsztaty zawierają z powiatami umowy określające warunki i wysokość dofinansowania z PFRON na ich utworzenie 
i działalność. Nie ma przepisów określających minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników warsztatów.
Badane przez NIK powiatowe centra pomocy rodzinie opracowywały i realizowały programy dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w formie warsztatów terapii zajęciowej, które również zawierały ustalenia dotyczące finansowania kosztów tworzenia i działania tych placówek. 
Kontrola ujawniła, że w jednym z powiatów przez dwa lata nie sporządzano takiego programu, realizując zadania w oparciu o wieloletnią 
powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych.
Cztery centra pomocy nie dysponowały bieżącymi informacjami na temat osób niepełnosprawnych posiadających wskazania do uczestnictwa 
w warsztatach. Tylko jeden z ośrodków na bieżąco zasięgał takich informacji z powiatowego zespołu orzekającego o niepełnosprawności. 
Brak dostępu do bazy Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności uniemożliwiał uzyskiwanie takich 
danych pozostałym ośrodkom.
Centra pomocy rodzinie nie posiadały kompetencji do skierowania uczestnika warsztatów bez wniosku, który złożyłby on sam lub jego opie-
kun prawny, do ośrodka wsparcia, zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej – mimo jednoznacznego stanowiska rady 
programowej, potwierdzającego zakończenie przez niego rehabilitacji w WTZ. Izba zwróciła uwagę na brak mechanizmów umożliwiających 
rotację uczestników warsztatów. W rezultacie, do nieodosobnionych należały przypadki, że niewielka liczba uczestników opuszczała WTZ 
przebywając w nich nawet ponad 10 lat, podczas gdy inni niepełnosprawni, posiadający wskazania do tej formy rehabilitacji, bezskutecznie 
oczekiwali na przyjęcie. 
Warsztaty przyjmowały na zajęcia więcej uczestników, niż wynikało to z dofinansowania PFRON. Prawo objęcia dodatkowych osób rehabilitacją 
przyznawały im umowy zawierane między centrami pomocy i jednostkami prowadzącymi te placówki. Praktyka ta uzasadniana była wysoką 
absencją na zajęciach i chęcią gospodarnego wykorzystania przyznanych funduszów. W opinii Izby brak jest jednak podstawy prawnej do 
takich działań. Umowy centrów pomocy z WZT zawierały tez postanowienia o zwrocie środków za okres absencji podopiecznych. Nie zawsze 
jednak były one sumiennie wykonywane. 
W ocenie Izby gospodarowanie dotacjami na organizowanie zajęć było prawidłowe. Środki na działalność warsztaty otrzymywały terminowo, 
a ich wydawanie i rozliczanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

Zabezpieczenie społeczne
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– zwiększenie aktywności szpitali w identyfi-
kowaniu i zgłaszaniu zmarłych jako dawców 
narządów;

– doprecyzowanie w „ustawie transplanta-
cyjnej” zasad funkcjonowania i finansowania 
koordynatorów szpitalnych;
– w trakcie realizacji programu POLGRAFT 
w latach 2010–2014 wyeliminowanie ryzyka 

wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonych 
w trakcie wdrażania programu POLGRAFT 
2006-2009.

103. Organizacja 
i finansowanie systemu 
przeszczepiania narządów, 
tkanek i komórek 

Ocena zasad organizacji i finansowania 
procedur przeszczepowych i dostępności 
do tych świadczeń zdrowotnych.

Kontroli poddano Ministerstwo Zdrowia, 
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne 
ds. Transplantacji „Poltransplant”, Krajowe 
Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, 
Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia 
i jego 5 oddziałów wojewódzkich oraz 5 
zakładów opieki zdrowotnej posiadających 
ośrodki transplantacyjne. 

Podstawowym problemem polskiej transplantologii jest niedobór narządów do przeszczepiania 
w stosunku do istniejących potrzeb. W 2009 r. pobrano narządy od 420 zmarłych osób, co 

w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców stanowiło 11,2 dawcy, gdy dla całej Europy średnia liczba zmarłych dawców wynosi ponad 16 na 1 mln 
mieszkańców. W rezultacie nie każdy wytypowany do operacji doczekał jej, w 2008 r. zmarło 67 osób oczekujących na przeszczep nerki, 
w 2009 r. – 41 , a w 2010 – 48 osób.
Po gwałtownym spadku liczby przeszczepów w 2007 r. – wykonano ich wówczas 943, w 2010 r. odnotowano wzrost – do 1306 zabiegów. 
Było to jednocześnie tylko o 7,2% więcej niż w roku 2006. Najwięcej osób oczekiwało na przeszczep nerki i wątroby. Wprowadzony system 
kwalifikowania biorców do przeszczepu wykluczał możliwość jego wykonania osobie, która nie została zgłoszona na krajową listę osób ocze-
kujących. Od momentu umieszczenia w tym wykazie, na przeszczepienie nerki pacjenci czekali, w latach 2007–2010, odpowiednio -12,10, 
7 i 9 miesięcy, a  zakwalifikowani do natychmiastowej operacji odpowiednio – 60, 32, 38 i 42  dni. Natomiast na przeszczepienie wątroby 
– w trybie planowym – okres oczekiwania wynosił odpowiednio – 6,7, 6,4, i 4  miesiące.
Odsetek przeszczepów nerek, w których wykorzystano narządy pochodzące od dawców rodzinnych, stanowił zaledwie 2% wszystkich 
transplantacji nerek. W opinii NIK istnieje możliwość zwiększenia liczby przeszczepów rodzinnych, m.in. poprzez propagowanie tego sposobu 
leczenia wśród bliskich pacjentów. 
Z ustaleń kontroli wynika, że szpitale wykazywały zbyt małą aktywność w identyfikacji potencjalnych dawców narządów, wobec czego udział 
dawców zgłaszanych przez szpitale, wobec liczby osób, które tam zmarły, wynosił w badanym okresie 1,58%–2,11%. Oprócz przyczyn obiek-
tywnych tego stanu (np. skomplikowana procedura potwierdzenia podejrzenia śmierci mózgu) zwracały uwagę: brak standardów współpracy 
między oddziałami szpitalnymi w zakresie identyfikacji potencjalnych dawców oraz niewystarczająca wiedza niektórych lekarzy o procedurach 
zgłaszania zmarłych i możliwościach pobrania narządów. Problem ten, przynajmniej w części,  rozwiązywać mieli szpitalni koordynatorzy, 
jednak w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów nie znalazły się przepisy określające zasady 
ich funkcjonowania i finansowania.
Izba stwierdziła, że wdrożenie przez Ministra Zdrowia „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej POLGRAFT 2006–2009” 
zapoczątkowało szereg pozytywnych zmian w systemie transplantologii, w tym m.in. modernizację i doposażenie w odpowiedni sprzęt banków 
tkanek i komórek oraz wdrożenie nowych sposobów leczenia w zakresie przeszczepiania. Niemniej, w ocenie NIK, na etapie przygotowywania 
programu nie zostały właściwie rozpoznane faktyczne potrzeby oraz możliwości organizacyjne i finansowe ich realizacji. Nie zapewniono 
odpowiedniego finansowania zaplanowanych zadań – zamiast 216,6 mln zł minister wydatkował w latach 2007-2010 tylko 43,8 mln zł. W 
trakcie podziału tych środków dochodziło do naruszania przyjętych zasad, co Izba uznała za działania nierzetelne.
W latach 2007-2008 Minister Zdrowia nie sprawował należytego nadzoru nad procesem wydawania zakładom opieki zdrowotnej oraz bankom 
tkanek i komórek pozwoleń na podejmowanie czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem transplantów. 
Prawidłowemu funkcjonowaniu systemu transplantacji nie sprzyjały też opóźnienia w wydawaniu przez Ministra Zdrowia aktów wykonawczych 
do „ustawy transplantacyjnej”, w 5 przypadkach przekroczyły one 20 miesięcy.

Zdrowie
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– podjęcie działań zmierzających do przygo-
towania rozwiązań prawnych nakazujących 

obciążanie sprawców wypadków komunika-
cyjnych kosztami leczenia ich ofiar; 
– podjęcie inicjatywy zmierzającej do 
nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, pozwalającej systemowo ure-
gulować problem nadwykonań;
– ustalenie jednolitych zasad walidacji da-
nych rozliczeniowych refundacji cen leków.

104. Wykonanie planu 
finansowego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w 2009 
roku 

Ocena tworzenia i wykonywania planu 
finansowego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w 2009 r.  

Kontrolę przeprowadzono w centrali Na-
rodowego Funduszu Zdrowia oraz jego 
oddziałach wojewódzkich: śląskim, ma-
łopolskim, lubelskim, warmińsko-mazur-
skim, wielkopolskim, podkarpackim oraz 
dolnośląskim.

Najwyższa Izba Kontroli, mimo zgłaszanych zastrzeżeń, pozytywnie oceniła wykonanie planu 
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 r. Ocenę tę uzasadniało zrealizowanie 

kosztów świadczeń zdrowotnych na poziomie 99,1%, rzetelne opracowanie planów finansowych oraz właściwe prowadzenie sprawozdawczo-
ści. Zastrzeżenia NIK dotyczyły m.in. finansowania tzw. ugód pozasądowych ze świadczeniodawcami – głównie szpitalami – zawartymi bez 
podstawy prawnej, przekroczenia kosztów podstawowej opieki zdrowotnej oraz refundacji cen leków, a także niewystarczającej skuteczności 
systemu weryfikacji rozliczeń refundacji cen leków oraz wyodrębnionych świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.
W 2009 r. przychody NFZ wyniosły 56.938.170,94 tys. zł. W relacji do planu po zmianach i przesunięciach stanowiło to 100,22%, a w relacji do 
wykonania planu w 2007 r. –129,35%, zaś do 2008 r. - 107,82%. Fundusz nie przekroczył łącznego planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, 
pomimo iż środki na podstawową opiekę zdrowotną były o 26.593,20 tys. zł wyższe (100,36%) od planowanych oraz o 190.714,82 tys. zł 
przewyższały (102,37%) przewidziane na refundację cen leków. Także w oddziałach wojewódzkich NFZ, z wyjątkiem oddziałów kujawsko-
pomorskiego i podkarpackiego, ogólna wartość kosztów świadczeń zdrowotnych mieściła się w ich planach finansowych. 
NIK zwróciła uwagę na nieprawidłowości w rozliczaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej objętych preferencyjną, potrojoną stawką 
kapitacyjną i w ramach programu profilaktycznego chorób układu krążenia.
Zastrzeżenia Izby wzbudziło wykorzystanie w 2009 r. 12.632,98 tys. zł na finansowanie świadczeń ponadumownych – innych niż ratujące 
życie, na podstawie 38 ugód pozasądowych zawartych ze świadczeniodawcami po wygaśnięciu wiążących umów, a więc bez podstawy 
prawnej. Wartość wykonanych przez świadczeniodawców, a nieujętych w księgach rachunkowych, ponadumownych świadczeń za 2009 
rok wyniosła 1.602.331,01 tys. zł, tj. była wyższa, w porównaniu ze stanem na koniec 2008 r. o 282,58%.
Na wykonanie przychodów NFZ niekorzystnie wpłynęło uchylenie niektórych przepisów ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, gdyż w wyniku tych zmian do Funduszu nie wpływały środki na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych. 
Na miejsce uchylonych regulacji nie wprowadzono innych rozwiązań, zapewniających pokrycie uszczerbku w przychodach Funduszu, który 
koszty leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych pokrywał ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem NIK, finansowanie takich wy-
datków przez ogół ubezpieczonych w NFZ, a nie przez sprawców wypadków, oznaczało przerzucenie odpowiedzialności odszkodowawczej 
na osoby trzecie, naruszając zasadę określoną w art. 415 kodeksu cywilnego.
Izba stwierdziła, że NFZ nie dysponował wiarygodnymi – i niezbędnymi – danymi o rzeczywistych kosztach poszczególnych procedur me-
dycznych, a samodzielnie podejmowane próby ich pozyskania kończyły się na ogół niepowodzeniem; bowiem informacje przekazywane przez 
świadczeniodawców, ze względu na ich niejednorodność, nie nadawały się do metodycznych opracowań. NIK pozytywnie oceniła realizację 
projektu „Walidacje i weryfikacje”, którego celem było doprowadzenie do jednakowego interpretowania danych od świadczeniodawców w skali 
kraju, z zachowaniem zasady jawności stosowanych reguł.
W 2009 r. oddziały wojewódzkie NFZ skontrolowały 2.798.755 recept. W ich wyniku stwierdzono dokonanie nienależnych refundacji na kwotę 
8.744,47 tys. zł. 

Zdrowie/ Budżet
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zapewnienie gospodarnego wydawania 
środków publicznych na świadczenia położ-
nych podstawowej opieki zdrowotnej;

– uwzględnienie zróżnicowania specyfiki 
pracy położnych na terenach miejskich 
i wiejskich;
– zweryfikowanie zasad kontroli i monitoro-
wania kontraktów na świadczenia położnych 

podstawowej opieki zdrowotnej przez oddzia-
ły wojewódzkie NFZ.

105. Realizacja zadań 
położnych środowiskowych 
w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej 

Ocena wykonywania przez położne środo-
wiskowe zadań dotyczących kompleksowej 
opieki położniczej ginekologicznej i neonato-
logicznej oraz efektywności kontraktowania 
i finansowania tych świadczeń. 

Kontrolą objęto pięć oddziałów woje-
wódzkich NFZ – katowicki, krakowski, 
opolski, wrocławski i zielonogórski oraz 22 
świadczeniodawców z województw: dolno-
śląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego 
i małopolskiego. 

Ponad połowa z kontrolowanych placówek nie spełniała wymogów formalno - prawnych 
upoważniających do realizacji świadczeń w ramach umów z NFZ. Podstawowe zastrzeżenia 

NIK dotyczyły prowadzenia działalności bez opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących stanu pomieszczeń 
i urządzeń, braku kwalifikacji położnych wymaganych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz nieodpowiednio wyposażonych gabinetów 
i niedostatków w ekwipunku położnych udających się na wizyty.
Zasadnicza działalność położnych polega na opiece nad kobietą i noworodkiem w okresie połogu, prowadzonej w formie wizyt patronażowych. 
Świadczenia położnych środowiskowych wykonywane są na podstawie pisemnych deklaracji składanych przez zainteresowane osoby. W 
skali całego kraju zainteresowanie tą formą opieki wyraziło bez mała 85% kobiet, w województwach kontrolowanych przez Izbę – 83,2%. 
Fakt złożenia przez panie deklaracji nie jest, w ocenie NIK, równoznaczny z objęciem ich rzeczywistą opieką. Nie mają one wystarczającej 
wiedzy o pełnym zakresie przysługujących im świadczeń i korzystają z nich najczęściej tylko w okresie połogu. Narodowy Fundusz Zdrowia 
nie jest też w stanie zapewnić opieki położnych równomiernie w całym kraju, najlepiej jest pod tym względem w ośrodkach wielkomiejskich 
o największej gęstości zaludnienia. Jednak na terenach wiejskich – np. w woj. opolskim – objęta jest nią niewiele ponad połowa ubezpieczo-
nych kobiet i noworodków.
W badanym okresie 2008–2010 świadczenia te w 93% wykonywały zakłady opieki zdrowotnej, które zawarły umowy z wojewódzkimi oddzia-
łami NFZ. Zatrudniały one położne bądź zlecały im zadania w drodze umów cywilnoprawnych. Izba wskazała na nieprawidłowość zawierania 
kontraktów na opiekę środowiskową z grupowymi i indywidualnymi praktykami lekarskimi. Tymczasem w niektórych województwach praktyki 
lekarskie miały niemal w 10% udział w świadczeniu usług położniczych.
Środki na podstawową opiekę zdrowotną przekazuje się z budżetu stosując stawkę kapitacyjną, jednak finansowanie innych popularnych 
świadczeń oferowanych przez położne zostało z tego mechanizmu wyłączone. Od 2009 r., obok ustalonej stawki kapitacyjnej za opiekę 
nad pacjentką, stosuje się dodatkowe taryfy za wizyty edukacyjne, patronażowe i za opiekę nad paniami po operacjach ginekologicznych. 
W rezultacie, wydatki na te świadczenia w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 35,8%, a w 2010 r. o kolejne 3,7%. Kontrola 
NIK wykazała, że tak duży wzrost wydatków nie był związany z realizacją przez położne nowych zadań, czy też zwiększeniem ilości i jakości 
podejmowanych czynności. Udział wydatków na położnictwo w podstawowej opiece zdrowotnej wzrósł w kontrolowanych województwach 
z 3,02% w 2008 r. do 3,8% w 2010 r.
W ocenie Izby, system finansowania położnych podstawowej opieki zdrowotnej nie gwarantuje wydawania środków publicznych w sposób 
celowy i oszczędny, nie zapewnia też uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zastrzeżenia wzbudziła także skuteczność 
kontroli tych wydatków przez oddziały wojewódzkie NFZ. Badanie NIK ujawniło przypadki finansowania wizyt patronażowych u pacjentek, 
które nie złożyły „deklaracji wyboru położnej”, oraz finansowania świadczeń dodatkowo płatnych, pomimo braku dokumentacji medycznej 
i potwierdzenia ich realizacji przez świadczeniobiorcę.  

Zdrowie
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – zapewnienie nadzoru nad procesem re-
strukturyzacji podmiotów leczniczych oraz 
podjęcie działań zmierzających do poprawy 
dostępu do świadczeń zdrowotnych;   

– podjęcie działań mających na celu popra-
wę sytuacji finansowej nowo utworzonych 
spółek.

106. Przekształcenia 
własnościowe wybranych 
szpitali w latach 2006–2010 

Ocena działań jednostek samorządu 
terytorialnego na rzecz przekształcenia 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których były one organami 
założycielskimi, w inne formy organizacyj-
no-prawne.

Kontrolą objęto 31 jednostek, w tym: Mini-
sterstwo Zdrowia, 15 jednostek samorządu 
terytorialnego, 12 spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością powstałych w wyniku 
likwidacji SPZOZ i 3 spółki z o.o., którym 
samorządy wydzierżawiły majątek zlikwido-
wanych placówek rezygnując z prowadze-
nia samodzielnej działalności w ochronie 
zdrowia.

W wyniku przekształcenia SPZOZ w spółki prawa handlowego miały powstać sprawne 
i efektywne ekonomicznie placówki opieki zdrowotnej zapewniające bilansowanie kosztów 

działalności z osiąganymi przychodami. Kontrola NIK wykazała jednak, że sama zmiana formy organizacyjno-prawnej nie doprowadziła 
– przynajmniej w części kontrolowanych placówek – do powstrzymania generowania strat. Nie poprawiła się również dostępność świadczeń 
zdrowotnych. 
W pierwszym półroczu 2010 r. tylko cztery spółki utworzone w miejsce zlikwidowanych SPZOZ uzyskały dodatni wynik finansowy, natomiast 
pozostałe osiem poniosło stratę. 
Osiągnięcie zysku przez cztery spółki było możliwe dzięki dostosowaniu struktury lecznictwa stacjonarnego do potrzeb zdrowotnych i warunków 
udzielania świadczeń zdrowotnych określonych przez NFZ. Podjęto również działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności poprzez 
optymalizację zatrudnienia personelu medycznego, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami i skuteczniejsze negocjowanie z dostawcami 
cen i terminów płatności za leki i sprzęt medyczny.  Dokonanie tych zmian nie wymagało zmiany formy prawnej kontrolowanych placówek 
i było możliwe do przeprowadzenia również w szpitalach funkcjonujących jako SPZOZ. Natomiast utworzenie spółki motywowało jej zarząd 
do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia przychodów z tytułu udzielania świadczeń odpłatnie, poza kontraktem z NFZ.
Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez spółki, zapewniły osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych  kontynuację 
ich udzielania. Jednakże w siedmiu NZOZ, z piętnastu skontrolowanych, pogorszyła się dostępność do niektórych świadczeń zdrowotnych, 
o czym świadczył wzrost liczby osób oczekujących i wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza i na zabiegi w szpitalu. 
Jednostki samorządu terytorialnego, powołując likwidatorów SPZOZ, nie zapewniły w pełni przejrzystych relacji pomiędzy likwidowanymi 
placówkami a nowo tworzonymi podmiotami. Siedmiu spośród czternastu likwidatorów, zostało prezesami lub wiceprezesami nowo utworzonej 
spółki będąc jednocześnie dyrektorami SPZOZ.  W ocenie NIK, nie było przesłanek do uznania, iż dyrektorzy likwidowanych, nierentownych 
SPZOZ, doprowadzą nowo utworzone spółki do efektywnego funkcjonowania w przyszłości. 
W celu wspierania  przekształceń SPZOZ, Minister Zdrowia wdrożył wieloletni program „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. W latach 2009–2010 wydano na jego realizację 212.412,8 tys. zł, co stanowiło 54,3% 
planowanych wydatków i 15,4% planowanych nakładów na lata 2009–2011. Umowy o udzielenie dotacji podpisano tylko z 28 jednostkami 
samorządowymi podczas, gdy planowano wspomóc w ten sposób 197 samorządów. NIK negatywnie oceniła decyzję Ministra Zdrowia 
o przyznaniu 18 jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych, w kwocie 52.151,7 tys. zł, na sfinansowanie działań nieprzewidzianych 
w programie. Było to spowodowane nieprawidłową interpretacją postanowień uchwały Rady Ministrów przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. 
W programie i w umowach o udzielenie dotacji nie zawarto żadnych postanowień zobowiązujących jednostki samorządu terytorialnego do 
gromadzenia i przekazywania Ministerstwu Zdrowia danych niezbędnych do oceny skutków realizacji programu. 

Zdrowiet
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– prowadzenie w nadzorowanych szpitalach 
klinicznych, co najmniej raz w roku, kontroli 
okresowych;

– przedstawianie Ministrowi Zdrowia infor-
macji z kontroli przeprowadzonych w szpita-
lach klinicznych;
– prowadzenie systematycznych kontroli 
w ramach inspekcji badań klinicznych pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycznych;

– zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
systemu CEBK w urzędzie rejestracji.

107. Sprawowanie nadzoru 
nad samodzielnymi 
publicznymi szpitalami 
klinicznymi 

Ocena wywiązywania się uczelni medycz-
nych z obowiązku nadzorowania szpitali 
klinicznych oraz realizacji zadań w zakresie 
badań klinicznych przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych oraz 
Ministerstwo Zdrowia.

Kontroli poddano 11 uczelni medycznych, 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplo-
mowego, Urząd Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych oraz Ministerstwo Zdrowia. 

Rektorzy uczelni medycznych nie realizowali w pełni ustawowego obowiązku kontrolowania 
podlegających im szpitali klinicznych. Nie korzystali z podstawowego narzędzia nadzoru, jakim 

jest przeprowadzanie w nich, minimum raz w roku, kontroli dotyczących realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń, 
oraz gospodarowania mieniem i finansami.
Izba stwierdziła, że większość uczelni objętych badaniami nie kontrolowała podległych szpitali z wymaganą sumiennością, przy czym dwie 
z nich nie przeprowadziły w latach 2006–2009 ani jednej kontroli okresowej, a kolejne dwie wizytowały podległe sobie placówki w tym okresie 
zaledwie raz, poddając oglądowi tylko jeden z trzech zakresów wymagających sprawdzenia. W sumie NIK sformułowała zastrzeżenia wobec 
10 rektorów, wytykając im istotne zaniedbania w sprawowaniu nadzoru nad szpitalami.
Jako przyczynę takiego stanu rzeczy uczelnie wskazywały brak odpowiednio merytorycznie przygotowanych pracowników i liczne ich absencje 
związane z chorobami bądź macierzyństwem. Oceny działalności szpitali, w tym także we wrażliwej sferze bezpośredniej obsługi pacjentów, 
rektorzy dokonywali głównie na podstawie dokumentacji sporządzanej przez bezpośrednio zainteresowanych – dyrektorów tych placówek. 
Taki sposób wykonywania nadzoru nie odpowiadał wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania 

nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. 
Skutkami tych zaniedbań były z kolei opóźnienia w przekazywaniu ministrowi zdrowia sprawozdań o stanie nadzorowanych szpitali, do 
czego, dwa razy do roku – na koniec stycznia i lipca – zobowiązywała rektorów ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Spośród 12 uczelni, 5 
doręczyło te dokumenty bez zachowania terminów. Z kolei minister nie egzekwował tych informacji, a – jak wykazała kontrola NIK – danych, 
które otrzymywał nie weryfikował i nie analizował, ani też na ogół nie brał pod uwagę przy podejmowaniu decyzji m.in. o przyznaniu dotacji 
na zakup sprzętu i urządzeń medycznych. Publiczne środki były w ten sposób wydawane bez właściwego rozpoznania rzeczywistych potrzeb 
poszczególnych placówek.
W objętych zainteresowaniem NIK latach 2006–2009 przeprowadzono zaledwie 36 kontroli badań klinicznych produktów leczniczych, czyli 2% 
spośród 1863 zarejestrowanych w tym okresie specyfików. Nie zbadano też żadnego z 51 zarejestrowanych w tym czasie badań klinicznych 
wyrobów medycznych. Świadczyło to, w opinii NIK, o niewłaściwym i nierzetelnym traktowaniu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zadań z zakresu inspekcji badań klinicznych. Kontrolerzy stwierdzili ponadto, że urząd 
rejestracji prowadził Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w przestarzałym technologicznie systemie informatycznym, niepozwalającym 
na otrzymywanie pełnych informacji o prowadzonych bądź zakończonych badaniach klinicznych. Szwankował też nadzór Ministra Zdrowia 
– jako organu właściwego do wydawania pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych – nad urzędem rejestracji, w szczególności dotyczący 
weryfikacji dokumentacji będącej podstawą podejmowania przez ministra tych decyzji
Warunkiem rozpoczęcia badania klinicznego jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii komisji bioetycznej w sprawie jego prowadzenia. Kontro-
lerzy NIK stwierdzili, że 11 z 12 powołanych przez rektorów komisji funkcjonowało niezgodnie z obowiązującym prawem, a nieprawidłowości 
w ich działaniu polegały m.in. na wydawaniu opinii akceptujących rozpoczęcie badań mimo braków w dokumentacji oraz przed wniesieniem 
wymaganej opłaty. Ponadto komisje dopuszczały do sytuacji, w których szpitale nie były informowane, że określone świadczenia medyczne 
wykonywały w związku z prowadzonymi badaniami klinicznymi. W rezultacie ich koszty ponosił NFZ, a profity z tego tytułu zbierały uczelnie 
medyczne. 

Zdrowie
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Zestawienie kontroli doraźnych przeprowadzonych w 2011 r.

Lp. Dział 
administracji Tytuł kontroli

Jednostka 
organizacyjna

Rodzaj 
kontroli Uwagi

Syn-
teza
str.

1 2 3 4 5 6

1.
Administacja 

publiczna
Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w służbie 
cywilnej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej  
(I/11/002)

Departament 
Administracji Publicznej Inna kontrola 

doraźna    

 

2.

Administracja 
publiczna

Dostosowanie organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu 
RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., do 
obsługi wyborców niepełnosprawnych  (D/11/501)

Delegatury 
w Białymstoku, 

Bydgoszczy, Gdańsku, 
Katowicach, Kielcach, 

Krakowie, Łodzi, 
Lublinie, Olsztynie, 
Opolu, Poznaniu, 

Szczecinie, Warszawie, 
Wrocławiu, Zielonej 

Górze

Inna kontrola 
doraźna    

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
Sejmu 13 

marca 2012 r.

548

3.
Administracja 

publiczna/ 
Finanse publiczne

Funkcjonowanie funduszy sołeckich  (R/11/010) Delegatura 
w Gdańsku Rozpoznawcza  

 

4.

Administracja 
publiczna/ 

Sprawy 
zagraniczne

Funkcjonowanie placówek zagranicznych MSZ ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej 
oraz polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośred-
nictwem tych placówek  (I/10/006)

Departament 
Administracji Publicznej Inna kontrola 

doraźna    

 

5.

Administracja 
publiczna/ 

Sprawy 
zagraniczne

Funkcjonowanie placówek zagranicznych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki finansowej i inwestycyjnej  (I/11/001)

Departament 
Administracji Publicznej Inna kontrola 

doraźna    

 

6.

Administracja 
publiczna/ 

Sprawy 
zagraniczne

Funkcjonowanie Wydziałów Promocji, Handlu i Inwestycji 
ambasad i konsulatów RP  (I/11/009)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji
Inna kontrola 

doraźna    

 

7.

Administracja 
publiczna/ 

Środowisko

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
należących do Miasta Rybnika lub będących w jego 
posiadaniu, w ramach zadań realizowanych przez miasto  
(S/10/007)

Delegatura 
w Katowicach

Skargowa  

 

8.
Administracja 

publiczna/ Skarb 
Państwa

Sprzedaż miejskich nieruchomości gruntowych przez 
gminę Trzcianka w latach 2008-2010 (I półrocze)  
(S/10/010)

Delegatura 
w Poznaniu Skargowa  

 

9.

Administracja 
publiczna

Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli nr 
P/09/132 pt. „Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 
(zarządczej) oraz audytu wewnętrznego w wybranych 
gminach województwa pomorskiego”  (K/11/001)

Delegatura 
w Gdańsku

Sprawdzająca  

 

10.
Administracja 

publiczna
Realizacja zadań Gminy Nowosolna w wybranych obsza-
rach działalności  (S/10/008)

Delegatura 
w Łodzi Skargowa  

d/

11. Administracja 
publiczna

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez gminy wojewódz-
twa łódzkiego  (I/11/001)

Delegatura 
w Łodzi

Inna kontrola 
doraźna    

 

12.

Administracja 
publiczna

Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzecu 
Podlaskim i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad 
tą spółką w latach 2008-2010  (S/11/001)

Delegatura 
w Lublinie

Skargowa  

 

13.

Administracja 
publiczna

Prawidłowość udzielenia przez Województwo Lubelskie 
zamówienia publicznego oraz realizacji umowy na 
wykonanie ekspertyzy: „Analiza postępów realizacji celu 
głównego Regionalny Program Operacyjny WL do 2010 
r. za pomocą modelu HERMIN”  (S/11/016)

Delegatura 
w Lublinie

Skargowa  

 

14.
Administracja 

publiczna
Wybrane elementy działalności Urzędu Statystycznego w 
Opolu w latach 2008-2010 ( I półrocze )  (S/10/003)

Delegatura 
w Opolu Skargowa  

 

15.
Administracja 

publiczna
Likwidacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Miesz-
kaniowych sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich  (S/11/002)

Delegatura 
w Opolu Skargowa  

d/

16. Administracja 
publiczna

Funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli w 
jednostkach samorządu terytorialnego  (R/11/006)

Delegatura 
w Poznaniu Rozpoznawcza   
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17.
Administracja 

publiczna
Udzielanie przez Gminę Święcichowa wybranych zamó-
wień publicznych  (S/11/009)

Delegatura 
w Poznaniu Skargowa  

 

18.
Administracja 

publiczna
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie 
pożydowskie na terenie miasta Przemyśla w latach 2004-
2009  (S/10/005)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

19.

Administracja 
publiczna

Prawidłowość działań organów administracji publicznej 
związanych z budową przez spółkę AL-Stal sp. z o.o. 
budynku produkcyjnego wraz z częścią biurową w 
Głuchowie  (S/10/009)

Delegatura 
w Rzeszowie

Skargowa  

 

20.
Administracja 

publiczna
Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Wójta 
Gminy Hyżne  (S/11/005)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

21.
Administracja 

publiczna
Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym 
przez Wójta Gminy Wiązownica  (S/11/014)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

22.

Administracja 
publiczna

Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prowadze-
nia postępowań administracyjnych przez Wójta Gminy 
Dynów  (S/11/017)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

23.
Administracja 

publiczna
Prawidłowość działania starostwa powiatowego w Górze 
w wybranych sferach działalności  (S/11/001)

Delegatura 
we Wrocławiu Skargowa  

 

24.

Administracja 
publiczna

Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania środków 
publicznych przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie i Urząd 
Gminy w Nowej Rudzie  (S/11/002)

Delegatura 
we Wrocławiu Skargowa  

 

25.
Administracja 

publiczna
Wybrane zagadnienia z działalności Urzędu Miejskiego w  
Złotym Stoku  (S/11/004)

Delegatura 
we Wrocławiu Skargowa  

 

26.

Administracja 
publiczna

Prawidłowość przygotowania i wykonania inwestycji 
miejskiej polegającej na powiększeniu terenu cmentarza 
komunalnego w Zielonej Górze  (S/11/002)

Delegatura 
w Zielonej Górze Skargowa  

 

27.
Administracja 

publiczna
Gospodarowanie mieniem komunalnym gminy Trzebie-
chów  (S/11/001)

Delegatura 
w Zielonej Górze Skargowa  

 

28.
Administracja 

publiczna 
Udzielanie zamówień publicznych przez Urząd Gminy w 
Raciążku w latach 2009 - 2010  (S/11/001)

Delegatura 
w Bydgoszczy Skargowa  

 

29.

Administracja 
publiczna/ 

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Wykorzystanie nieruchomości gminnych na cele komer-
cyjne na podstawie umów dzierżawy i najmu  (R/11/002)

Delegatura 
w Gdańsku

Rozpoznawcza  

 

30.
Administracja 

publiczna/ Budżet
Gospodarowanie środkami publicznymi przez Miejski 
Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” w Gdańsku  (R/10/012)

Delegatura 
w Gdańsku Rozpoznawcza  

 

31.

Administracja 
publiczna/ Budżet

Realizacja wniosków pokontrolonych i wykorzystanie 
uwag z kontroli P/08/151 pn. „Pobieranie oraz wykorzy-
stanie przez samorządy województw i gmin środków za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2006-2008 (I 
półrocze)  (K/11/002)

Delegatura 
w Katowicach

Sprawdzająca  

 

32.
Administracja 

publiczna/ Budżet
Wykonywanie wybranych dochodów i wydatków przez 
gminy w województwie lubuskim  (I/11/003)

Delegatura 
w Zielonej Górze

Inna kontrola 
doraźna    

 

33.
Administracja 

publiczna/ 
Finanse publiczne

Wykonanie wniosków z kontroli I/09/012 dotyczącej 
pobierania oraz wykorzystywania opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych  (K/11/024)

Delegatura 
w Rzeszowie Sprawdzająca  

 

34.

Administracja 
publiczna/ 

Finanse publiczne

Pobieranie oraz wykorzystanie przez samorządy woje-
wództw i gmin opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w latach 2006-2008 (I półrocze) - wykona-
nie wniosków z kontroli P/08/151  (K/11/001)

Delegatura 
w Szczecinie Sprawdzająca  

 

35.

Administracja 
publiczna/ 

Finanse publiczne

Prawidłowość wykorzystywania przez miasta i gminy 
województwa mazowieckiego dochodów z opłat za ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  (I/11/005)

Delegatura 
w Warszawie

Inna kontrola 
doraźna    
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36.

Administracja 
publiczna/ 

Gospodarka 
wodna

Legalność utworzenia Oddziału Terenowego w Świnouj-
ściu w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Szczecinie i zasadność poniesionych w 
związku z tym kosztów  (S/10/007)

Delegatura 
w Szczecinie

Skargowa  

 

37.

Administracja 
publiczna/ 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

Prawidłowość działań administracji publicznej w odniesie-
niu do roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących zabyt-
ków nieruchomych w latach 1990-2010  (I/10/025)

Delegatura 
w Rzeszowie

Inna kontrola 
doraźna    

 

38.
Administracja 

publiczna/ 
Łączność

Działania organów administracji publicznej podejmowane 
w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomuni-
kacyjnych  (R/11/001)

Delegatura 
w Warszawie Rozpoznawcza  

 

39.
Administracja 

publiczna/ Skarb 
Państwa

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Radomyśl Wielki  (S/11/003)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

40.
Administracja 

publiczna/ 
Transport

Działalność Urzędu Gminy Mały Płock w latach 2002-
2010 w zakresie zbywania nieruchomości oraz pozyski-
wania kopalin na naprawy dróg gminnych  (S/11/002)

Delegatura 
w Białymstoku Skargowa  

 

41.
Administracja 

publiczna/ 
Turystyka

Działania Miasta Krakowa związane z kompleksem 
wielofunkcyjnym „Plaża Krakowa”  (S/11/005)

Delegatura 
w Krakowie Skargowa  

 

42.

Administracja 
publiczna/ 
Turystyka

Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w celu 
podniesienia walorów krajobrazowych i estetycznych 
gmin woj. mazowieckiego  (I/11/012)

Delegatura 
w Warszawie

Inna kontrola 
doraźna    

 informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
właściwego 
wojewody 6 

marca 2012 r.

43.
Admnistracja 

publiczna
Prawidłowość gospodarowania mieniem przez Wójta 
Gminy  Bircza  (S/11/018)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

44.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w zakresie 
przydziału lokali stanowiących mieszkaniowy zasób 
gminy  (S/11/003)

Delegatura 
w Kielcach

Skargowa  

 

45.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Wykonanie wybranych wniosków pokontrolnych przez 
adresatów wystąpień skierowanych po kontroli I/08/003 
- Skuteczność stosowania środków egzekucyjnych przez 
powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w 
latach 2006-2007  (K/11/007)

Delegatura 
w Krakowie

Sprawdzająca  

 

46.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na 
terenia Miasta Łodzi  (S/11/003)

Delegatura 
w Łodzi

Skargowa  

d/  informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
właściwego 
wojewody 

16 grudnia 
2012 r. 

549

47.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Ustalanie i egzekwowanie przez Miasto Lublin opłat z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz realizacja 
roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem 
lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w latach 2005-2010  (I/10/008)

Delegatura 
w Lublinie

Inna kontrola 
doraźna    

 

48.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Wykorzystanie przez Gminę Kozłowo nieruchomości 
gruntowych uzyskanych od Agencji Nieruchomości 
Rolnych  (S/11/004)

Delegatura 
w Olsztynie

Skargowa  

 

49.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Realizacja zadań w zakresie utrzymania budynków miesz-
kaniowych przez Administrację Budynków Komunalnych 
w Wieleniu  (S/10/013)

Delegatura 
w Poznaniu

Skargowa  

 

50.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego 
budynków w komunalnych zasobach mieszkaniowych na 
terenie woj. mazowieckiego (I/10/010)

Delegatura 
w Warszawie

Inna kontrola 
doraźna

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
właściwego 

wojewody 27 
lipca 2011 r. 

550
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51.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Gospodarowanie zasobem lokali socjalnych Miasta 
Poznania  (S/11/005)

Delegatura 
w Poznaniu

Skargowa  

 

52.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Kontrola sprawdzająca Zakładu Gospodarki Lokalowej w 
Lubaczowie w zakresie prawidłowości gospodarowania 
mieniem oraz zarządzania Zakładem w latach 2006-
2008  (K/11/002)

Delegatura 
w Rzeszowie

Sprawdzająca  

 

53.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Wybrane zagadnienia działalności Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego sp. z o.o. w Kołobrzegu w latach 
2009-2011 (30.09)  (S/11/005)

Delegatura 
w Szczecinie

Skargowa  

d/

54.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Prawidłowość postępowań dotyczących ustalenia warun-
ków zabudowy  (S/10/008)

Delegatura 
w Warszawie

Skargowa  

d/

55.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa/ 
Administracja 

publiczna

Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi mienie 
komunalne Gminy Bielsko-Biała w latach 2007-2010 
oraz działania podejmowane przed 1 stycznia 2007 r., w 
stosunku do wybranych nieruchomości (S/11/004)

Delegatura 
w Katowicach

Skargowa  

d/

56.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa/ 
Administracja 

publiczna

Zbywanie nieruchomości położonych na terenie Podstrefy 
Lublin w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park 
Mielec oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w 
związku ze zmianą miejscowego olanu zagospodarowa-
nia przestrzennego w latach 2007-2011  (I/11/006)

Delegatura 
w Lublinie

Inna kontrola 
doraźna    

 

57.

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Wykorzystanie uwag i realizacja wniosków pokontrolnych 
sformułowanych przez NIK w temacie P/10/109 „Prawid-
łowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych”  
(K/11/013)

Delegatura 
w Lublinie

Sprawdzająca  

 

58.
Budżet Wykonanie planu finansowego Urzędu Dozoru Technicz-

nego w 2010 r.  (I/11/001)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Inna kontrola 
doraźna    

 

59.
Budżet Wykorzystanie dotacji celowych i podmiotowych udzie-

lanych w ramach cz. 36 - Skarb Państwa oraz w cz. 68 
-Państwowa Agencja Atomistyki  (I/11/002)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji

Inna kontrola 
doraźna    

 

60.
Budżet Realizacja przez Urząd Dozoru Technicznego wniosków 

pokontrolnych zgłoszonych po kontroli wykonania planu 
finansowego Urzędu w 2010 r.  (K/11/014)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji
Sprawdzająca  

 

61.

Budżet Realizacja przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
wniosków sformułowanych po kontroli wykonania planu 
dochodów i wydatków, realizowanych w ramach cz. 46 
- Zdrowie, w 2009 r.  (K/11/001)

Departament Pracy, 
Spraw Socjalnych 

i Zdrowia Sprawdzająca  

 

62.

Budżet/ 
Turystyka

Realizacja przez Mazowiecką Regionalną Organizację 
Turystyczną wniosków pokontrolnych zgłoszonych po 
kontroli wykorzystania dotacji budżetowej na realizację 
zadań publicznych z zakresu turystyki w 2009 r.  
(K/11/010)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji Sprawdzająca  

 

63.
Budżet/ Zdrowie Wykonywanie planów finansowych w 2011 roku przez 

powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wojewódz-
twa lubelskiego  (I/11/009)

Delegatura 
w Lublinie Inna kontrola 

doraźna    

 

64.

Finanse 
publiczna/ 

Budownictwo, 
gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkaniowa

Ustalanie i egzekwowanie przez Gminę Rydzyna opłaty 
adiacenckiej oraz udzielanie zamówień publicznych 
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami 
gruntowymi  (S/11/001)

Delegatura 
w Poznaniu

Skargowa  

 

65.
Finanse publiczne Stosowanie zaleceń Komisji Europejskiej w procesie 

stanowienia prawa podatkowego  (I/11/001)
Departament 

Budżetu i Finansów
Inna kontrola 

doraźna    

 551

66.

Finanse publiczne Prawidłowość rozliczenia przez Izbę Skarbową w Gdań-
sku organizacji spotkania z Wiceministrem Finansów, 
które odbyło się w dniu 30 lipca 2010 r.  (S/11/015)

Delegatura 
w Gdańsku

Skargowa  
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67.

Finanse publiczne Prawidłowość działań organów podatkowych z terenu 
województwa łódzkiego w zakresie rozliczeń podatku 
VAT przez wybranych podatników wykonujących usługi 
transportowe  (S/11/002)

Delegatura 
w Łodzi

Skargowa  

 552

68.
Finanse publiczne Udzielanie pożyczek ze środków Zachodniopomorskiej 

Izby Rolniczej w Szczecinie  (S/10/004)
Delegatura 

w Szczecinie Skargowa  
 

69.
Finanse publiczne Wybrane zagadnienia gospodarowania środkami publicz-

nymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie 
w latach 2009-2010  (S/10/005)

Delegatura 
w Szczecinie Skargowa  

e/

70.

Finanse publiczne Prawidłowość działań Służby Celnej i Ministra Finansów 
w zakresie wprowadzania na polski obszar celny, przez 
kolejowe przejście graniczne w Przemyślu, towarów 
zawierających alkohol etylowy, w latach 2003-2007 
(I/08/008, I/09/003)

Delegatura 
w Rzeszowie

Inna kontrola 
doraźna    

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
Sejmu 28 
czerwca 
2011 r.

553

71.

Finanse 
publiczne/ Budżet

Realizacja polityki celnej państwa oraz wykonywanie 
zadań związanych z wymiarem i poborem podatku 
akcyzowego i innych należności celno-podatkowych w 
zakresie importu towarów zawierających alkohol etylowy 
w latach 2004-2010  (I/11/012)

Delegatura 
w Rzeszowie

Inna kontrola 
doraźna    

 

72.
Finanse 

publiczne/ Budżet
Wykonanie wniosków z kontroli P/08/023 - Egzekwowa-
nie przez naczelników urzędów skarbowych zaległości 
podatkowych i niepodatkowych  (K/11/026)

Delegatura 
w Rzeszowie Sprawdzająca  

 

73.
Gospodarka Działania Zarządcy Kompensacji Stoczni Gdynia SA oraz 

Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o.  (I/11/005)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Inna kontrola 
doraźna    

 

74.
Gospodarka Restrukturyzacja Fabryki Przyrządów i Uchwytów BISON-

BIAL SA w Białymstoku  (S/11/011)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Skargowa  
 

75.
Gospodarka Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publicz-

no-prawnego przez Gminę Solec-Zdrój  (R/11/013)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Rozpoznawcza  
 

76.

Gospodarka/ 
Skarb Państwa

Wywiązywanie się Zakładów Chemicznych „Jelchem” SA 
z zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz wykorzystywa-
nie mienia państwowego w latach 2006-2009 (I kwartał)  
(S/08/013)

Delegatura 
we Wrocławiu Skargowa  

 

77.

Gospodarka Przebieg likwidacji Zakładu Górniczego-kopalni „SOLNO” 
wchodzącej w skład Inowrocławskich Kopalni Soli 
„SOLINO” SA w Inowrocławiu oraz sprawowanie nadzoru 
i kontroli nad jej przebiegiem przez organy nadzoru 
górniczego  (I/09/017)

Delegatura 
w Opolu

Inna kontrola 
doraźna    

 

78.

Gospodarka 
morska

Realizacja przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni 
wybranych programów rządowych i unijnych związanych 
z rybołówstwem na Morzu Bałtyckim w powiązaniu z 
przepisami prawa Unii Europejskiej  (I/11/014)

Delegatura 
w Gdańsku Inna kontrola 

doraźna    

 

79.

Gospodarka 
wodna/ Skarb 

Państwa

Gospodarowanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu wybranymi składnikami majątku 
Skarbu Państwa znajdującymi się w obrębie turawskiego 
zbiornika retencyjnego  (S/11/001)

Delegatura 
w Opolu

Skargowa  

 

80.

Gospodarka 
wodna 

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i przyrody 
w procesie planowania i realizacji przedsięwzięć hydro-
technicznych z zakresu melioracji wodnych podsta-
wowych na małych rzekach w województwie  łódzkim  
(R/11/004)

Delegatura 
w Łodzi

Rozpoznawcza  

 

81.

Gospodarka 
wodna

Zapobieganie powodziom i usuwanie skutków ich wystą-
pienia w przeciwpowodziowej infrastrukturze technicznej 
w województwie lubelskim w 2010 r. (D/10/506) 

Delegatura 
w Lublinie

Departament 
Administracji Publicznej

Inna kontrola 
doraźna

554

82.

Gospodarka 
wodna/ 

Administracja 
publiczna

Działalność organów administracji publicznej w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej, usuwania szkód oraz 
udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi 
na terenie województwa podkarpackiego  (I/10/044)

Delegatura 
w Rzeszowie Inna kontrola 

doraźna    

 

83.
Instytucje 
finansowe

Wybrane zagadnienia z działalności Oddziału Okrę-
gowego Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku  
(S/11/013)

Delegatura 
w Gdańsku Skargowa  
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84.

Instytucje 
finansowe

Wykonywanie przez Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w latach 
2008-2010  (I/10/007)

Delegatura 
w Zielonej Górze

Inna kontrola 
doraźna    

 informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
Sejmu 30 
listopada 
2011 r.

555

85.

Gospodarka 
wodna/ Finanse 

publiczne

Wykorzystanie uwag i realizacja wniosków w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej oraz prawidłowość wydat-
kowania środków finansowych na usuwanie skutków 
powodzi w Gminie Proszowice  (K/11/006)

Delegatura 
w Krakowie Sprawdzająca  

 

86.

Członkostwo RP 
w UE

Pozyskanie i udzielenie dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2007-2013 na realizację projektu „Rozwój transpor-
tu publicznego - przebudowa zajezdni autobusowej oraz 
zakup autobusów przez KPK sp. z o.o. w Białymstoku  
(S/11/007)

Delegatura 
w Białymstoku

Skargowa  

 

87.

Członkostwo RP 
w UE

Realizacja zadań Zarządu Województwa Lubuskiego 
jako Instytucji Zarządzającej w ramach konkursu 
nr LRPO 2.2./1/2009 dla Działania 2.2. „Poprawa 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu 
inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencja-
łu innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013  (S/10/008)

Delegatura 
w Zielonej Górze

Skargowa  

d/ 556

88.

Członkostwo RP 
w UE

Realizacja zadań w ramach przygotowań organów 
administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpo-
spolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 
(I/10/002)

Departament 
Administracji Publicznej

Inna kontrola 
doraźna  

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 

Sejmu 18 luty 
2011 r.

557

89.
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

Realizacja zadań statutowych przez Dom Pracy Twórczej 
w Wigrach  (S/10/009)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
Skargowa  

d/

90.
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

Realizacja projektów z zakresu ochrony zabytków i dzie-
dzictwa kulturowego współfinansowanych ze środków 
europejskich  (R/11/006)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
Rozpoznawcza  

 

91.
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

Funkcjonowanie bibliotek w Polsce  (R/11/007) Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
Rozpoznawcza  

 

92.
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

Organizowanie przez Białostocki Ośrodek Kultury kon-
certów miejskich, w tym koncertów finałowych Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy  (S/11/001)

Delegatura w 
Białymstoku Skargowa  

 558

93.

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 

narodowego/ 
Praca

Prawidłowość prowadzenia inwestycji „Budowa Bibliote-
ki” oraz wykorzystanie środków zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole 
Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewi-
cza w Jarosławiu w okresie 2007 - 2011 r.  (S/11/019)

Delegatura 
w Rzeszowie

Skargowa  

 

94.

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 

narodowego/ 
Skarb Państwa

Realizacja zadań nadawcy publicznego oraz gospodaro-
wanie mieniem przez Telewizję Polską SA  (K/11/008)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego Sprawdzająca  

 559

95.

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 

narodowego/ 
Skarb Państwa

Gospodarowanie mieniem oraz wykonywanie zadań na-
dawcy publicznego przez Polskie Radio SA (S/09/008)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego Skargowa

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
Sejmu 23 

marca 2011 r.

560

96.
Kultura fizyczna Realizacja przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białym-

stoku zadań w zakresie utrzymania, remontów i modernizacji 
obiektów sportowych w latach 2008-2010  (S/11/004)

Delegatura w 
Białymstoku Skargowa  

d/

97.

Kultura fizyczna Wykorzystanie środków publicznych z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej przekazanych w 2010 r. na szkolenie 
młodzieży uzdolnionej sportowo w akadmickich centrach 
szkolenia sportowego  (S/11/002)

Delegatura w Krakowie

Skargowa  

 561

98. Kultura fizyczna Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospo-
darowaniem przylegającego terenu  (I/11/008)

Delegatura w Lublinie Inna kontrola 
doraźna    

 

99. Kultura fizyczna/ 
Finanse publiczne

Wykorzystanie środków publicznych przez stowarzysze-
nia i związki sportowe  (I/10/013)

Delegatura w 
Warszawie

Inna kontrola 
doraźna    

 



538

1 2 3 4 5 6

100.
Kultura fizyczna/ 

Oświata i 
wychowanie

Realizacja wniosków pokontrolnych i wykorzystanie uwag 
z kontroli P/09/069 pn.: „Wychowanie fizyczne i sport w 
szkołach publicznych”  (K/11/008)

Delegatura w 
Katowicach Sprawdzająca  

 

101.

Kultura fizyczna Przygotowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
programu rządowego „Moje boisko - Orlik 2012” oraz 
określenie warunków technicznych budowy boisk w 
ramach tego programu  (S/11/004)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego Skargowa  

d/ 562

102.
Nauka/ Skarb 

Państwa
Prawidłowość gospodarowania majątkiem Centralnego 
Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Opakowań w Warsza-
wie  (S/11/008)

Delegatura w 
Warszawie Skargowa  

d/

103.
Obrona narodowa Stan zorganizowania i funkcjonowanie systemu zaopatry-

wania jednostek wojskowych  (R/11/001)
Departament Obrony 

Narodowej Rozpoznawcza  
 

104.

Obrona 
narodowa/ Skarb 

Państwa

Prawidłowość ustalania, pobierania i aktualizowania 
przez Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej w Gdyni opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych stanowiących działki o 
numerach 64/1, 65/1, 67/1 oraz 65/3 położone przy  
(S/11/012)

Delegatura w Gdańsku

Skargowa  

 

105.

Oświata i 
wychowanie

Organizacja i funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez dyrektorów szkół: Gminnego Ze-
społu Szkół w Piszu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Piszu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 
Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie.  (R/10/008)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego Rozpoznawcza  

 

106.
Oświata i 

wychowanie
Organizacja oraz finansowanie kształcenia, dokształcania 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli  (R/10/010)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
Rozpoznawcza  

 

107.
Oświata i 

wychowanie
Kształcenie specjalne w szkołach lub oddziałach specjal-
nych i integracyjnych  (R/11/010)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
Rozpoznawcza  

 

108.

Oświata i 
wychowanie

Funkcjonowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Łodzi w zakresie organizacji egzaminów maturalnych w 
roku szkolnym 2010/2011  (S/11/011)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
Skargowa  

 

109.
Oświata i 

wychowanie
Wykorzystanie przez XI Liceum Ogólnokształcące w 
Białymstoku pracowni komputerowych otrzymanych z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej  (S/11/008)

Delegatura w 
Białymstoku Skargowa  

 

110.
Oświata i 

wychowanie
Finansowanie niepublicznych przedszkoli przez Gminę 
Pruszcz Gdański  (R/11/009)

Delegatura 
w Gdańsku Rozpoznawcza  

 

111.
Oświata i 

wychowanie
Realizacja wniosków i wykorzystanie uwag z kontroli 
P/10/069 pn.: „Wychowanie przedszkolne”  (K/11/010)

Delegatura w 
Katowicach Sprawdzająca  

 

112.
Oświata i 

wychowanie
Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie 
informacji oświatowej  (I/11/001)

Delegatura 
w Kielcach

Inna kontrola 
doraźna    

 

113.
Oświata i 

wychowanie
Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie 
informacji oświatowej  (R/10/009)

Delegatura 
w Poznaniu Rozpoznawcza  

 

114.

Oświata i 
wychowanie

Finansowanie szkół niepublicznych przez Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie, z uwzględnieniem danych groma-
dzonych w systemie informacji oświatowej  (R/11/008)

Delegatura 
w Poznaniu Rozpoznawcza  

 

115.

Oświata i 
wychowanie

Ustalenie zasad odpłatności w przedszkolach publicz-
nych oraz przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych w gminie Leszno-
wola  (S/11/016)

Delegatura 
w Warszawie

Skargowa  

 

116.
Oświata i 

wychowanie/ 
Finanse publiczne

Wykorzystanie środków publicznych na pomoc material-
ną i socjalną dla uczniów  (R/10/007)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
Rozpoznawcza  

 

117.
Praca Realizacja wybranych zagadnień ustawowej działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przestrzega-
nie praw pracowniczych (S/11/005)

Delegatura 
w Kielcach Skargowa  

 563

118.
Praca/ 

Administracja 
publiczna

Udzielanie zamówień publicznych przez powiatowe urzę-
dy pracy w województwie wielkopolskim  (I/10/011)

Delegatura 
w Poznaniu Inna kontrola 

doraźna    
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119.
Praca/ 

Administracja 
publiczna

Prawidłowość działań PUP w Leżajsku związanych z 
wydatkowaniem środków publicznych pochodzących z 
Funduszu Pracy  (S/10/021)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

120.

Praca/ 
Członkostwo RP 

w UE

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację 
wybranych projektów dotyczacych aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  
(I/11/017)

Delegatura 
w Lublinie

Inna kontrola 
doraźna    

 

121.
Praca/ Finanse 

publiczne
Efektywność wykorzystania środków publicznych na 
szkolenie osób poszukujących pracy  (I/10/006)

Delegatura 
w Łodzi

Inna kontrola 
doraźna    

 

122.

Praca/
Zabezpieczenie 

społeczne

Realizacja umowy o dofinansowanie projektu Przeciw 
Wykluczeniu-Funkcjonowanie Centrum Integracji Spo-
łecznej w Strzelcach Opolskich w ramach sektorowego 
programu operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich 2004-
2006 przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemniej „Barka” 
w Strzelcach Opolskich w latach 2007-2008 (S/10/005) 

Delegatura 
w Opolu

Skargowa  

 564

123.
Rodzina Tworzenie przez gminy warunków do rozwoju organiza-

cyjnych form opieki nad dziećmi do lat 3  (R/11/002)
Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i 

Rodziny
Rozpoznawcza  

 

124.
Rodzina Realizacja przez powiat tomaszowski zadań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  (I/11/012)
Delegatura 
w Lublinie

Inna kontrola 
doraźna    

 

125.
Rolnictwo Realizacja programów zwalczania niektórych serotypów 

salmonelli w hodowlanych stadach kur i w stadach 
towarowych kur niosek  (R/11/001)

Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rozpoznawcza  

 565

126.

Rolnictwo Sprawowanie nadzoru przez inspekcje państwowe 
nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w 
województwie wielkopolskim  (I/11/003)

Delegatura 
w Poznaniu

Inna kontrola 
doraźna    

a/   informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana 

do Sejmu 
1 sierpnia 

2011 r.

566

127.
Rolnictwo Funkcjonowanie Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemnia-

ka sp. z o.o. w Strzekęcinie  (R/11/002)
Delegatura 

w Szczecinie Rozpoznawcza  
a/

128.
Rolnictwo/ 

Gospodarka
Gospodarowanie majątkiem firmy Hortino Zakład Prze-
twórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. w Leżajsku  
(S/11/016)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

129.

Rolnictwo/ 
Środowisko

Realizacja przez starostów województwa zachodniopo-
morskiego zadań określonych ustawą z dnia 8 czerwca 
2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia 
- wykonanie wniosków z kontroli P/08/170  (K/10/009)

Delegatura 
w Szczecinie

Sprawdzająca  

 

130.

Skarb Państwa Prywatyzacja Poznańskich Zakładów Sprzętu Ortope-
dycznego sp. z o.o w Poznaniu  (I/10/007)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji
Inna kontrola 

doraźna    

d/

131.

Skarb Państwa Prywatyzacja Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych 
SA w Kielcach  (I/10/008)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji
Inna kontrola 

doraźna    

 

132.

Skarb Państwa Prywatyzacja Kopalni Surowców Skalnych SA w Złotoryi  
(S/11/003)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji
Skargowa  

d/

133.
Skarb Państwa Prywatyzacja Zakładów Aparatów Elektrycznych „Lumel” 

SA  w Zielonej Górze  (S/11/004)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Skargowa  
d/

134.

Skarb Państwa Planowanie i realizacja polityki biznesowej Totalizatora 
Sportowego sp. z o.o.  (I/11/007)

Departament 
Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji
Inna kontrola 

doraźna    

a/

135. 
Skarb Państwa Prywatyzacja spółki Hodowla Roślin Kalinowa sp. z o.o.  

(S/11/008)
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Skargowa  

 

136. 
Skarb Państwa Prywatyzacja Fabryki Łączników Radom SA  (I/11/012) Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Inna kontrola 
doraźna    

d/
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137.
Skarb Państwa Wydzierżawienie Hodowli Roślin „Kalinowa” sp. z o. o. 

gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa  (S/11/002)

Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Skargowa  

 

138.
Skarb Państwa Wydatki i koszty pozaprodukcyjne w spółkach z więk-

szościowym udziałem Skarbu Państwa  (R/11/005)
Delegatura w 
Katowicach Rozpoznawcza  

 

139.
Skarb Państwa Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących mienie 

województw i powiatów  (I/11/006)
Delegatura w Kielcach Inna kontrola 

doraźna    
 

140.
Skarb Państwa Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych przez Pocztę Polską SA w latach 2008-2009  
(I/10/013)

Delegatura w 
Rzeszowie Inna kontrola 

doraźna    

 

141.
Skarb Państwa Przekształcenia własnościowe nieruchomości Skarbu 

Państwa w zarządzie trwałym innych podmiotów w grani-
cach Bieszczadzkiego Parku Narodowego  (S/11/001)

Delegatura w 
Rzeszowie Skargowa  

 

142.
Skarb Państwa Wykonanie wniosków z kontroli P/09/042 - Realizacja 

strategii prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu 
Państwa  (K/11/020)

Delegatura w 
Rzeszowie Sprawdzająca  

 

143.
Skarb Państwa Proces prywatyzacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Legnicy SA  (S/10/007)
Delegatura we 

Wrocławiu Skargowa  
 

144.
Sprawiedliwość Tworzenie warunków do wykonania prac społecznych 

w ramach kary ograniczenia wolności i kary grzywny  
(R/11/005)

Delegatura w 
Białymstoku Rozpoznawcza  

 

145. Sprawiedliwość Wykonywanie wybranych zadań przez Dyrektora Okręgo-
wego Służby Więziennej w Lublinie  (I/11/011)

Delegatura w Lublinie Inna kontrola 
doraźna    

 

146. Sprawiedliwość/ 
Budżet

Wykonanie budżetu Aresztu Śledczego Warszawa 
- Mokotów w 2010 r.  (K/11/013)

Delegatura w 
Warszawie Sprawdzająca   

147.
Szkolnictwo 

wyższe
Organizacja i funkcjonowanie Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu w latach akademickich 2009/2010 
- 2010/2011  (R/11/005)

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego
Rozpoznawcza  

 

148.
Szkolnictwo 

wyższe/ Skarb 
Państwa

Gospodarowanie majątkiem przez Akademię Pomorską 
w Słupsku  (S/11/008)

Delegatura w Gdańsku
Skargowa  

 567

149.
Szkolnictwo 

wyższe/ Skarb 
Państwa

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w zakre-
sie inwestycji i remontów przez Uniwersytet Rzeszowski 
w okresie 2009-2010  (I/11/008)

Delegatura w 
Rzeszowie Inna kontrola 

doraźna    

 

150.
Transport Realizacja wybranych inwestycji drogowych w ramach 

Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015  
(I/11/001)

Departament 
Infrastruktury Inna kontrola 

doraźna    

 

151. Transport Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Drogowego w 
latach 2010-2011  (I/11/003)

Departament 
Infrastruktury

Inna kontrola 
doraźna    

 

152.

Transport Działalność jednostek samorządu terytorialnego w 
zakresie przeprowadzania kontroli prędkości pojazdów 
uczestniczących w ruchu drogowym  (I/10/006)

Departament 
Komunikacji i Systemów 

Transportowych Inna kontrola 
doraźna    

 informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
Sejmu 15 
listopada 
2011 r.

568

153.
Transport Realizacja zadań związanych z ochroną dróg przez 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  
(I/11/003)

Delegatura w 
Białymstoku Inna kontrola 

doraźna    

 

154.

Transport Proces inwestycyjny budowy drogi ekspresowej S-5 na 
odcinku Nowe Marzy-granica woj. Kujawsko pomorskiego 
oraz działania podejmowane w celu uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego 
przedsięwzięcia  (S/10/006)

Delegatura w 
Bydgoszczy

Skargowa  

 

155.
Transport Działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodo-

wej SA w Busku-Zdroju  (K/11/007)
Delegatura w Kielcach

Sprawdzająca  
 

156.

Transport Sprawowanie nadzoru przez starostów nad stacjami diag-
nostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do 
ruchu drogowego w latach 2006-2007  (K/11/003)

Delegatura w Krakowie

Sprawdzająca  

 

157.
Transport Zakup autobusów i gospodarowanie mieniem  w Miej-

skim Przedsiębiorstwie Komunikacji sp. z o.o. w Sieradzu 
w latach 2007-2010  (S/10/007)

Delegatura 
w Łodzi Skargowa  
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158. Transport Realizacja zadań związanych z ochroną dróg przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie  (I/11/002)

Delegatura 
w Lublinie

Inna kontrola 
doraźna    

 

159. Transport Realizacja zadań związanych z ochroną dróg przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  (I/11/003)

Delegatura 
w Lublinie

Inna kontrola 
doraźna    

 

160. Transport Realizacja wybranych zadań przez Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego  (I/11/004)

Delegatura 
w Lublinie

Inna kontrola 
doraźna    

 

161.
Transport Nadzór Ministerstwa Infrastruktury nad ochroną dróg 

przed niszczeniem przez pojazdy przekraczające dopusz-
czalne obciążenia  (I/11/005)

Delegatura 
w Lublinie Inna kontrola 

doraźna    

 

162. Transport Realizacja zadań związanych z ochroną dróg przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  (I/11/001)

Delegatura 
w Olsztynie

Inna kontrola 
doraźna    

 

163.
Transport Realizacja przewozów pasażerskich wykonywanych przez 

przedsiębiorstwa transportu zbiorowego dofinansowa-
nych ze środków publicznych  (I/10/031)

Delegatura 
w Rzeszowie Inna kontrola 

doraźna    

 

164.

Transport Prawidłowość rozliczania opłat za przejazd po drogach 
krajowych (S/10/003)

Departament 
Komunikacji i Systemów 

Transportowych
Skargowa

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana 

do Sejmu 
11 kwietnia 

2011 r.

569

165.
Transport Wykonanie wniosków z kontroli P/10/161 - dotyczącej 

stanu realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011  (K/11/021)

Delegatura 
w Rzeszowie Sprawdzająca  

 

166.

Transport Wywiązywanie się przez gminy z obowiązku kontroli 
stanu technicznego dróg publicznych  (I/10/011)

Delegatura 
w Warszawie

Inna kontrola 
doraźna    

 informacja 
o  wynikach 

kontroli 
wysłana  do 
właściwego 
wojewody 
18 lipca 
2011 r.

570

167.
Transport Realizacja projektu inwestycyjnego pn. Budowa drogi 

ekspresowej S8 na odcinku od węzła „Konotopa” do 
węzła „Prymasa Tysiąclecia”  (I/11/004)

Delegatura 
w Warszawie Inna kontrola 

doraźna    

 

168.

Transport Przygotowanie i realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi 
powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajo-
wą nr 5 a drogą wojewódzką  nr 382 i ul. Stęszyńskiego 
w Świdnicy”  (S/11/005)

Delegatura 
we Wrocławiu Skargowa  

 

169.

Transport/ 
Administracja 

publiczna

Sprawowanie nadzoru przez starostów nad stacjami 
diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodo-
we do ruchu drogowego - realizacja wniosków z kontroli 
P/08/063  (K/10/008)

Delegatura 
w Szczecinie Sprawdzająca  

 

170.

Transport/ 
Oświata i 

wychowanie

Wykonanie wniosków z kontroli S/09/008 - Prawidłowość 
działań Wojta Gminy Bojanów związanych z wydatkowa-
niem środków publicznych na remonty dróg, promocję 
Gminy i realizację Programu „Uczeń na wsi”  (K/10/047)

Delegatura 
w Rzeszowie

Sprawdzająca  

 

171.

Środowisko Terminowość przeprowadzania ponownych ocen oddzia-
ływania przedsięwzięć na środowisko  (R/10/001)

Departament 
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania 
Przestrzennego

Rozpoznawcza  

 

172. Środowisko Lokalizacja inwestycji na obszarach objętych ochroną 
przyrody w gminie Nowinka  (S/11/009)

Delegatura w 
Białymstoku Skargowa   571

173.

Środowisko Prawidłowość gromadzenia środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie z środowiska oraz gospoda-
rowania środkami powiatowych i gminnych funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej P/11/153  
(K/11/003)

Delegatura w 
Bydgoszczy

Sprawdzająca  

 

174.

Środowisko Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli nr 
P/09/153 pt.”Gospodarowanie środkami z tytułu opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie 
powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej”  (K/10/010)

Delegatura w Gdańsku

Sprawdzająca  

 

175.

Środowisko Legalność, gospodarność i rzetelność działań związanych 
z realizacją przez Gminę Wejherowo umów dotyczących 
budowy i eksploatacji stacji zlewnej nieczystości ciekłych 
położonej w Gościcinie  (S/10/011)

Delegatura w Gdańsku

Skargowa  
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176.

Środowisko Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli nr 
P/09/134 pt. „Gospodarowanie w gminach wybranych 
województw stałymi odpadami komunalnymi, w tym 
zwłaszcza ulegającymi biodegradacji”  (K/11/003)

Delegatura w Gdańsku

Sprawdzająca  

 

177.
Środowisko Gospodarka ściekowa gminy na obszarach nieobjętych 

systemem kanalizacji zbiorczej  (R/10/009)
Delegatura 

w Katowicach Rozpoznawcza  
 

178.
Środowisko Usuwanie przez przedsiębiorcę górniczego szkód wywo-

łanych ruchem zakładu górniczego  (R/10/011)
Delegatura 

w Katowicach Rozpoznawcza  
 

179.

Środowisko Realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwia-
niem odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych 
Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnow-
skich Górach w likwidacji  (I/11/001)

Delegatura 
w Katowicach Inna kontrola 

doraźna    

f/

180.

Środowisko Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości 
i porządku w wybranych gminach województwa małopol-
skiego (K/10/002)

Delegatura w Krakowie

Sprawdzająca

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
Sejmu 28 

lutego 2011 r.

572

181.
Środowisko Realizacja przez gminę Radoszyce zadań inwestycyjnych 

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - wybrane 
zagadnienia  (S/11/004)

Delegatura w Kielcach
Skargowa  

 

182.

Środowisko Prawidłowość wyboru wykonawcy zamówienia publiczne-
go polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Siedliskach k. Ełku oraz przystąpienia do 
jego realizacji  (S/11/002)

Delegatura w Olsztynie

Skargowa  

 

183.
Środowisko Zakup i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do 

pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo Maskulińskie  
(S/11/003)

Delegatura w Olsztynie
Skargowa  

 

184.

Środowisko Wypełnianie przez gminy zadań dotyczących gospodarki 
ściekami bytowymi, które nie są odprowadzane zbior-
czym systemem kanalizacyjnym  (R/11/004)

Delegatura w Poznaniu

Rozpoznawcza  

 informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
właściwego 
wojewody 

31 stycznia 
2012 r.

573

185.

Środowisko Realizacja niektórych wniosków pokontrolnych z kontroli 
P/10/162 „Przyznawanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu dotacji i pożyczek na działania proekologicz-
ne oraz prawidłowość ich wykorzystania”  (K/11/007)

Delegatura w Poznaniu

Sprawdzająca  

 

186.
Środowisko Gospodarowanie mieniem przez Arboretum i Zakład 

Fizjografii w Bolestraszycach  (S/10/015)
Delegatura 

w Rzeszowie Skargowa  
 

187.
Środowisko Dokonanie zamiany lasów chronionych przez Regionalną 

Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie i Nadleśnictwo 
w Baligrodzie  (I/11/004)

Delegatura 
w Rzeszowie Inna kontrola 

doraźna    

 574

188.
Środowisko Prawidłowość gospodarowania drewnem na terenie 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 
w latach 2008-2010  (I/11/010)

Delegatura 
w Rzeszowie Inna kontrola 

doraźna    

 

189.

Środowisko Wykonanie wniosków z kontroli P/10/140 dotyczącej  
prowadzenia przez gminy zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków w latach 2008-2010 
(I półrocze)  (K/11/025)

Delegatura 
w Rzeszowie Sprawdzająca  

 

190.
Środowisko Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście-Gmi-

nie Szczecin w latach 2010-2011 (I półrocze)  (I/11/003)
Delegatura 

w Szczecinie
Inna kontrola 

doraźna    
 

191.
Środowisko Przestrzeganie wymogów formalnych i prawno-admini-

stracyjnych związanych z budową farm wiatrowych na 
terenie Gminy Czaplinek  (S/11/007)

Delegatura 
w Szczecinie Skargowa  

d/

192.

Środowisko Gminne fundusze ochrony  środowiska gospodarki 
wodnej na terenie województwa mazowieckiego  
(I/10/006/I/11/006)

Delegatura 
w Warszawie

Inna kontrola 
doraźna    

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
własciwego 
wojewody 

24 sierpnia 
2011 r.
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193.
Środowisko Funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Korabie-

wicach w latach 2008 - 2011(do 31stycznia)  (I/11/003)
Delegatura w 

Warszawie
Inna kontrola 

doraźna    
 575

194.

Środowisko Gromadzenie, redystrybucja i nadzór nad wydatkowa-
niem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
w województwie mazowieckim w latach 2008 - 2010  
(I/11/006)

Delegatura w 
Warszawie Inna kontrola 

doraźna    

 576

195.
Środowisko Wybrane aspekty działalności spalarni odpadów 

medycznych w Sycowie w latach 2008-2011 (I półrocze)  
(S/10/008)

Delegatura we 
Wrocławiu Skargowa  

 

196.

Środowisko Zagospodarowanie spalarni odpadów niebezpiecznych 
zakupionej w ramach projektu PHARE PL9608.02.01. 
(I/10/005)

Departament 
Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania 
Przestrzennego Inna kontrola 

doraźna

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
Sejmu  30 
listopada 
2011 r.

577

197.
Środowisko Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych przy 

budowie farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie 
gmin Oława i Legnickie Pole  (S/10/009)

Delegatura we 
Wrocławiu Skargowa  

 

198.

Środowisko Realizacja ustawowych zadań w parkach krajobrazowych 
województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000 położonych na ich terenie  
(I/11/001)

Departament 
Środowiska Inna kontrola 

doraźna    

 578

199.

Środowisko/ 
Administracja 

publiczna

Realizacja zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska wynikających z przepisów ustawy z dnia 
3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(I/10/029)

Delegatura w 
Rzeszowie

Inna kontrola 
doraźna    

 

200.

Środowisko/ 
Administracja 

publiczna

Gospodarowanie odpadami przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania w m. st. Warszawa sp. z o.o. oraz 
prawidłowość sprawowanego nadzoru nad Przedsiębior-
stwem w tym zakresie  (I/11/009)

Delegatura w 
Warszawie Inna kontrola 

doraźna    

 

201.
Środowisko/ 
Administracja 

publiczna

Wykonanie wniosków z kontroli P/09/112 - dotyczącej 
zapewnienia obywatelom udziału w postępowaniu 
dotyczącym ochrony środowiska  (K/11/022)

Delegatura w 
Rzeszowie Sprawdzająca  

 

202.

Środowisko/ 
Zdrowie

Realizacja zadań przez Państwową Inspekcje Sanitarną 
na terenach dotkniętych powodzią  (D/10/505)

Departament Pracy, 
Spraw Socjalnych i 

Zdrowia, Delegatury w 
Katowicach, Kielcach, 
Lublinie i Warszawie

Inna kontrola 
doraźna    

 informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
Sejmu 21 
czerwca 
2011 r.

579

203.
Środowisko/ 

Zdrowie
Sprawowanie bieżącego nadzoru przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną na terenie woj. kujawsko-pomorskie-
go  (R/11/004)

Delegatura 
w Bydgoszczy Rozpoznawcza  

 

204.
Sprawy 

wewnętrzne
Przygotowanie podmiotów krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego do działań ratownictwa technicznego na 
drogach i autostradach  (R/11/001)

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

Rozpoznawcza  
 

205.

Sprawy 
wewnętrzne

Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego  
(R/11/002)

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

Rozpoznawcza  

 

206.
Sprawy 

wewnętrzne/ 
Finanse publiczne

Kontrola kosztów utrzymania przejścia granicznego 
Warszawa-Okęcie w Porcie Lotniczym im. F. Chopina 
w Warszawie  (I/11/011)

Delegatura 
w Warszawie Inna kontrola 

doraźna    

 

207.
Sprawy 

wewnętrzne
Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinforma-
tycznych w Policji  (R/11/003)

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

Rozpoznawcza  
 

208.

Sprawy 
wewnętrzne

Realizacja przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zadań związanych z prowadzeniem przez 
podmioty gospodarcze działalności w zakresie ochrony 
osób i mienia  (R/11/004)

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Rozpoznawcza  

 

209.
Sprawy 

wewnętrzne
Nabór, służba przygotowawcza oraz proces szkolenia 
nowo przyjętych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego  (R/11/005)

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

Rozpoznawcza  
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210.

Sprawy 
wewnętrzne

Organizacja wyjazdów i zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie 
korzystającym z lotnictwa  transportowego Sił Zbrojnych 
RP w latach 2005-2010  (I/10/001)

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Inna kontrola 

doraźna    

 informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 

Sejmu 8 marca 
2012 r.

580

211.

Sprawy 
wewnętrzne

Realizacja wybranych wniosków pokontrolnych NIK, 
sformułowanych po kontroli gospodarki finansowej 
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu 
w latach 2004-2007 (K/08/001)  (K/11/006)

Delegatura 
w Katowicach

Sprawdzająca  

 

212.
Sprawy 

wewnętrzne
Działalność administracji samorządowej po wystąpieniu 
klęski żywiołowej.  (R/11/007)

Delegatura 
w Katowicach Rozpoznawcza  

 

213.
Sprawy 

wewnętrzne
Realizacja wniosków pokontrolnych - po kontroli 
P/10/167 „Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich)”  
(K/11/014)

Delegatura 
w Lublinie Sprawdzająca  

 

214.
Sprawy 

wewnętrzne
Działania podmiotów biorących udział w procedurze 
usuwania pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych  
(S/11/007)

Delegatura 
w Warszawie Skargowa  

d/

215.

Sprawy 
wewnętrzne

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
w budynkach będących siedzibami urzędów miast 
i gmin województwa mazowieckiego  (I/11/010)

Delegatura 
w Warszawie

Inna kontrola 
doraźna    

informacja 
o wynikach 

kontroli 
wysłana do 
właściwego 

wojewody 11 
maja 2012 r.

216.
Sprawy 

wewnętrzne
Wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowe-
go  (K/11/014)

Delegatura 
w Warszawie Sprawdzająca  

 

217.
Zabezpieczenie 

społeczne
Realizacja niektórych zadań w zakresie pomocy 
społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Przemyślu  (I/11/015)

Delegatura 
w Rzeszowie Inna kontrola 

doraźna    

 

218.

Zabezpieczenie 
społeczne

Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego 
do udzielania pomocy osobom bezdomnym oraz 
realizacja tej pomocy w okresie jesień - zima 2011/2012  
(I/11/003)

Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i 

Rodziny
Inna kontrola 

doraźna    

 581

219.

Zabezpieczenie 
społeczne

Realizacja wniosków pokontrolnych i wykorzystanie uwag 
z kontroli P/09/092 pn.: „Kierowanie osób do domów 
pomocy społecznej oraz finansowanie ich pobytu przez 
organy samorządu terytorialnego”  (K/11/009)

Delegatura 
w Katowicach

Sprawdzająca  

 

220.
Zabezpieczenie 

społeczne
Prawidłowość funkcjonowania warsztatu terapii 
zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  
(S/11/002)

Delegatura 
w Kielcach Skargowa  

 582

221.

Zabezpieczenie 
społeczne

Wykorzystanie uwag i wykonanie wniosków pokon-
trolnych przez adresatów wystąpień skierowanych po 
kontroli P/09/144 - Skuteczność i prawidłowość realiza-
cji  przez gminy województwa małopolskiego programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
(K/11/001)

Delegatura 
w Krakowie

Sprawdzająca  

 

222.
Zabezpieczenie 

społeczne
Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2008-
2010 (3 kwartały)  (I/10/008)

Delegatura 
w Poznaniu

Inna kontrola 
doraźna    

 

223.
Zabezpieczenie 

społeczne
Prawidłowość realizacji zadań powierzonych przez samo-
rząd terytorialny przez Stalowowolski Ośrodek Wsparcia 
i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli  (S/11/006)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

224.

Zabezpieczenie 
społeczne

Realizacja przez Burmistrza Miasta Radymno oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie zadań wyni-
kających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej  (S/11/011)

Delegatura 
w Rzeszowie Skargowa  

 

225.

Zabezpieczenie 
społeczne/ 

Administracja 
publiczna

Wywiązywanie się organów samorządu terytorialnego 
z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów  (K/11/015)

Delegatura 
w Warszawie

Sprawdzająca  

 

226.

Zabezpieczenie 
społeczne/ 

Skarb Państwa/ 
Szkolnictwo 

wyższe

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez 
Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych na 
Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie prowadzonej 
działalności w latach 2009-2010  (I/11/009)

Delegatura 
w Rzeszowie

Inna kontrola 
doraźna    

 



545

1 2 3 4 5 6

227.
Zabezpieczenie 

społeczne/ 
Zdrowie

Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych pensjo-
nariuszom domów pomocy społecznej w województwie 
wielkopolskim  (I/11/002)

Delegatura 
w Poznaniu Inna kontrola 

doraźna    
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228.

Zdrowie Funkcjonowanie systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS 
o niezdolności do pracy dla celów świadczeń rentowych 
oraz orzekania o niepełnosprawności  (R/11/001)

Departament Pracy, 
Spraw Społecznych i 

Rodziny
Rozpoznawcza  

 

229.
Zdrowie Zakupy i wykorzystanie aparatury medycznej ze środków 

europejskich  (R/11/001)
Departament 

Zdrowia Rozpoznawcza  
 

230.

Zdrowie Realizacja przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi wniosków sformułowanych po kontroli funkcjono-
wania tej jednostki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 
czerwca 2010 r.  (K/11/002)

Departament 
Zdrowia

Sprawdzająca  

 

231.
Zdrowie Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez 

szpitale publiczne  (S/11/006)
Delegatura 

w Białymstoku Skargowa  
 584

232.
Zdrowie Finansowanie turnusów rehablilitacyjnych  (R/10/003) Delegatura 

w Bydgoszczy Rozpoznawcza  
 

233.
Zdrowie Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli 

nr P/09/093 pt.: „Dostępność wybranych świadczeń 
opieki zdrowotnej”  (K/11/004)

Delegatura 
w Gdańsku Sprawdzająca  

 

234.
Zdrowie Realizacja zadań położnych środowiskowych w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej  (R/10/005)
Delegatura 
w Krakowie Rozpoznawcza  

 

235.

Zdrowie Prawidłowość procesu przekształcenia Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Olkuszu oraz sprawowanie przez powiat 
olkuski nadzoru nad działalnością NZOZ Nowy Szpital 
w Olkuszu  (S/11/004)

Delegatura 
w Krakowie

Skargowa  

d/

236.

Zdrowie Prawidłowość przeprowadzenia przez Podkarpacki 
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
konkursu ofert na ratownictwo medyczne  (I/11/013)

Delegatura 
w Rzeszowie Inna kontrola 

doraźna    

 

237.

Zdrowie Wykonanie wniosków z kontroli P/09/093 - dotyczącej 
dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w latach 
2006-2009 ( I półrocze) w specjalnościach: ortopedia, 
neurologia i urologia  (K/11/023)

Delegatura 
w Rzeszowie

Sprawdzająca  

 

238.
Zdrowie Funkcjonowanie SPZZOZ w Gostyninie w latach 

2008-2010  (S/11/002)
Delegatura 

w Warszawie Skargowa  
 

239.
Zdrowie/ 

Administracja 
publiczna

Funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień Wrocławia  
(S/11/006)

Delegatura 
we Wrocławiu Skargowa  

 

240.

Zdrowie/ 
Administracja 

publiczna

Działania podejmowane w latach 2009-2011 w celu 
ustabilizowania sytuacji finansowej Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielko-
polskim  (S/11/004)

Delegatura 
w Zielonej Górze

Skargowa  

 

241.

Zdrowie/ 
Budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 

i mieszkaniowa

Realizacja wniosków pokontrolnych i wykorzystanie 
uwag z kontroli P/09/147 pn. „Stan techniczy obiektów 
użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej”  
(K/11/003)

Delegatura 
w Katowicach

Sprawdzająca  

 

242.

Zdrowie/ 
Budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 

i mieszkaniowa

Wykorzystanie uwag i realizacja wniosków pokontrolnych 
sformułowanych przez NIK w temacie P/09/147 „Stan 
techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej”  (K/11/015)

Delegatura 
w Lublinie

Sprawdzająca  

 

243.

Zdrowie/ 
Budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 

i mieszkaniowa

Stan techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej  (K/11/017)

Delegatura 
w Warszawie

Sprawdzająca  

 

244.
Zdrowie/ Finanse 

publiczne
Gospodarowanie środkami publicznymi i majątkiem 
przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie  
(I/11/007)

Delegatura 
w Lublinie Inna kontrola 

doraźna    
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245.

Zdrowie/ Finanse 
publiczne

Prawidłowość dysponowania środkami publicznymi 
przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia w ramach kontraktowania świadczeń 
leczenia szpitalnego w zakresie ginekologii, położnictwa 
i neonatologii  (S/11/007)

Delegatura 
w Rzeszowie

Skargowa  

 

246.

Zdrowie/ Sprawy 
wewnętrzne

Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli P/09/093 
pt. „Dostępność wybranych świadczeń opieki zdrowotnej” 
przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Stołecznego 
Zarządu Służby Zdrowia MSWiA  (K/10/012)

Delegatura 
w Warszawie Sprawdzająca  

 

a) zlecenie komisji Sejmu RP,

b) sugestia komisji Sejmu RP,

c) pismo wicemarszałka Senatu RP,

d) pismo posła (posłów) na Sejm RP,

e) pismo senatora RP,

f) sugestia Marszałka Senatu.
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Wnioski dotyczyły głównie zapewnienia 
przez wójtów:
– wymaganej ustawowo liczby lokali 
wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych,

– spełnienia warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać lokale obwodo-
wych komisji wyborczych dostosowane do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
– terminowego zamieszczania obwiesz-
czeń i informacji wyborczych w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Administracja publiczna

2. Dostosowanie organizacji 
wyborów do Sejmu RP 
i Senatu RP zarządzonych, 
na dzień 9 października 
2011 r. do obsługi wyborców 
niepełnosprawnych 

Ocena wywiązania się wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast z obowiązku 
przygotowania wyborów do Sejmu i Se-
natu w sposób umożliwiający wyborcom 
niepełnosprawnym wykorzystanie przy-
sługujących im uprawnień. 

Kontrolę przeprowadzono w 37 urzędach 
miast i gmin położonych na terenie 14 
województw. 

Nowelizacja kodeksu wyborczego z maja 2011 r. wprowadziła nowe regulacje ułatwiające 
udział w głosowaniu osobom niepełnosprawnym. Jednocześnie w kalendarzu wybor-

czym, stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów, określony został wykaz czynności 
związanych z przygotowaniem wyborów na 9 października 2011 r., w tym dotyczących niepełnosprawnych. 
I tak, do 9 września wójtowie zobowiązani zostali podać do publicznej wiadomości informacje o siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. W dniu 18 
września mijał termin zgłaszania wójtom zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym za pomocą nakładek w alfabecie 
Braille’a. Do 25 września wyborcy niepełnosprawni mieli czas na składanie wniosków o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie 
oraz zgłaszania wójtom zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek Braille’a, a do 
29 września na złożenie wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania. 
W ocenie Izby wójtowie kontrolowanych gmin podjęli właściwe i oczekiwane czynności, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym 
czynny udział w wyborach do Sejmu i Senatu. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowań oraz siedzibach komisji właściwych 
do głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych dla niepełnosprawnych zostały podane do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty, zostały również w ustawowym terminie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Co najmniej 
jedna obwodowa komisja wyborcza była wyznaczona do głosowania korespondencyjnego. Wyborcy niepełnosprawni, o ile wyrazili takie 
życzenie, ujmowani byli w wybranych przez nich obwodach głosowania, w których znajdowały się lokale dostosowane do ich potrzeb, 
albo umieszczani w spisach w obwodach do głosowania korespondencyjnego. Na wnioski wyborców niepełnosprawnych albo osób, 
które najpóźniej w dniu głosowania kończyły 75 lat, wydano pełnomocnictwa do głosowania wskazanym osobom.
Nadto, co podkreślili kontrolerzy NIK, 1/3 badanych gmin podejmowała dodatkowe czynności, wykraczające poza obowiązki przypisane 
prawem, aby umożliwić wyborcom niepełnosprawnym skorzystanie z przysługujących im praw i zachęcić do udziału w wyborach.
Przy pomocy sołtysów i lokalnych mediów w 8 gminach upowszechniano informacje dotyczące uprawnień wyborców niepełnosprawnych. 
Z kolei w 6 gminach osobom tym zapewniono możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły w pierwszym rzędzie niewywiązania się wójtów 35 %  badanych gmin z obo-
wiązku dostosowania co najmniej 1/5 liczby lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Częste były też przypadki wska-
zywania lokali jako dostosowanych, mimo iż nie spełniały one szczegółowych warunków technicznych określonych w rozporządzeniu  
w sprawie lokali  obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Podstawowe mankamenty 
to za wąskie drzwi, za wysokie progi, co utrudniało dostęp i wjazd na wózku do lokalu. Częste były też przypadki niezainstalowania 
dodatkowego oświetlenia w kabinach. Nie we wszystkich lokalach zapewniono wyborcom niepełnosprawnym tajność głosowania oraz 
właściwą informację poprzez rozplakatowanie obwieszczeń PKW.
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46. Kształtowanie 
i prowadzenie polityki 
przestrzennej na terenie 
miasta Łodzi

Ocena działalności organów miasta Łodzi 
w zakresie planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie 
Miasta Łodzi  i Miejskiej Pracowni Urba-
nistycznej w Łodzi.

W latach 2002–2010  polityka przestrzenna Łodzi była określona w studium uchwalo-
nym w 2002 r., opracowanym i przyjętym na podstawie ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, która utraciła moc z dniem 11 lipca 2003 r. Dostosowanie zapisów studium do wymagań nowej ustawy o planowaniu 
oraz do ustaleń aktualnych projektów i programów prowadzono nierzetelnie i nieterminowo. Dodatkowo kolejne projekty wymagały 
istotnych zmian, co wydłużyło czas trwania tych prac do ponad 5 lat. Tak długi okres sporządzenia studium spowodowany był przede 
wszystkim niewielką praktyką projektową, brakiem wystarczającej liczby kompetentnych pracowników oraz złą organizacją pracy 
wykonawcy tego dokumentu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, założonej pod koniec 2006 r. 
Długotrwałość prac planistycznych nad aktualizacją studium miała fatalne skutki, bo przełożyła się na brak innych dokumentów 
programowych i strategicznych Łodzi,  m.in. strategii mieszkaniowej gminy i wieloletniego programu gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym.
Na koniec 2010 r. plany miejscowe pokrywały zaledwie 4,5 % obszaru Łodzi. Niska była także realizacja 83 uchwał Rady Miejskiej 
w Łodzi o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych, z których tylko 36 (10,6 %) znajdowało się w trakcie opracowywania. 
Nie zrealizowano harmonogramu sporządzania planów miejscowych na lata 2007–2010, w którym założono pokrycie do końca 2010 r. 
planami 90 %. powierzchni miasta. Wykonano w tym czasie plany dla terenów o powierzchni 1,6%. 
Brak planów miejscowych dla ponad 95% obszaru miasta Łodzi powodował, że ustalanie przeznaczenia terenów oraz określanie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy odbywało się w drodze decyzji administracyjnych. W latach 2008–2010 Prezydent 
Miasta Łodzi wydał 1.041 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i 6.686 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 541 decyzji 
dotyczących budownictwa wielorodzinnego. Analiza 5% wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 20% 
decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa wielorodzinnego wykazała, że z przekroczeniem terminu wydano 27% decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  86% decyzji o warunkach zabudowy. Maksymalny czas ustalania warunków 
zabudowy wyniósł 2 lata i 8 miesięcy. 
Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o planowaniu, kpa i rozporządzenia Ministra Infrastruktury stwierdzono we wszystkich 19 podda-
nych szczegółowej kontroli postępowaniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Kontrolujący wskazali w szczególności na brak 
w 9 przypadkach części tekstowej lub graficznej analiz urbanistycznych, niewyznaczenie granic obszaru analizowanego (4 sprawy), 
a także sporządzanie części graficznych tych analiz na kopiach map niespełniających wymagań określonych w przepisach. W 13 
postępowaniach brakowało merytorycznego uzasadnienia sposobu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy. 
Powyższe okoliczności wskazują, że omawiane postępowania prowadzone były w sposób nieprzejrzysty i dowolny, co mogło sprzyjać 
występowaniu zjawisk korupcyjnych. 

– objęcie przez Radę Miejską w Łodzi 
wnikliwą kontrolą działalności Prezydenta 
Miasta Łodzi w zakresie realizacji zadań 

własnych dotyczących ładu przestrzenne-
go, 
– wprowadzenie przez Prezydenta Miasta 
Łodzi procedur zapewniających rzetelną 
weryfikację prawidłowości postępowań 

w sprawach o ustalenie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego oraz o ustalenie 
warunków zabudowy.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
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50. Wykonywanie 
okresowych kontroli stanu 
technicznego budynków 
w komunalnych zasobach 
mieszkaniowych na terenie 
województwa mazowieckiego     

Ocena wykonywania przez właścicieli lub 
zarządców budynków mieszkalnych, sta-
nowiących w 100% własność jednostek 
samorządu terytorialnego, obowiązku 
przeprowadzania okresowych kontroli 
stanu technicznego budynków wcho-
dzących w skład komunalnych zasobów 
mieszkaniowych.  

Kontrolę przeprowadzono w 14 urzędach 
miast, 6 urzędach miast i gmin, jednym 
urzędzie gminy oraz w 18 podmiotach, 
którym powierzono zarządzanie budynka-
mi pozostającymi w komunalnym zasobie 
mieszkaniowym. 

W końcu czerwca 2010 r. w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego zarządzanego 
przez 21 objętych kontrolą podmiotów, wchodziły 544 budynki stanowiące w 100% 

własność gmin, z których 295 zostało wzniesionych przed 1944 r. Tylko trzy gminy nie miały w swoim zasobie takich budynków. 
Większość właścicieli lub zarządców komunalnych budynków mieszkaniowych nie wywiązywała się z określonego w art. 5 ust. 2 
ustawy prawo budowlane obowiązku ich utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, bez dopuszczenia do nadmiernego 
pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Realizacji tego celu służą okresowe (roczne i pięcioletnie) kontrole 
stanu technicznego budynków. 
Pierwsza z nich, przeprowadzana co najmniej raz w roku, polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku narażonych 
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów, kontroli instalacji 
i urządzeń służących ochronie środowiska, sieci gazowych oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 
Przynajmniej raz na pięć lat należy sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, a także zbadać 
instalację elektryczną i piorunochronową. Doraźne działania właścicieli lub zarządców niewiele pomogą w utrzymaniu obiektów 
w odpowiednim stanie. 
Z 21 badanych w latach 2007–2009 komunalnych zasobów mieszkaniowych większość zarządców nie wykonywała systematycznie 
lub w pełnym zakresie okresowych kontroli, wynikających z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Zarządcy nie sprawdzali m.in. 
stanu technicznego przewodów kominowych ani instalacji gazowej. Tylko trzy jednostki przeprowadzały kontrole w porze wiosennej, 
a pozostałe w innym okresie, co było sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Zgodnie z przepisami w trakcie kontroli okresowej należy sprawdzić, czy zostały 
wykonane zalecenia poprzedniej.  NIK stwierdziła, że tylko nieliczne podmioty wykonały lub udrożniły wentylację w pomieszczeniach 
mieszkalnych, przeprowadziły remonty dachów, zmodernizowały instalację elektryczną albo usunęły inne uszkodzenia, które mogłyby 
spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego. Zarządcy lub właściciele niesystematycznie dokumentowali w książkach obiektu 
budowlanego wyniki przeprowadzonych kontroli okresowych.
Organy gmin nie sprawowały właściwego nadzoru nad zarządcami: nie przeprowadzały kontroli wywiązywania się ich z obowiązków 
określonych w ustawie prawo budowlane, nie zawarły z nimi umów o zarządzanie nieruchomościami, co trzeci zarządca nie posiadał 
licencji zawodowego zarządcy nieruchomości. Na remonty budynków komunalnych 17 gmin wydatkowało lub przekazało zarządcom 
23 866,6 tys. zł, co stanowiło tylko 52% środków finansowych niezbędnych na te prace. Niektórzy zarządcy, mimo że otrzymywali 
tylko część pieniędzy, nie potrafili ich wykorzystać w całości na remonty.

– przeprowadzanie okresowych kontroli 
stanu technicznego budynków zgodnie 
z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo 
budowlane oraz wykonywanie tych kontroli 
w porze wiosennej, 
– zawieranie z zarządcami budynków 
komunalnych umów o zarządzanie nieru-

chomościami pozostającymi w zasobie 
mieszkaniowym gminy,
– ujmowanie w budżetach gmin (miast) 
niezbędnych środków finansowych na 
remonty budynków pozostających w ko-
munalnym zasobie mieszkaniowym.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
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– dostosowanie przepisów prawa podat-
kowego do przepisów unijnych w sposób 
zapewniający uniknięcie zgłaszania uza-
sadnionych roszczeń ze strony podatni-
ków.

65. Stosowanie zaleceń 
Komisji Europejskiej 
w procesie stanowienia 
prawa podatkowego

Ocena skuteczności procedur wdrażanych 
w Ministerstwie Finansów w przypadku 
zgłoszenia przez Komisję Europejską 
zarzutu niezgodności przepisów krajo-
wego prawa podatkowego z dyrektywami 
unijnymi.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Finansów.

NIK oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wdrażanie przez 
Ministra Finansów zaleceń Komisji Europejskiej  w zakresie dostosowania polskich 

uregulowań z zakresu VAT i podatku akcyzowego do przepisów unijnych. Stwierdzono, że w związku z uznaniem naruszenia przez 
Rzeczpospolitą Polską zobowiązań traktatowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Komisja wszczęła 
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2011 r. 19 formalnych postępowań. W 4 sprawach po wniesieniu skarg przez Komisję 
Europejską zapadły wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z tego 3 niekorzystne dla Polski. Istotne nieprawidłowości 
stwierdzono w dwóch sprawach:
1. W dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ustawa o podatku akcyzowym nie uwzględniała zapisów dyrektywy Rady WE nr 
2003/96/WE (tzw. dyrektywy energetycznej). W wyroku z 12 lutego 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że po-
przez zaniechanie dostosowania do 1 stycznia  2006 r. swojego systemu opodatkowania energii elektrycznej do wymogów przepisów 
unijnych RP uchybiła zobowiązaniom ciążącym  na niej na mocy tej dyrektywy. Przepisy prawa krajowego implementujące przepisy 
UE w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej weszły w życie 1 marca 2009 r., tj. po upływie trzech lat i 2 miesięcy od 
terminów przewidzianych dla Polski w przepisach unijnych. Nieprzeprowadzenie do 1 stycznia 2006 r. procesu legislacji mającego na 
celu implementację dyrektywy energetycznej do ustawy o podatku akcyzowym umożliwiło producentom energii elektrycznej składanie 
wniosków z żądaniem zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 6.933,4 mln zł (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.). Dopiero 22 czerwca 
2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w pełnym składzie Izby Gospodarczej uchwalił, że kwota podatku akcyzowego od energii elek-
trycznej nie jest nadpłatą w sytuacji, w której ten, kto ją uiścił, nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego. Powyższa uchwała 
oznacza, iż organy podatkowe nie będą zobowiązane do zwrotu podatku, gdy udowodnią, że ciężar podatku został przeniesiony przez 
podatnika w cenie wyrobu na nabywcę końcowego. 
2. Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako działanie nierzetelne opóźnienie w dostosowaniu przepisów ustawy o VAT do przepisów 
UE. Istniejące w polskim porządku prawnym ograniczenia odliczania VAT przy zakupie samochodów osobowych poniżej 3,5 tony, 
używanych w działalności gospodarczej, oraz zakaz odliczania VAT od paliwa do tych samochodów były  niezgodne z prawem UE. 
W latach 2009–2010, w związku z nieprawidłową implementacją przepisów prawa UE w tej kwestii, wypłacono podatnikom 294,4 mln 
zł, w tym 49 mln zł stanowiły odsetki.
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– urzędy skarbowe powinny dotrzymywać 
ustawowych terminów prowadzenia postę-
powań odwoławczych oraz zawiadamiać 
podatników o przyczynach niedotrzymania 
ustawowego terminu załatwienia sprawy 
przed upływem tego terminu.

67. Prawidłowość działań 
organów podatkowych 
z terenu województwa 
łódzkiego w zakresie 
rozliczeń podatku VAT przez 
wybranych podatników 
wykonujących usługi 
transportowe

Ocena prawidłowości i terminowości 
prowadzenia przez organy podatkowe 
postępowań kontrolnych, podatkowych 
i egzekucyjnych wobec wybranych firm 
świadczących usługi transportowe.

Kontrolą objęto Izbę Skarbową w Łodzi 
oraz Urzędy Skarbowe w Sieradzu 
i Zduńskiej Woli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK uznała, że  skontrolowane urzędy skarbowe 
prawidłowo i terminowo prowadziły postępowania kontrolne, podatkowe i egzekucyjne 

wobec firm świadczących usługi transportowe. Postępowania kontrolne, których w latach objętych badaniem NIK 2008–2010 było 
141, zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ordynacji podatkowej i z uwzględnieniem terminów przewidzianych prawem. Także 
decyzje wydane w tych postępowaniach były poprawne – zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnoprawnej. Nie stwierdzono 
również, aby istniał związek pomiędzy wysokością nagród otrzymywanych przez pracowników urzędów skarbowych uczestniczących 
w kontrolach firm transportowych a ustaleniami tych kontroli. 
Wzrosła liczba rozpatrzonych i załatwionych odwołań, co oznacza poprawę efektywności urzędów. Stosunkowo niewiele decyzji jest 
uchylanych w postępowaniu sądowym, co wskazuje na poprawę rzetelności orzekania. Jednakże występowały przypadki przewlekłego 
prowadzenia postępowań odwoławczych i opóźnień w  zawiadamianiu stron o niezałatwieniu odwołań w ustawowym terminie.
Największe stwierdzone przez NIK opóźnienie w rozpatrzeniu odwołania wyniosło 687 dni (w już zakończonych sprawach) i 921 
w sprawach, które do zakończenia kontroli NIK nie zostały jeszcze rozpatrzone. Średni czas ich załatwiania to 242 dni w 2011 roku. 
Należy tu wspomnieć, że czas ów wydłuża się z roku na rok. Urzędnicy tłumaczyli brak terminowości m.in. dużą ilością spraw, wielo-
aspektowym ich charakterem i potrzebą wszechstronnej analizy materiału dowodowego i przepisów prawnych. 
Kolejne zastrzeżenie NIK dotyczy opóźnień w powiadamianiu stron postępowania o tym, że odwołanie nie zostanie załatwione w wy-
maganym terminie. Występowały także przerwy w rozpatrywaniu odwołań – maksymalnie do 13 miesięcy.
W okresie 2008–2011(do 31 maja) Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył 222 skargi w sprawach paliwowych, z tego 202 oddalił, 
a w 20 uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. Przyczyny uchylenia to przede wszystkim niezebranie i nierozpatrzenie w sposób 
wyczerpujący całego materiału dowodowego. Z kolei na orzeczenia wydane przez WSA wniesiono do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego 69 skarg kasacyjnych. NSA rozpoznał 2 skargi wniesione przez Izbę Skarbową (w obu przypadkach wyroku WSA uchylono) 
i 12 skarg podatników (w 5 wyrok uchylono, a w 1 stwierdzono nieważność wyroku). 
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– weryfikacja wszystkich zgłoszeń celnych 
towarów o kodzie CN 3820 00 00 dopusz-
czonych do obrotu w latach 2004–2007 

i podjęcie stosownych działań w celu usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
– intensyfikacja wnioskowanych działań 
celem niedopuszczenia do przedawnień 
zobowiązań podatkowych,

– określenie przez Ministra Finansów opty-
malnego sposobu usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości.

70. Prawidłowość działań 
Służby Celnej i Ministra 
Finansów w zakresie 
wprowadzania na polski 
obszar celny przez kolejowe 
przejście graniczne 
w Przemyślu towarów 
zawierających alkohol 
etylowy w latach 2003–2007 

Ocena prawidłowości działań organów 
celnych oraz Ministerstwa Finansów, 
związanych z importem do Polski alkoholu 
etylowego. 

Kontrolą objęto Ministerstwo Finansów 
oraz Urząd Celny i Izbę Celną w Prze-
myślu. 

W okresie od 1 maja 2004 r. do 23 listopada 2007 r. Urząd Celny w Przemyślu nie 
pobierał podatku akcyzowego od importowanych z Ukrainy przez kolejowe przejście 

graniczne w Przemyślu towarów zawierających alkohol etylowy, deklarowanych jako koncentraty płynów do spryskiwaczy i usuwają-
cych oblodzenie, oznaczonych kodem CN 3820 00 00. Straty dla budżetu wynikłe z niewpłynięcia należności z tego tytułu wyniosły 
2.720.313.760 zł. W ocenie Izby nieprawidłowe w tym względzie działanie Służby Celnej w Przemyślu wynikało ze stanowiska Mini-
sterstwa Finansów. W piśmie z sierpnia 2004 r. skierowanym do dyrektorów wszystkich izb celnych informowało ono, że od 1 maja 
2004 r. środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe zawierające alkohol i zakwalifikowane do kodu CN 3820 00 
00 nie są obłożone podatkiem akcyzowym.
W ukraińskich dokumentach eksportowych płyn ten zaliczano do kodu CN 2207, który, zgodnie z Taryfą Celną Ukrainy, oznaczał 
„alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% lub większej; alkohol etylowy i pozostałe destylaty alkoholowe oraz 
napoje alkoholowe, otrzymane w wyniku destylacji, skażone, o dowolnej mocy”. Na polskiej granicy, stosownie do Wspólnotowego 
Kodeksu Celnego dokonywano badań laboratoryjnych cieczy. Laboratorium Celne w Przemyślu podawało każdorazowo, że tożsamość 
próbki towaru jest zgodna z deklaracją importera, a właściwym dla niego jest kod CN 3820 00 00. Pod tym kodem produkt ten polskie 
służby celne dopuszczały do obrotu na terenie Unii Europejskiej z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy ustalonej dla niego rozpo-
rządzeniem Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Nie sprawdzano jednak prawidłowości ostatecznego 
przeznaczenia sprowadzanego wyrobu.
Zdaniem NIK zwolnienie z akcyzy tego towaru było nieprawidłowe. Minister Finansów był związany regulacjami dyrektywy Rady Unii 
Europejskiej z 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych, wobec czego powinien 
zarządzić stosowanie w tym przypadku stawki akcyzy ustalonej dla „pozostałych napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% objętości bez względu na kod CN”. Wyroby oznaczone kodem CN 3820 00 00 zawierające w swym składzie alkohol etylowy, 
pozostawały zawsze alkoholem etylowym w rozumieniu polskiej ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym przyjęcie, że dla tego 
produktu można stosować zerową stawkę akcyzy było, w ocenie Izby, działaniem rażąco nieprawidłowym. 
NIK reprezentuje pogląd, że wprowadzenie na polski i wspólnotowy obszar celny towarów zakwalifikowanych do kodu CN 3820 00 00 bez 
uiszczenia akcyzy w łącznej kwocie niemal 2,8 mld zł możliwe było wskutek działań funkcjonariuszy publicznych Urzędu i Izby Celnej w Prze-
myślu oraz Ministerstwa Finansów. Bezpośrednią odpowiedzialność za te nieprawidłowości ponosi Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu, 
który ustawowo jest zobowiązany do nadawania towarom przeznaczenia celnego oraz dokonywania wymiaru i poboru podatku akcyzowego. 
Działanie funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego stanowi przestępstwo określone w kodeksie karnym.
Izba wskazała też na poważne zaniedbania kolejnych ministrów finansów w latach 2004–2007, dotyczące wykonywania nadzoru nad 
organami celnymi, co przyczyniło się do powstania nieprawidłowości i wystąpienia szkody wielkich rozmiarów. W związku z tym NIK 
skierowała zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych oraz Ministrów 
Finansów pełniących tę funkcję w okresie objętym kontrolą.
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– przestrzeganie uregulowań w zakresie 
przeprowadzania przeglądów wałów 
przeciwpowodziowych i urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej za każdym razem po 
przejściu fali powodziowej,

– sporządzanie studium ochrony przeciw-
powodziowej zgodnie z przepisami prawa 
wodnego (zawierające kierunki ochrony 
przed powodzią),
– podjęcie działań zmierzających do 
opracowania planów ochrony przeciwpo-
wodziowej regionu wodnego.

81. Zapobieganie 
powodziom i usuwanie 
skutków ich wystąpienia 
w przeciwpowodziowej 
infrastrukturze technicznej 
w województwie lubelskim 
w 2010 r. 

Ocena przygotowania organów admi-
nistracji rządowej i samorządowej na 
wypadek wystąpienia powodzi, a także 
działania tych organów w celu likwidacji 
skutków powodzi powstałych w przeciw-
powodziowej infrastrukturze technicznej.

Kontrolą objęto pięć jednostek: Regional-
ny Zarząd Gospodarki Wodnej w War-
szawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Lublinie, jedno 
starostwo powiatowe i dwa urzędy gmin.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości Lubelszczyzna – w ocenie NIK – jest coraz 
lepiej przygotowana do walki z powodzią. Samorządy z gmin zagrożonych powodziami na 

Wiśle opracowały procedury na wypadek zagrożenia powodziowego, podejmowały niezwłoczne działania ratunkowe i zabezpieczające. 
Miały także wyposażone w odpowiedni sprzęt magazyny przeciwpowodziowe. Wydatkowanie środków na ochronę i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych było zgodne z przeznaczeniem. 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas powodzi w maju 2010 r. prowadził skuteczną koordynację działań, 
a w celu  likwidacji skutków powodzi rozpoczął prace inwestycyjne zabezpieczające zniszczony prawy brzeg na Wiśle w gminie 
Ryki. Także realizacja przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zadań w zakresie ewidencjonowania 
urządzeń melioracji wodnych prowadzona była rzetelnie, a wdrażanie zmian w planach oraz usuwanie skutków powodzi odbywało 
się niezwłocznie. 
NIK stwierdziła pewne nieprawidłowości. Najważniejsze z nich to: nieaktualizowanie planów ochrony przed powodzią oraz brak przeglą-
dów wałów i urządzeń po przejściu każdej fali powodziowej. W dwóch skontrolowanych gminach (Annopol i Józefów) nie aktualizowano 
w pełnym zakresie „Planów operacyjnych ochrony przed powodzią” (np. nie wyznaczono miejsc pobytu ewakuowanej ludności, poboru 
piasku do celów przeciwpowodziowych oraz nie zaznaczono nowych poziomów ostrzegawczych i alarmowych na Wiśle). 
Nieprawidłowości dotyczące planowania ochrony przed powodzią stwierdzono także w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Opracował on co prawda „Studium dla  potrzeb planowania ochrony przeciwpowodziowej”, ale nie określił w nim kierun-
ków ochrony przed powodzią i nie dokonał podziału obszarów na trzy kategorie: wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich 
zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, służące przepuszczeniu wód powodziowych (tzw. obszary bezpośredniego 
zagrożenia powodzią), oraz obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. Istotną nieprawidłowością było nieopracowanie przez 
Dyrektora RZGW projektów planów ochrony przeciwpowodziowej dla regionu wodnego.
Niewystarczająco w 2010 r. sprawdzany był przez RZGW stan techniczny urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej. Prze-
prowadzono w tym czasie  na rzekach przepływających przez województwo lubelskie tylko dwie kontrole: jazu betonowego Turzyniec  
i węzła wodnego w Tarnogórze na Wieprzu. Urządzenia na Wiśle, mimo wystąpienia powodzi, nie były kontrolowane. Przeglądów 
wałów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej za każdym razem po przejściu fali powodziowej nie przeprowadzał także Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
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84. Wykonywanie przez 
Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej 
obowiązków w zakresie 
przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu w latach 
2008–2010

Ocena realizowania przez Generalnego 
Inspektora Informacji Finansowej zadań 
wynikających z ustawy o przeciwdziała-
niu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, w szczególności zaś  wy-
konywania obowiązków dotyczących 
pozyskiwania i analizowania informacji 
o transakcjach finansowych. 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Finansów, Departamencie Informacji 
Finansowej. 

Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach  przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi-
nansowaniu terroryzmu są Minister Finansów oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 

wykonujący swe zadania przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej (DIF) – jednostki organizacyjnej w strukturze Ministerstwa Finansów. 
Generalny Inspektor gromadzi, przetwarza i analizuje informacje od instytucji współpracujących, bada przebieg transakcji, które mogą mieć 
związek z praniem pieniędzy lub wspieraniem terroryzmu. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w 2005 r. dyrektywę dotyczącą 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zobowiązującą państwa członkowskie 
UE do wydania przepisów ustawowych i wykonawczych, niezbędnych do jej wykonania. W Polsce znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniająca postanowienia dyrektywy, weszła w życie w październiku 2009 r. 

W okresie objętym kontrolą NIK, GIIF zarejestrował 5.130 powiadomień o transakcjach podejrzanych. Spośród 1.295 informacji o przypuszczeniu 
dotyczącym prania pieniędzy najwięcej – 792 – wpłynęło od organów podatkowych, celnych i kontroli skarbowej, pozostałe zaś m.in. z Agencji 
Nieruchomości Rolnych i z Narodowego Banku Polskiego. Do systemu informatycznego GIIF wpłynęło również około 39 tys. informacji 
o pojedynczych transakcjach podejrzanych, w przeważającej większości związanych z procederem prania pieniędzy. 63 informacje dotyczyły 
transakcji mogących mieć związek z finansowaniem terroryzmu. Na podstawie zebranych danych wszczęto 3.450 postępowań analitycznych, 
w tym 31 dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Prokuraturze przekazano 514 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa polegającego na wprowadzaniu do legalnego obrotu mienia pochodzącego z działalności nielegalnej lub przestępczej. Dla 
uniemożliwienia prania pieniędzy GIIF zastosował blokadę 523 rachunków. Zakwestionowano w ten sposób podejrzane operacje na sumę 
80,9 mln zł. Po otrzymaniu zawiadomień prokuratorzy dokonali blokad 309 kont. W latach 2008–2009 i w I półroczu 2010 r. sądy pierwszej 
instancji skazały za pranie pieniędzy124 osoby, wydały także 26 orzeczeń o przepadku mienia i korzyści pochodzących z przestępstwa. 
W opinii Izby, Generalny Inspektor Informacji Finansowej właściwie realizował zadania, do których był zobowiązany ustawą o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Stwierdzono jednak uchybienia i nieprawidłowości. NIK oceniła negatywnie 
zaniechanie Ministra Finansów dotyczące potrzeby wydania tzw. rozporządzenia rejestrowego, mającego dostosować do przepisów 
znowelizowanej ustawy sposób rejestrowania i przekazywania GIIF wymaganych informacji. W rezultacie, do czasu wejścia w życie 
nowych przepisów wykonawczych, część instytucji obowiązanych została de facto zwolniona z rejestrowania transakcji ponadprogowych 
i przekazywania informacji na ich temat. Oznacza to także, iż Polska nie w pełni zaimplementowała przepisy dyrektywy z 2005 r.
W następstwie zaniechań DIF Ministerstwa Finansów nie modernizowano systemu informatycznego GIIF służącego rejestrowaniu 
i analizowaniu informacji o transakcjach finansowych.  Nie zbudowano także systemu bezpiecznej komunikacji pomiędzy GIIF 
a jednostkami współpracującymi. Wśród sygnałów o transakcjach podejrzanych otrzymywanych przez GIIF pojawiały się informacje 
niepełne lub zawierające błędy. Czynności podejmowane w celu ich uzupełnienia bądź wyjaśnienia nie były w pełni skuteczne, a 5,4% 
informacji o transakcjach ponadprogowych pozostawiono bez wyjaśnienia.

Generalny Inspektor nie miał pełnego rozeznania, czy wszystkie instytucje obowiązane do współpracy były prawidłowo przygotowane do przeciw-
działania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wynikało to m.in. z ograniczenia o 1/3 liczby kontroli, a także nieuzasadnionego 
wyłączenia z kontroli niektórych rodzajów instytucji obowiązanych. Wydział Kontroli DIF stan ten tłumaczył nadmiarem zadań niekontrolnych.

– wydanie rozporządzenia rejestrowego 
i dostosowanie do wymogów ustawy 
o przeciwdziałaniu zasad przekazywania 

GIIF informacji o transakcjach podejrza-
nych,
– zapewnienie skutecznej weryfikacji 
błędnych lub niepełnych informacji o trans-
akcjach ponadprogowych,

–  sprawowanie przez GIIF skutecznej 
kontroli, umożliwiającej zweryfikowanie 
prawidłowości postępowania instytucji 
obowiązanych.

Instytucje finansowe
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– konieczne jest zapewnienie mechani-
zmów dających rękojmię rzetelnej oceny 
wniosków przez asesorów w toku weryfi-
kacji merytorycznej projektów.

87. Realizacja zadań 
Zarządu Województwa 
Lubuskiego jako Instytucji 
Zarządzającej w ramach 
konkursu nr LRPO 2.2/1/2009 
dla Działania 2.2 „Poprawa 
konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje” 
Priorytet II „Stymulowanie 
wzrostu inwestycji  
w przedsiębiorstwach 
i wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego” Lubuskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 
2007–2013 

Ocena wykonania przez Instytucję Za-
rządzającą Lubuskim Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym wybranych zadań, 
w szczególności wyboru projektów, które 
zostały wskazane  do dofinansowania 
w wyniku przeprowadzenia konkursu nr 
LRPO 2.2/1/2009 dla Działania 2.2 „Po-
prawa konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubuskie-
go w Zielonej Górze.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wskazany konkurs. Jednakże zastrzeżenia 
Izby budzi niezapewnienie mechanizmów dających rękojmię rzetelnej oceny meryto-

rycznej wniosków  przez asesorów. Asesorzy przeznaczali  zbyt mało czasu na analizę i ocenę pojedynczego wniosku. W skrajnych 
przypadkach było to ok. 40 minut na dokument, co w efekcie prowadziło do załatwienia nawet 13 wniosków dziennie. Ustalono, że 
w ciągu trzech dni, w łącznym czasie 22 godzin, 51 asesorów dokonało 304 ocen projektów. Było to wynikiem umożliwienia przez 
Urząd oceniania ilościowo nieograniczonej liczby projektów dziennie. Istniało ryzyko, które zresztą zmaterializowało się w późniejszym 
etapie, że asesorzy analizujący i oceniający merytorycznie wnioski uczynią to pobieżnie i nierzetelnie. 
Konsekwencją opisanego sposobu organizacji etapu oceny merytorycznej wniosków była duża liczba odwołań od ocen oraz duża 
liczba odwołań pozytywnie rozpatrzonych. Na 152 oceniane wnioski do 90 ocen zgłoszono protesty, z których pozytywnie rozpatrzono 
aż 68 (75,5%). Za powtórne rozpoznanie wniosków Instytucja Zarządzająca wypłaciła asesorom tytułem należnego im wynagrodzenia 
40.800 zł.
Wyniki procedury odwoławczej miały istotne znaczenie z punktu widzenia indywidualnego beneficjenta, bowiem w grupie kolejnych 33 
projektów wskazanych przez Zarząd  do dofinansowania, aż 13 (39,4%) nie znalazłoby się na miejscach gwarantujących dofinansowanie, 
gdyby protestów nie wniesiono, a dofinansowanie w kwocie ok. 12,5 mln zł uzyskałoby 11 innych beneficjentów. 
Uwagi NIK dotyczyły także weryfikacji pracy asesorów, w szczególności przyjętych kryteriów oceny i ich stosowania.

Członkostwo RP w UE



ZakresCelTytu³  kontroli

557

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– pełne wdrożenie komputerowego syste-
mu fiszek,
– przekazywanie Pełnomocnikowi Rządu 
przez jednostki zobowiązane do sprawoz-
dań ze swojej działalności,

– określenie roli Prezesa Rady Ministrów 
w trakcie sprawowania przez Polskę prze-
wodnictwa w Radzie UE.

88. Realizacja zadań 
w ramach przygotowań 
organów administracji 
rządowej do sprawowania 
przez Rzeczpospolitą Polską 
przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej  

Ocena prawidłowości działań orga-
nów administracji rządowej związanych 
z przygotowaniem do sprawowania przez 
Polskę przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej.   

Kontrolę przeprowadzono w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych.  

Objęcie przez Polskę 1 lipca 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej poprzedzi-
ły liczne przygotowania administracji rządowej do tego, aby nasz kraj mógł przez kolejne 

sześć miesięcy z powodzeniem inicjować i koordynować prace Rady, reprezentować ją w stosunkach z innymi instytucjami unijnymi, 
zwłaszcza z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Pomimo braku wcześniejszych doświadczeń administracja rządowa 
właściwie zaplanowała i przeprowadziła przygotowania do realizacji zadań państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE, wykazane 
uchybienia nie powinny zaś wpływać na pozytywną ocenę podjętych przedsięwzięć – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.  
NIK ustaliła, że Pełnomocnik Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską 
Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej z opóźnieniem podjął prace nad stworzeniem systemu komputerowego tzw. fiszek pro-
gramowych, mającego umożliwić szybkie i sprawne uzyskanie najważniejszych informacji na temat konkretnej sprawy i stanowiska 
polskiej prezydencji w odniesieniu do niej. Pełnomocnik nie wywiązał się także w planowanych terminach z obowiązku przekazywania 
Radzie Ministrów kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności, podpisania umów najmu obiektów konferencyjnych, wyboru firmy 
zarządzającej flotą transportową oraz jednostki zapewniającej kompleksową obsługę spotkań. Nie wypracował też zasad i trybu wy-
korzystania środków finansowych na dodatki motywacyjne dla osób uczestniczących w procesie przygotowań, co mogło spowodować 
ich rezygnację z pracy, a w konsekwencji utrudnić wykonywanie przewidzianych zadań. 
Kontrola wykazała m.in. niewywiązywanie się Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, resortów spraw wewnętrznych oraz finansów 
z powinności informowania Pełnomocnika Rządu o stanie przygotowań do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, nie-
terminowe przekazywanie mu wstępnych projektów priorytetów polskiej prezydencji leżących w kompetencji Ministerstwa Finansów, 
a także pilotażowych wersji fiszek komputerowych. Objęte badaniem ministerstwa nie przestrzegały obowiązujących zasad opisywania 
dokumentów księgowych dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach przygotowań do objęcia przez Polskę 
przewodnictwa w Radzie UE. 
Części pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie zostały powierzone 
w formie pisemnej obowiązki związane z przygotowaniem naszego kraju do prezydencji. Kontrolujący stwierdzili, że mimo przedstawie-
nia przez Pełnomocnika Rządu w marcu 2010 r. „Rekomendacji dla ministrów dotyczących współpracy z Parlamentem Europejskim 
w okresie przygotowań oraz sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie”,  jeszcze w październiku 2010 r. 
niektóre ministerstwa nie stosowały się do wytycznych zawartych w tym dokumencie. NIK zwróciła też uwagę na zagrożenia wynikające 
z niewielkiego zaangażowania środków finansowych po trzech kwartałach 2010 r. 
Izba zwróciła uwagę na potrzebę jednoznacznego określenia pozycji premiera. Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w świetle 
regulacji traktatu z Lizbony rola szefa rządu państwa sprawującego prezydencję miała być w dużym stopniu uzależniona od bieżącej 
sytuacji politycznej i w związku z tym nie mogła być w pełni ustalona proceduralnie. Kwestia ta pozostawała przedmiotem rozmów 
pomiędzy szefem KPRM a Pełnomocnikiem Rządu. 

Członkostwo RP w UE
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– udzielanie zamówień dotyczących 
zabezpieczenia technicznego organizowa-
nych imprez o wartości wyższej niż rów-
nowartość 14 tys. EUR z zastosowaniem 

przepisów prawa zamówień publicznych,
– ustanowienie i wdrożenie adekwatnego, 
skutecznego i efektywnego systemu kon-
troli zarządczej.

92. Organizowanie przez 
Białostocki Ośrodek Kultury 
koncertów miejskich, w tym 
koncertów finałowych 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Ocena prawidłowości działań Biało-
stockiego Ośrodka Kultury w zakresie 
przestrzegania przepisów o udzielaniu 
zamówień publicznych oraz prawidło-
wości wykonywania umów i porozumień 
zawartych ze współorganizatorami kon-
certów finałowych WOŚP.

Kontrolą objęto Białostocki Ośrodek 
Kultury.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania BOK w zakresie organizacji kon-
certów miejskich. Negatywną ocenę otrzymało natomiast udzielanie zamówień na ich 

realizację. Ocena negatywna wynikała – po pierwsze – z faktu niestosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy 
udzielaniu zamówień na obsługę techniczną dwóch z czterech analizowanych przez NIK koncertów miejskich, po drugie – z braków 
w dokumentacji przetargu ograniczonego na zabezpieczenie techniczne sylwestra miejskiego 2010/2011, a także z powodu niezamiesz-
czenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu tego zamówienia. Nie sporządzono także protokołów postępowania 
z udzielenia zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki. Ponadto nie ustanowiono adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu 
kontroli zarządczej w obszarze zamówień publicznych.
W kontroli stwierdzono finansowe rezultaty na łącznie 139,5 tys. zł – były to „kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa”. Wynikały 
z dokonania wyboru podmiotów świadczących usługi w zakresie zabezpieczenia technicznego dwóch imprez – Dni Miasta Białegostoku 
w 2009 i 2010 roku – bez stosowania prawa zamówień publicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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– przyjęcie strategicznych planów wielolet-
nich Spółki, uwzględniających m.in. reali-
zację misji publicznej, źródła przychodów 
i kierunki wydatków, politykę inwestycyjną 
oraz strukturę i wielkość zatrudnienia oraz 

docelową politykę w zakresie funkcjonowa-
nia Oddziałów Terenowych TVP SA,
– podjęcie skutecznych działań w celu po-
prawy sytuacji finansowej i ekonomicznej 
Spółki,
– przestrzeganie obowiązujących w Spół-
ce uregulowań  dotyczących zatrudniania 
i zwalniania pracowników,

– zintensyfikowanie prac nad stworzeniem 
Biblioteki Praw, zawierającej pełne dane 
o prawach do audycji zakupionych lub 
wyprodukowanych przez TVP SA.

94. Realizacja zadań 
nadawcy publicznego oraz 
gospodarowanie mieniem 
przez Telewizje Polską SA

Ocena wykorzystania przez Zarząd TVP 
SA uwag oraz realizacji wniosków pokon-
trolnych zawartych w wystąpieniu pokon-
trolnym z dnia 15.10.2009 r. i informacji 
o wynikach kontroli „Gospodarowanie 
mieniem oraz realizacja zadań nadawcy 
publicznego przez Telewizję Polską SA”

Kontrolą objęto Zakład Główny Telewizji 
Polskiej SA w Warszawie.

Skontrolowana działalność TVP SA  została oceniona negatywnie ze względu na niezre-
alizowanie siedmiu z dziewięciu wniosków pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu 

pokontrolnym NIK w 2009 r., a także stwierdzenie innych nieprawidłowości polegających na m.in.:
–  nieujmowaniu w księgach rachunkowych wartości zdarzeń gospodarczych mających wpływ na rzetelność rocznych sprawozdań 

finansowych, 
–  nieegzekwowaniu od jednostek organizacyjnych Spółki opracowania planów wieloletnich, 
–  przypadkach nieuzasadnionych wypłat ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, 
–  nieuzasadnionym korzystaniu z niektórych świadczeń przez zawieszonych w czynnościach członków zarządu, 
–  niesporządzeniu planu zamówień publicznych na 2009 r. i 2010 r. 
Zarząd TVP SA nie przyjął strategicznych planów wieloletnich Spółki, uwzględniających m.in. realizację misji publicznej, źródła przy-
chodów i kierunki wydatków, politykę inwestycyjną oraz strukturę i wielkość zatrudnienia, o co m.in. wnioskowała NIK w wystąpieniu 
pokontrolnym z 2009 r. W TVP SA opracowywano dokumenty związane z określeniem strategicznych kierunków rozwoju Spółki oraz 
wieloletniej polityki w podstawowych obszarach jej działalności, np.: Kluczowe założenia w zakresie strategii Spółki na 2010 r.; Strategia 
rozwoju Telewizji Polskiej SA do roku 2013; Strategia Rozwoju TVP SA na lata 2011–2013. Jednak żaden z ww. dokumentów nie został 
przyjęty przez Zarząd TVP SA. Brak wieloletnich planów strategicznych TVP SA był jedną z przesłanek nieudzielania absolutorium przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dwóm członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
W wystąpieniu z 2009 r. NIK wnioskowała również o podjęcie skutecznych działań zapewniających poprawę efektywności ekonomicznej 
i finansowej Spółki (m.in. poprzez dostosowanie kosztów działalności bieżącej i inwestycyjnej do możliwości finansowych Spółki oraz 
kształtowanie poziomu kosztów wynagrodzeń pracowników Spółki według obowiązujących zasad w tym zakresie). W odpowiedzi na 
wystąpienie pokontrolne, p.o. prezesa Zarządu Spółki poinformował NIK, że celem poprawy efektywności ekonomicznej i finansowej 
podjęto działania polegające na zmniejszeniu inwestycji i zakupów licencyjnych, przyjęciu restrykcyjnego planu zatrudnienia oraz 
zmniejszeniu działalności kanałów tematycznych. W celu poprawy płynności finansowej rozpoczęto także starania o kredyt w wys. 
100 mln zł. W trakcie kontroli ustalono, że działania Spółki na rzecz zachowania płynności finansowej oraz zapewnienia rentowności 
polegały przede wszystkim na: maksymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów, zmianie struktury kosztów stałych, pozbyciu się 
zbędnego majątku oraz redukcji zatrudnienia. Działania te nie przyniosły oczekiwanych zmian w zakresie wnioskowanym przez NIK 
w 2009 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Skarb Państwa
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– przyjęcie strategii rozwoju spółki, okre-
ślającej m.in. wieloletnią politykę inwesty-

cyjną, strukturę i wielkość zatrudnienia, 
źródła przychodów i kierunków wydatków, 
uwzględniającej rzeczywiste uwarunkowa-
nia ekonomiczno-finansowe,
– racjonalne zarządzanie kadrami, unie-

możliwiające dokonywanie w umowach 
o pracę zmian mających negatywne kon-
sekwencje finansowe dla spółki,
– przestrzeganie zasad i procedur udzie-
lania zamówień publicznych.

95. Gospodarowanie mieniem 
oraz wykonywanie zadań 
nadawcy publicznego przez 
Polskie Radio SA 

Ocena gospodarowania mieniem przez 
Polskie Radio SA oraz wypełnianie przez 
nie zadań nadawcy publicznego.  
.

Kontrolę przeprowadzono w Polskim 
Radiu SA. 

Polskie Radio jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, która w myśl ustawy 
o radiofonii i telewizji ma obowiązek realizowania misji publicznej – tworzenia i rozpo-

wszechniania zróżnicowanych programów dla odbiorców w kraju, dla słuchaczy za granicą w języku polskim oraz w innych językach. 
Oceniając pozytywnie, mimo uchybień, jego działalność na tym polu, Najwyższa Izba Kontroli zgoła odmienną notę wystawiła nadawcy 
z tytułu gospodarowania mieniem, albowiem w latach 2007–2009 znacznie pogorszyły się warunki ekonomiczne spółki. W 2009 r. 
z pięciu programów Polskiego Radia dodatni wynik finansowy osiągnęły tylko dwa. 
Sytuacja taka była m.in. następstwem spadku przychodów z opłat za abonament radiowo-telewizyjny, którego nie zrównoważył wzrost 
zysków z innych źródeł. Spółka nie posiadała jednolitego dokumentu określającego jej działania w obliczu pogarszającej się kondycji 
finansowej, gdyż spełnienie założeń przyjętych w Strategii rozwoju Polskiego Radia SA w latach 2008–2012 okazało się nierealne. 
Podjęte przez nią przedsięwzięcia polegały m.in. na zmianie struktury organizacyjnej, zmniejszeniu wydatków i planowanych w 2010 r. 
zwolnieniach grupowych, w rezultacie których zakładano zmniejszenie zatrudnienia z 1300 do 800-900 osób.  
Wiele do życzenia pozostawiało zarządzanie kadrami. W wyniku zwolnień grupowych rozwiązano w 2007 r. stosunek pracy z 265 
osobami, po czym zatrudniono 399 pracowników, w tym 16 spośród tych, z którymi rozwiązano umowę o pracę w ramach zwolnień 
grupowych. W ocenie NIK, zatrudnianie u schyłku 2009 r. większej liczby osób niż zostały zwolnionych, a także dokonywanie nieko-
rzystnych dla Polskiego Radia zmian w umowach o pracę osób pełniących funkcje kierownicze oraz doradców zarządu spółki było 
działaniem niegospodarnym. Chodziło m.in. o wydłużenie okresów wypowiedzenia, jak również o ustalanie przez radę nadzorczą 
spółki odszkodowania z tytułu powstrzymania się przez członków zarządu od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu 
stosunku pracy.
Spółka nie opracowała wieloletniej strategii inwestycyjnej, bazując na rocznych planach inwestycyjnych, które nie zostały w pełni 
zrealizowane. Zlecała opracowanie koncepcji i dokumentacji przebudowy oraz modernizacji swoich obiektów bez wcześniejszego 
rozpoznania możliwości realizacji inwestycji będących przedmiotem opracowań, za które zapłaciła 124,24 tys. zł. Zaniechała obcią-
żenia wykonawcy karą umowną w kwocie 31,7 tys. zł oraz odstąpiła od naliczenia takiej kary w wysokości 555,12 tys. zł. W latach 
2007–2009 spółka udzieliła 105 zamówień publicznych o wartości 139.726,3 tys. zł. W 17 z nich stwierdzono działania z niezgodne 
z przepisami, np. zastosowanie trybu z wolnej ręki, mimo iż nie było ku temu podstaw.  
Badania wykazały, że spółka oddawała składniki majątku trwałego o wartości powyżej 50 tys. euro, m.in. ośrodki wypoczynkowe 
oraz lokale użytkowe, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, bez zgody Ministra Skarbu Państwa, 
pozbawiając go ustawowych uprawnień związanych z nadzorem właścicielskim.
Kontrolujący zwrócili uwagę na nieokreślenie zasad realizacji misji publicznej. W ocenie NIK, uregulowania dotyczące tej tematyki, 
zawarte w zasadach etyki zawodowej w Polskim Radiu SA, były niewystarczające do oceny prawidłowego wywiązywania się spółki 
z nałożonych na nią ustawowych obowiązków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Skarb Państwa
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– skorygowanie sprawozdań z realizacji 
kontrolowanych zadań i rzetelne prowa-
dzenie dokumentacji dotowanych zadań, 
– zapewnienie odpowiedniego nadzoru 
i obsługi postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego. 

Z kolei w wystąpieniu skierowanym do Mi-
nistra Sportu i Turystyki wnioskowano o: 
– dokonanie weryfikacji sprawozdań 
przedłożonych przez Kluby za 2010 r. ,
– zwiększenie nadzoru nad realizacją 
przez kluby sportowe postanowień umów 
o dofinansowanie zadań w ramach ACSS.

97. Wykorzystanie środków 
publicznych z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
przekazanych w 2010 r. 
na szkolenie młodzieży 
uzdolnionej sportowo 
w akademickich centrach 
szkolenia sportowego

Ocena prawidłowości wykorzystania 
dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) przekazanych przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki na zadania 
z zakresu szkolenia młodzieży uzdolnio-
nej sportowo w
akademickich centrach szkolenia sporto-
wego (ACSS). 

Kontrolą objęto dwa podmioty – kluby 
sportowe AZS AWF Kraków oraz AZS 
AWF Katowice.   

Oba kluby sportowe AZS AWF z Krakowa i Katowic były w 2010 r. beneficjentami środków 
z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła 

wykorzystanie przez skontrolowane kluby w 2010 r. środków publicznych z Funduszu przeznaczonych na szkolenie młodzieży uzdol-
nionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. Należy zwrócić uwagę, iż pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
zasadniczy cel powierzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania został zrealizowany.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły naruszenia postanowień umowy o dofinansowanie, w tym przypadków rozliczania wydat-
ków bez zachowania niektórych zasad wynikających z „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej 
w 2010 r.” W toku kontroli Klubu Sportowego AZS AWF w Katowicach stwierdzono również przypadki przedkładania do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki nieprawdziwych informacji w zakresie rozliczonych środków dotacji.

Kultura fizyczna
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zapewnienie przestrzegania w Minister-
stwie Sportu i Turystyki ustawy – Prawo 
zamówień publicznych,
– zapewnienie przestrzegania przepisów 
prawnych przy rozporządzaniu utworami 
będącymi przedmiotem praw autorskich.

101. Przygotowanie przez 
Ministerstwo Sportu 
i Turystyki programu 
rządowego „Moje boisko 
– Orlik 2012” oraz określenie 
warunków technicznych 
budowy boisk w ramach tego 
programu

Zbadanie: skarg wpływających do NIK 
w związku z realizacją rządowego progra-
mu „Moje boisko – Orlik 2012”, zasad i try-
bu ustalenia przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki  warunków technicznych boisk 
określonych w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia oraz uzasadnienie do 
zastosowanych parametrów.

Kontrolą objęto Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowanie programu 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przyjmując ocenę pozytywną, Izba uwzględniła 

działania Ministerstwa na rzecz rozwoju i poprawy infrastruktury sportowej polegające na przygotowaniu programu oraz zaawanso-
waniu jego realizacji. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na naruszeniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przy 
zawarciu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych z wykonawcą dwóch projektów budowlanych, tj. boiska piłkarskiego 
i boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m oraz budynku sanitarno-szatniowego, a także na rozporządzaniu projektem 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 50 m bez nabycia autorskich praw majątkowych do tego projektu.
Minister Sportu i Turystyki zawarł w marcu 2008 r. dwie umowy z firmą Kulczyński Architekt sp. z o.o. w Warszawie o przeniesienie 
autorskich praw majątkowych do dwóch projektów budowlanych, tj.  boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 
m x 32,1 m oraz budynku sanitarno-szatniowego bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chociaż 
łączna wartość zamówień publicznych przekraczała granicę 14 tys. euro określoną w przepisach. W każdej z dwóch umów określono 
bowiem wynagrodzenie w wysokości 53 tys. zł + VAT, co zgodnie z obowiązującym wówczas prawem stanowiło łącznie równowartość 
27.400 euro. 
Zdaniem NIK niezastosowanie w tym przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było niezgodne z ustawą – Prawo 
zamówień publicznych stanowiącą, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na 
części lub zaniżać jego wartości. Mając na względzie zakres praw przeniesionych ww. umowami (dotyczą przeniesienia autorskich 
praw majątkowych), tożsamość wykonawcy (firma Kulczyński Architekt sp. z o.o.) oraz cel i związek funkcjonalny obu projektów 
(składały się na jeden kompleks rekreacyjno-sportowy), w ocenie NIK powinna zostać przyjęta przez Ministerstwo łączna wartość 
obu części zamówienia. 
Ponadto stwierdzono, że Ministerstwo rozporządzało projektem boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 50 m, który był na-
stępnie wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego we wszystkich trzech edycjach programu, pomimo że nie nabyło 
autorskich praw majątkowych do tego projektu. Autorskie prawa majątkowe do ww. projektu posiadała firma Archisport sp. z o.o. 
we Wrocławiu. Projekt boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 50 m był w 2008 r. przekazywany w wersji elektronicznej (na 
płytach CD) jednostkom samorządu zainteresowanym uczestnictwem w programie oraz został zamieszczony na stronie internetowej 
www.orlik2012.pl, na której znajdował się do 3 grudnia 2010 r. 

Kultura fizyczna



ZakresCelTytu³  kontroli

563

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– sporządzanie okresowych ocen pra-
cowników w sposób zgodny z przepisami 
ustawy o pracownikach samorządowych 
oraz wewnętrznymi regulacjami w tym 
zakresie,
– uwzględnienie w systemie kontroli 
zarządczej procedur, które zapewnią 

terminowe sporządzanie i przekazywanie 
okresowych ocen przez bezpośrednich 
przełożonych pracownikom i dyrektorowi 
Urzędu,
– zaniechanie przez pracowników prowa-
dzenia działalności szkoleniowej w trakcie 
świadczenia pracy na rzecz Urzędu.

117. Realizacja wybranych 
zagadnień ustawowej 
działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach 
oraz przestrzegania praw 
pracowniczych

Ocena przestrzegania przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kielcach ustawowych za-
dań i wewnętrznych procedur w sprawie 
naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 
funkcjonowania zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych oraz organizacji 
szkoleń pracowników, w tym międzyna-
rodowych.

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kielcach. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach został przez NIK oceniony negatywnie w zakresie 
objętym kontrolą. Stwierdzone zostały w trakcie kontroli m.in. 

takie nieprawidłowości, jak: nieterminowe sporządzanie pracowniczych ocen okresowych, kierowanie na szkolenia pracowników, 
których zakresy wykonywanych obowiązków nie miały związku z tematyką szkoleń, prowadzenie przez pracowników Urzędu w czasie 
pracy działalności szkoleniowej na rzecz podmiotów zewnętrznych.
I tak NIK odkryła m.in., że oceny okresowe dwóch pracownic zostały sporządzone w dwa miesiące po terminie przez dyrektora Urzę-
du, który nie był ich bezpośrednim przełożonym. Oryginał oceny okresowej, będący w posiadaniu jednej z ocenianych pracownic, 
nie zawiera wpisanej oceny, natomiast na egzemplarzu znajdującym się w jej aktach osobowych, wpisana była ocena negatywna. 
W jednym przypadku osoba oceniana – zastępca dyrektora PUP – nie została zapoznana z oceną. Stwierdzono także, iż w aktach 
osobowych czterech pracowników brak było arkuszy ocen okresowych. Powyższe nieprawidłowości świadczą o braku należytego 
nadzoru ze strony dyrektor Urzędu oraz kierownika Wydziału Organizacji i Kadr.
W urzędzie nie opracowano pisemnej procedury kierowania pracowników na szkolenia. Kierowanie pracowników na szkolenia odbywało 
się na wniosek ich przełożonych po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji kierownika Wydziału Organizacji i Kadr. 
Udział dyrektora Urzędu w zorganizowanym w 2009 r. w Hiszpanii szkoleniu „Aktywna polityka rynku pracy – dobre praktyki i doświad-
czenia hiszpańskie w wykorzystaniu funduszy dla rozwoju lokalnego rynku pracy” był działaniem niegospodarnym, bo trzy miesiące po 
zakończeniu szkolenia dyrektor przeszedł na emeryturę. Ponadto kolejnymi niegospodarnymi działaniami były: skierowanie do udziału 
w zorganizowanych w 2009 r. szkoleniach w Paryżu i Nicei dwóch pracowników Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu oraz  skierowanie 
na szkolenie w Monachium trzech pracowników zatrudnionych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu. Niegospodarność tych 
działań wynika z faktu, że zakresy obowiązków tych pracowników nie pokrywały się z tematyką szkoleń.
Brak właściwego nadzoru nad podległymi pracownikami ze strony dyrektora Urzędu spowodował, że dwie pracownice Urzędu pro-
wadziły szkolenia na rzecz podmiotów zewnętrznych, podpisując jednocześnie listę obecności w zakładzie pracy. Jedna z pracownic 
prowadziła szkolenia przez ogółem 168 dni, przy czym w 51 przypadkach szkolenia wykonywane były w czasie zwolnienia lekarskiego 
lub wtedy, kiedy pracownica była podpisana na liście obecności w Urzędzie. Druga z pracownic świadczyła w tym samym okresie 
usługi szkoleniowe łącznie przez 152 dni, przy czym w 44 przypadkach korzystała w tym czasie ze zwolnień lekarskich lub były to dni, 
w których była podpisana na liście obecności w Urzędzie.

Praca
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– dokonanie rzetelnej weryfikacji, pod 
względem rzeczowym i finansowym, zadań 
zrealizowanych w ramach projektu oraz 
dokonanie ponownego rozliczenia projektu 
z instytucją wdrażającą i Powiatowym 
Urzędem Pracy.

122. Realizacja umowy 
o dofinansowanie projektu 
Przeciw Wykluczeniu 
– Funkcjonowanie Centrum 
Integracji Społecznej 
w Strzelcach Opolskich 
w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004–2006 
przez Stowarzyszenie 
Pomocy Wzajemnej BARKA 
w Strzelcach Opolskich 
w latach 2007–2008

Ocena realizacji przez Stowarzyszenie 
Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach 
Opolskich umowy o dofinansowanie 
projektu „Przeciw wykluczeniu”, współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Kontrolą objęto Stowarzyszenie Po-
mocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach 
Opolskich.

NIK pozytywnie oceniła podjęcie przez stowarzyszenie działań mających na celu ogra-
niczenia zjawiska wykluczenia społecznego poprzez realizację ww. projektu. Jednakże 

kontrola wykazała, że nie zostały osiągnięte zakładane we wniosku rezultaty. Nie udało się zakładane uzyskanie zatrudnienia przez 
40 osób pomimo wydatkowania na ten cel zaplanowanych środków. Jak ustalono spośród grupy objętej badaniem 29 uczestników 
warsztatów jedynie 8 uzyskało pracę po zakończeniu udziału w projekcie, a tylko jedna uzyskała zatrudnienie dofinansowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy. Nikt nie rozpoczął też działalności gospodarczej oraz nie założono żadnej spółdzielni socjalnej.
Stowarzyszenie, wskutek braku w umowach zapisu uzależniającego wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie kursu od faktycznej 
liczby jego uczestników, poniosło pełne koszty szkolenia pomimo nieuczestniczenia w tych kursach wszystkich wytypowanych do 
tego osób. Koszty te wyniosły 24 230 zł, np. za kursy języka angielskiego lub niemieckiego zapłacono 36 000 zł (40 osób), a jeżeli 
uwzględniono by faktyczną liczbę uczestników kursu (28 osób), wynagrodzenie byłoby o 10 800 zł niższe. Stowarzyszenie wypłaciło 
też 25 uczestnikom Centrum Integracji Społecznej zasiłki integracyjne w kwocie 11 544 zł, pomimo że nieobecność tych osób na za-
jęciach nie była usprawiedliwiona lub były one niezdolne do uczestnictwa w zajęciach, co stanowiło naruszenie ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym. Stwierdzone ponadto nieprawidłowości dotyczyły zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu nierzetelnych 
danych dotyczących liczby osób długotrwale bezrobotnych w powiecie strzeleckim. Nie przeprowadzono również badania poziomu 
zadowolenia beneficjentów ostatecznych i stopnia ich aktywności, pomimo że we wniosku takie badanie przewidziano.
W wyniku kontroli Stowarzyszenie BARKA uzyskało zwrot kwoty 14,1 tys. zł, z tytułu nienależnie wpłaconej kwoty za organizację kur-
sów, prowadzone jest też postępowanie w celu odzyskania kwoty 10,8 tys. zł stanowiącej wynagrodzenie wypłacone za organizację 
kursów językowych, w których osoby objęte programem nie uczestniczyły. 

Praca/Zabezpieczenie społeczne
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zwiększenie nadzoru i aktualizacja 
rejestrów działalności nadzorowanej, 
uwzględniającej stada hodowlane kur 
i stada towarowe kur niosek,
– spowodowanie podjęcia przez powia-
towych lekarzy weterynarii kontroli stad, 
w których nie przeprowadzono czynności 
objętych programem.

125. Realizacja programów 
zwalczania niektórych 
serotypów salmonelli 
w hodowlanych stadach kur 
i w stadach towarowych kur 
niosek

Ocena realizacji zadań wynikających 
z programu zwalczania salmonelli, wyko-
rzystanie środków oraz systemu nadzoru 
nad realizacją programu.

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódz-
kim Inspektoracie Weterynarii w Katowi-
cach  oraz w Powiatowym Inspektoracie 
Weterynarii w Częstochowie.

NIK oceniła pozytywnie realizację programów zwalczania niektórych serotypów salmo-
nelli w hodowlanych stadach kur i w stadach towarowych kur niosek w skontrolowanym 

zakresie. W województwie śląskim w okresie objętym kontrolą badania na obecność pałeczek salmonelli przeprowadzono w 487 
stadach hodowlanych kur i 958 stadach towarowych kur niosek. Zakażenia salmonellą stwierdzono odpowiednio w 15 i 42 stadach. 
Zgodnie z postanowieniami programów stada te zostały zlikwidowane. 
W latach 2007–2010 zmniejszał się odsetek stad hodowlanych kur zakażonych salmonellą i wyniósł odpowiednio 7,4%, 2,4%, 1,3% 
i 4,3%, a w trzech kwartałach roku 2011 – 0,8%. Odsetek zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek także zmniejszał się 
i wyniósł w 2008 r. – 10,9%, w 2009 – 4,9%, w 2010 roku – 2,3%, a w trzech kwartałach roku 2011 – 1,5%.
Koszt realizacji programów zwalczania niektórych serotypów salmonelli do 30 września 2011 r. – wyniósł łącznie 7.543,2 tys. zł, 
w tym 2.467,4 tys. zł (33%) w stadach hodowlanych i  5.075,8 tys. zł (67%) w stadach towarowych kur niosek. Wysokość środków 
zakwalifikowanych i zgłoszonych do refundacji ze środków europejskich wyniosła 5.818,2 tys. zł. Na odszkodowania za zlikwidowane 
stada kur wypłacono łącznie 6.034,0 tys. zł.
Jednakże na terenie 11 powiatów województwa śląskiego NIK stwierdziła, że 20 podmiotów utrzymujących łącznie 14 stad kur niosek, 
2 stada hodowlane i 4 zakłady odchowu drobiu działało bez wymaganego zgłoszenia powiatowym lekarzom weterynarii. Dlatego też 
hodowcy ci nie byli uwzględnieni w rejestrach podmiotów prowadzących działalność podlegającą nadzorowi.
Niezgłoszenie 16 stad o wielkości od 700 do 20 000 sztuk drobiu spowodowało, że kury te nie zostały uwzględnione w realizacji pro-
gramów. A są nimi objęte stada hodowlane, w których jest utrzymywane więcej niż 250 kur, i towarowe w których wielkość sprzedaży 
przekracza 2 450 sztuk jaj na tydzień. 
W wyniku zaleceń pokontrolnych NIK powiatowi lekarze weterynarii uaktualnili rejestry i skontrolowali dotychczas nieobjęte kontrola 
podmioty i objęli programami zwalczania salmonelli wszystkie stada, które powinny się w takim projekcie znaleźć. 

Rolnictwo
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – rzetelne przeprowadzanie i dokumento-
wanie weterynaryjnych kontroli ferm i pro-
wadzenie poprawnej sprawozdawczości 
w tym zakresie,
– obejmowanie corocznymi kontrolami 
inspekcji ochrony środowiska większej 
liczby ferm niż dotychczas,

– sprawdzenie legalności wybudowania 
i użytkowania obiektów przez wszystkie 
podmioty prowadzące fermy zwierząt 
futerkowych.

126. Sprawowanie nadzoru 
przez inspekcje państwowe 
nad funkcjonowaniem 
ferm zwierząt futerkowych 
w województwie 
wielkopolskim 

Ocena sprawowania nadzoru weteryna-
ryjnego i ochrony środowiska nad funkcjo-
nowaniem ferm zwierząt futerkowych. 

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódz-
kim Inspektoracie Ochrony Środowiska 
w Poznaniu oraz w powiatowych inspek-
toratach weterynarii w Poznaniu, Gnieź-
nie, Grodzisku Wielkopolskim, Ostrowie 
Wielkopolskim, Wrześni i Krotoszynie. 

W 2010 r. w Polsce wyprodukowano np. 4,4 mln skór zwierząt futerkowych. W opinii Izby 
nadzór weterynaryjny nad fermami tych zwierząt sprawowany był nierzetelnie, a kontrole 

nadzoru budowlanego i ochrony środowiska nie zapewniały respektowania przez hodowców ustalonych wymagań. 
Zadania inspekcji weterynaryjnej pod względem dobrostanu zwierząt określił Główny Lekarz Weterynarii, wydając instrukcje obligu-
jące do corocznej kontroli na terenie powiatu 5% gospodarstw utrzymujących poszczególne gatunki zwierząt. W latach 2009–2010 
częstotliwość ta została zapewniona przez poddane badaniom NIK organa weterynaryjne. 
Instrukcje nakazywały też powiatowym lekarzom weterynarii coroczne przeprowadzanie kontroli ferm w oparciu o tzw. listę kontrolną 
SPIWET celem dokumentowania niezgodności z wymogami ustaw o ochronie zwierząt, o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
i z przepisami rozporządzeń w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich, szczegółowych warunków wete-
rynaryjnych dla gospodarstw, zakresu ewidencji leczenia i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Zakres przeprowadzonych według 
tego schematu kontroli w większości powiatów nie odpowiadał w pełni obowiązującym wymogom. W części powiatów ograniczały 
się one tylko do sprawdzenia przestrzegania minimalnych warunków utrzymywania zwierząt futerkowych. Nie sprawdzano natomiast 
warunków weterynaryjnych chowu i prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej. Warunki zdrowotne panujące na fermach dokumen-
towano notatkami służbowymi, zamiast obowiązkowymi protokołami.
Kontrola NIK ujawniła nieścisłości między danymi zawartymi w złożonych przez lekarzy powiatowych raportach dotyczących liczby 
przeprowadzonych kontroli ferm a stanem faktycznym. Powiatowy Lekarz Weterynarii z Poznania za lata 2009–2010 wykazał 13 kontroli, 
faktycznie odbyły się 3, lekarz we Wrześni raportował o 12 kontrolach, tymczasem z protokołów wynika, że w wymaganym zakresie 
przeprowadzone zostały tylko 2 kontrole dobrostanu. Podawanie nieprawdziwych danych w raportach tłumaczone było pomyłkami.
Główny Lekarz Weterynarii wśród obowiązków lekarzy powiatowych wymienił też okresowe kontrole podmiotów prowadzących fermy 
zwierząt futerkowych pod względem zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Spośród 6 badanych przez 
NIK inspekcji weterynaryjnych tylko 1 rzetelnie podeszła do tego obowiązku i w ciągu roku skontrolowała pod tym kątem wszystkie 
gospodarstwa. W pozostałych powiatach skontrolowano 67%–77% ferm. W opinii NIK niewykonania obowiązków w tym zakresie nie 
można tłumaczyć problemami kadrowymi.
Inspekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2009-2010 przeprowadziła kontrole sześciu spośród 129 ferm zwierząt futerkowych 
funkcjonujących w np. wielkopolskim. Wykazały one np. nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami oraz prowadzenie hodowli 
w obiektach wybudowanych bez pozwoleń bądź eksploatowanych z ich naruszeniem. Proporcja ferm kontrolowanych do pracujących 
odpowiadała, co prawda, wytycznym głównego inspektora, ale ze względu na wagę ujawnionych nieprawidłowości wskazane byłoby, 
w ocenie Izby, zwiększenie zasięgu prowadzonych badań.
Zgodnie z ustawą o NIK, Delegatura w Poznaniu zleciła organom nadzoru weterynaryjnego i budowlanego oraz inspekcji ochrony 
środowiska przeprowadzenie kontroli 23 ferm zwierząt futerkowych na terenie np. wielkopolskiego. Ujawniły one np., że 87% ba-
danych podmiotów nie przestrzegało wymogów środowiskowych prowadząc nielegalny odzysk odchodów zwierząt i odprowadzając 
do kanalizacji ścieki zawierające substancje szkodliwe dla środowiska wodnego. Niemal połowa ferm prowadzona była w obiektach 
wybudowanych nielegalnie lub w sposób istotnie odbiegający od warunków pozwoleń.
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148. Gospodarowanie 
majątkiem przez Akademię 
Pomorską w Słupsku 

Zbadanie i dokonanie oceny prawidło-
wości gospodarowania majątkiem  przez 
Akademię Pomorską w  Słupsku.

Kontrolę przeprowadzono w Akademii 
Pomorskiej w Słupsku.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła sposób gospodarowania majątkiem przez 
Akademię w zakresie zawierania umów na ochronę, dozór i sprzątanie nieruchomości, 

jak również sposób realizacji postanowień wynikających z badanych umów najmu pomieszczeń na cele komercyjne.    
Stwierdzono np., że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi – ochrona i dozór budynków, prowadzonym w lutym 
2007 r., pomimo że wszystkie oferty wykonawców zawierały błąd w obliczeniu ceny (niewłaściwa stawka VAT na usługi pielęgnacji 
terenów zielonych), to odrzucona została tylko jedna oferta, a w efekcie wykluczono z postępowania jednego wykonawcę, chociaż 
postępowanie powinno zostać unieważnione.  
Ponadto niestarannie przygotowywano dokumentację związaną z udzielaniem kolejnych zamówień publicznych na te same usługi 
(np.: powtarzanie błędów w zapisach specyfikacji i warunków zamówienia, które we wcześniejszych postępowaniach zostały oprote-
stowane, jak na przykład żądanie wykazania się przez wykonawcę niewłaściwym wskaźnikiem rentowności, objęcie usługą sprzątania 
zewnętrznego także powierzchni pod budynkami, co nie było możliwe do wykonania).
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła także nieprawidłowości przy zawieraniu umów wynajmu lokali i wydzierżawiania powierzchni na 
cele komercyjne oraz w zakresie gospodarowania komputerami przenośnymi przekazanymi do użytkowania pracownikom Akademii. 
W trakcie kontroli stwierdzono również nieprawidłowości związane z realizacją umów wynajmu lokali i wydzierżawiania powierzchni. 
Polegały one na niezgodnym z postanowieniami ww. umów stosowaniu częściowego zwolnienia dzierżawców i najemców z opłat 
z tytułu czynszu na kwotę ogółem 22,3 tys. zł. Zdaniem NIK jedną z przyczyn ustalonych nieprawidłowości w zakresie realizacji umów 
najmu i dzierżawy był brak jednolitych zasad regulujących ten obszar działalności Akademii, będącej jednostką sektora finansów 
publicznych. 
NIK pozytywnie ocenia działania Akademii mające na celu pozyskanie dodatkowych przychodów w związku z wynajmowaniem lokali 
i wydzierżawianiem powierzchni. W okresie od 2008 r. do  31 marca 2011 r. z ww. tytułu Akademia uzyskała przychody ogółem 
w kwocie 637,9 tys. zł.  

– wprowadzenie jednolitych zasad najmu 
pomieszczeń usługowych i dzierżawę 
gruntów,
– wprowadzenie mechanizmów kontrol-
nych ograniczających ryzyko nierzetelnego 

rozliczania prac wykonywanych w ramach 
umów zawartych o wykonanie usług na 
ochronę i dozór budynków, 
– odzyskanie kwot wypłaconych na 
podstawie umowy na usługi sprzątania 
i dozoru z 2007 r., za niewykonane sprzą-
tania terenów zewnętrznych w okresie 
2007–2011, 

– renegocjacja umowy o usługi sprzątania 
i dozoru zawartej w 2011 r. dostosowująca 
jej przedmiot do rozmiaru faktycznie wyko-
nywanych usług.

Szkolnictwo wyższe/ Skarb Państwa
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– ukrócenie praktyk nakładania mandatów 
karnych po upływie ustawowego terminu,
– występowanie do sądów z wnioskami 

o ukaranie w każdym przypadku wygaśnię-
cia mandatu zaocznego,
– zaprzestanie przez gminy zaliczania 
do swych dochodów świadczeń nienależ-
nych.

152. Działalność jednostek 
samorządu terytorialnego 
w zakresie przeprowadzania 
kontroli prędkości pojazdów 
uczestniczących w ruchu 
drogowym 

Ocena działalności jednostek organiza-
cyjnych gmin rejestrujących za pomocą 
urządzeń samoczynnych wykroczenia 
przekraczania przez pojazdy dopuszczal-
nej prędkości. 

Kontrolę przeprowadzono w 11 urzędach 
miast i gmin: Daleszyce, Głuchołazy, 
Grudziądz, Kobylnica, Krzymów, Łagów, 
Nowy Korczyn, Nysa, Pelplin, Stara 
Kiszewa i Tarczyn.

Do zadań strażników gminnych i miejskich należy m.in. czuwanie nad porządkiem 
i kontrola ruchu drogowego, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z prawa o ruchu 

drogowym. Są oni upoważnieni m.in. do używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia  przepisów ruchu 
drogowego. W przypadku stwierdzenia z pomocą fotoradaru popełnienia wykroczenia mają oni prawo ukarania sprawcy mandatem. 
Od końca 2010 r. posiadają też uprawnienie do żądania od właściciela pojazdu wskazania, kto nim kierował w oznaczonym czasie. 
Badanie NIK potwierdziło, że strażnicy gminni kontrolujący ruch drogowy oraz prowadzący w związku z tym czynności wyjaśniające 
i nakładający mandaty posiadali do tego odpowiednie upoważnienia, udzielane przez właściwych komendantów powiatowych policji 
oraz wójtów i burmistrzów. W jednej z 11 kontrolowanych jednostek występowały przypadki użycia przez strażników fotoradaru bez 
wcześniejszego uzgodnienia z policją miejsca i czasu przeprowadzenia tej akcji, a więc wbrew postanowieniom prawa o ruchu drogowym. 
Kontrolerzy zwrócili uwagę na nieprawidłowości towarzyszące w wielu przypadkach postępowaniom mandatowym wykonywanym przez 
straże gminne i miejskie. Funkcjonariusze nakładali grzywny w drodze mandatów karnych za wykroczenia drogowe mimo upływu 30 
dni od ich ujawnienia, a więc nie przestrzegając wymogów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który nakazuje po tym 
czasie przekazywać sprawy sądom. Pewne światło na podłoże tych praktyk rzuca okoliczność, że wpływy z mandatów zasilają lokalną 
kasę, a z grzywien zasądzanych przez sądy – budżet państwa. Izba zwróciła uwagę na niedopuszczalne postępowanie niektórych 
samorządów traktujących kontrolę ruchu drogowego jako sposób na zwiększanie dochodów własnych gmin. 
Z tych samych zapewne powodów wójtowie i burmistrzowie nie występowali do sądów z wnioskami o ukaranie sprawców wykroczeń 
mimo niezapłacenia przez nich w terminie grzywien nakładanych mandatami zaocznymi. Po jego upływie, wbrew nie składali oni 
wniosków o ukaranie, lecz raczej liczyli na wpłaty do gminnych kas – mimo iż mandaty kpw, wygasły jako nieopłacone w terminie. 
Praktyka ta powodowała uszczuplenie dochodów budżetu państwa. 
Gminy zaliczały do swoich dochodów świadczenia nienależne, czyli wpłaty od osób ukaranych mandatami, które zdecydowały się 
uiścić grzywnę już po wygaśnięciu mandatu. Mandat nieopłacony w terminie nie może być podstawą do przyjmowania jakiejkolwiek 
należności.
Izba zwróciła też uwagę, że uprawnienie do domagania się od właściciela pojazdu podania danych osoby kierującej autem w chwili 
popełnienia wykroczenia przysługuje strażnikom dopiero od 31 grudnia 2010 r. Tymczasem także przed tą datą nakładane były przez 
funkcjonariuszy na właścicieli pojazdów grzywny za odmowę udzielenia takiej informacji. NIK stwierdziła jednocześnie, że po nałożeniu 
tej grzywny straże z reguły odstępowały od ustalenia sprawcy wykroczenia zarejestrowanego przez fotoradar, a polegającego na 
przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Finanse publiczne i instytucje finansowe Transport
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Wa¿niejsze wnioski – objęcie przez Ministra Infrastruktury 
nadzorem działań Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących 
końcowego rozliczania wszystkich dystry-
butorów winiet;
– zweryfikowanie przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

prawidłowości rozliczeń za pobrane winiety 
przedstawianych przez wszystkich dystry-
butorów;
– zabezpieczenie interesów Skarbu Pań-
stwa poprzez ustalenie obowiązku wno-
szenia zabezpieczenia finansowego za 
pobrane winiety.

164. Prawidłowość 
rozliczania opłat za przejazd 
po drogach krajowych 

Ocena prawidłowości rozliczeń wpływów 
uzyskiwanych z opłat za przejazd po 
drogach krajowych. 

Kontrolę przeprowadzono w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Biu-
rze Obsługi Transportu Międzynarodowe-
go oraz u trzech dystrybutorów kart opłaty 
drogowej – w Stowarzyszeniu Prywatnych 
Przewoźników Międzynarodowych, 
Małopolskim Zrzeszeniu Międzynarodo-
wych Przewoźników Drogowych Stary 
Sącz i Stowarzyszeniu Przewoźników 
Krajowych i Międzynarodowych oraz 
Spedytorów Ziemi Ostrowskiej. 

W objętych kontrolą Izby latach 2004–2009 podmioty wykonujące przewozy na terytorium 
Polski zobowiązane były przepisami ustawy o transporcie drogowym do uiszczania opłat 

za przejazdy samochodów po drogach krajowych. Odbywało się to poprzez kupno winiet rozprowadzanych m.in. za pośrednictwem 
organizacji zrzeszających przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym.
Stowarzyszenia przewoźników podejmujące się dystrybucji winiet miały obowiązek zawarcia stosownych porozumień z Biurem Obsługi 
Transportu Międzynarodowego. Na ich podstawie otrzymywały od BOTM karty opłaty drogowej, z których później miały się rozliczać. 
Nie ustalono jednak żadnych form zabezpieczenia płatności za pobierane winiety. Organizacje przewoźników nie miały obowiązku 
wnoszenia kaucji ani też przedkładania gwarancji bankowych na kwotę równą wartości uzyskanych winiet. Pobierały one karty nie-
odpłatnie – według „uzasadnionych potrzeb”.
Izba stwierdziła ponadto, że dystrybutorzy kart nie mieli obowiązku okresowej ich inwentaryzacji, a BOTM – w okresie objętym bada-
niem NIK – nie przeprowadziło w organizacjach rozprowadzających winiety kontroli i weryfikacji rzetelności miesięcznych sprawozdań 
dotyczących faktycznej liczby kart pozostających w ich dyspozycji. 
Okoliczności te upoważniły Izbę do stwierdzenia, że w porozumieniach stowarzyszeń z BOTM interes Skarbu Państwa nie był wła-
ściwie zabezpieczony.
Trzy kontrolowane przez NIK organizacje przewoźników na koniec lipca 2010 r. z tytułu nierozliczonych kart zalegały z płatnościami 
na rzecz GDDKiA na sumę 4.583 tys. zł., z których wierzytelności na 4.266 tys. zł zdążyły się już przedawnić. Sytuacja ta była m.in. 
wynikiem nierzetelnego wywiązywania się przez Generalnego Dyrektora ze sprawowania nadzoru nad realizacją wpływów z winiet. W 
GDDKiA zaniechano księgowania należności z tytułu pobranych opłat, nie analizowano sprzedaży winiet, a sprawozdania dystrybutorów 
nie były weryfikowane – nie sprawdzano zgodności zawartych w nich danych z kwotami faktycznie pobranych opłat.
Dwie spośród trzech kontrolowanych przez NIK organizacji przewoźników rozprowadzających winiety nierzetelnie wywiązywały się 
ze swych zobowiązań sprawozdawczych i finansowych, m.in. nie prowadziły ksiąg rachunkowych, wydawały karty bez wcześniej-
szego otrzymania za nie opłaty – co było działaniem nielegalnym – i nie prowadziły windykacji swych należności. Izba uznała to za 
niegospodarność. 
W związku z ujawnieniem czynów wyczerpujących znamiona przestępstw lub wykroczeń NIK skierowała 6 zawiadomień do organów 
ścigania. Dotyczyły one osób sprawujących funkcje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, głównego księgowego 
w GDDKiA, członków Zarządu i dyrektora Biura SPPM i członków Zarządu MZMPD.
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Do zarządców dróg gminnych o: 
– pełne wykorzystywanie planowanych 
środków finansowych na remonty i mo-
dernizacje dróg, 
– przeprowadzanie okresowych kon-
troli (rocznych i co najmniej raz na 5 

lat) na wszystkich drogach publicznych 
i obiektach inżynierii drogowej przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje, 
– założenie dokumentacji ewidencyjnej 
obejmującej: książkę drogi, książkę obiektu 
mostowego i wykaz obiektów mostowych 
oraz dziennik objazdu dróg,
– dokumentowanie okresowych kontroli 
stanu dróg i obiektów mostowych.

166. Wywiązywanie się przez 
gminy z obowiązku kontroli 
stanu technicznego dróg 
publicznych

Ocena wykonywania przez jednostki sa-
morządu terytorialnego zadań w zakresie 
przeprowadzania okresowych kontroli 
stanu technicznego dróg publicznych oraz 
prowadzenia wymaganej dokumentacji 
dotyczącej użytkowania tych dróg. 

Kontrolą objęte zostały podmioty wykonu-
jące funkcję zarządcy dróg oraz właściwe 
urzędy miast i gmin w zakresie nadzoru 
nad realizacją tych zadań, ogółem 41 
podmiotów.

NIK oceniła negatywnie wywiązywanie się zarządców dróg z obowiązku kontroli stanu 
technicznego dróg i obiektów mostowych oraz prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej 

dla zarządzanych obiektów infrastruktury drogowej. Ustalenia kontroli wskazały, że w skontrolowanych miastach i gminach nie przepro-
wadzano okresowych kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych lub były one wykonywane przez osoby nieposiadające 
wymaganych kwalifikacji. Nie dokumentowano przeglądów stanu dróg i obiektów mostowych ani nie prowadzono lub prowadzono 
nierzetelnie książki dróg i obiektów mostowych. Na 41 skontrolowanych jednostek 37 (90,2 %) NIK oceniła negatywnie, a 4 pozytywnie 
– pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 
Brak okresowych kontroli i przeglądów dróg i mostów oraz zaniechania w dokumentowaniu tych czynności pozbawiały samorządy usys-
tematyzowanej wiedzy o stanie technicznym dróg i obiektów inżynierii drogowej, co utrudniało racjonalne planowanie niezbędnych 
remontów i innych robót. Powyższe rzutowało również negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, nie pozwalało bowiem na 
podejmowanie niezbędnych działań naprawczych w razie dewastacji elementów dróg, a zwłaszcza mostów, kluczowych z punktu 
widzenia bezpiecznego przemieszczania się.  
Ponadto NIK oceniła negatywnie planowanie i wydatkowanie przez gminy środków finansowych na remonty i modernizacje dróg. 
W badanym okresie gminy wykorzystały na ten cel jedynie ok. 74 % środków zaplanowanych.
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Wa¿niejsze wnioski – przyśpieszenie prac nad opracowaniem 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,
– przestrzeganie zakazów zabudowy na 
obszarach objętych ochroną przyrody,

– sprawdzanie, przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę, zgodności pro-
jektów budowlanych z przepisami, w tym 
dotyczącymi ochrony przyrody.

172. Lokalizacja inwestycji 
na obszarach objętych 
ochroną przyrody w gminie 
Nowinka

Celem kontroli była ocena prawidłowości 
planowania przestrzennego oraz wyda-
wania decyzji o warunkach zabudowy 
i o pozwoleniu na budowę na obszarach 
objętych ochroną przyrody w gminie 
Nowinka.

Kontrolą objęto Urząd Gminy Nowinka 
(w związku ze skargą na działalność 
organów gminy w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego) oraz 
Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Ustalenia kontroli dały podstawę do negatywnej oceny działalności organów gminy 
Nowinka w zakresie planowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy na obszarach objętych ochroną przyrody. We wszystkich skontrolowanych decyzjach o warunkach zabudowy stwierdzono 
naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, normujących zasady i tryb wydawania takich decyzji 
(w tym dotyczących obowiązków przygotowania projektów decyzji przez urbanistę lub architekta oraz uzgodnienia tych projektów 
z organem właściwym do spraw ochrony przyrody). Aż 1/3 z kontrolowanych decyzji wydano z naruszeniem postanowień zakazów 
zabudowy na obszarach objętych ochroną przyrody, w tym Natura 2000. Ponadto stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących 
wyłączenia organu. 
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Augustowie wykazała przypadki niezgodności decyzji o zatwierdzeniu projektu i wydania po-
zwolenia na budowę z postanowieniami przepisów wprowadzających zakazy zabudowy na obszarach objętych takim zakazem oraz 
niezgodność tych pozwoleń z decyzjami o warunkach zabudowy. Ujawniono też, że w obiegu prawnym funkcjonowały różniące się 
co do treści decyzje o warunkach zabudowy o tych samych numerach i datach, przy czym decyzje znajdujące się w aktach Starostwa 
były zgodne (co do określenia lokalizacji i parametrów technicznych) z wydanymi pozwoleniami na budowę. Pozwolenia na budowę 
nie były natomiast zgodne z decyzjami o warunkach zabudowy znajdującymi się w aktach Urzędu Gminy. Rodzi to uzasadnione po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa sfałszowania dokumentów urzędowych. O tak istotnych naruszeniach prawa NIK poinformowała 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach oraz prokuraturę.1

W niniejszej kontroli ujawniono mechanizmy korupcyjne wynikające z nadmiernej uznaniowości urzędników przy wydawaniu warunków 
zabudowy przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieskuteczne mechanizmy kontroli decyzji admi-
nistracyjnych wydawanych przez organy gminy w sprawach własnych. Decyzje takie są bowiem poddawane kontroli samorządowych 
kolegiów odwoławczych, tylko wtedy, gdy naruszają interesy stron, najczęściej sąsiadów. Natomiast kiedy interesów stron nie naruszają, 
a mogą spowodować szkody dla interesu publicznego (na przykład lokalizacja budynków na obszarach objętych ochroną przyrody) 
decyzje takie nie są praktycznie poddawane kontroli, a ich funkcjonowanie w obrocie prawnym może wywoływać niepożądane skutki 
– np. w postaci zabudowy obszarów chronionych. 

1 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach wszczęła postępowanie na podstawie skierowanych przez NIK dwóch zawiadomień.

Środowisko



Tytu³  kontroli Cel Zakres

572

Synteza

Wa¿niejsze wnioski – zapobieganie przedostawaniu się do 
środowiska naturalnego nieczystości płyn-
nych, m.in. drogą kontroli częstotliwości 
opróżniania szamb oraz rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej,
– bieżące prowadzenie ewidencji zbior-

ników bezodpływowych, oczyszczalni 
ścieków i umów na odbieranie odpadów 
komunalnych, zgodnie z art. 3 ust. 3 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

180. Wykonywanie zadań 
z zakresu utrzymania 
czystości i porządku 
w wybranych gminach 
województwa małopolskiego   

Ocena realizacji wniosków pokontrolnych 
sformułowanych w 2006 r. przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli pod adresem badanych 
gmin oraz ocena utrzymania porządku 
i czystości w gminach niekontrolowanych 
pod tym względem.

Kontrolę przeprowadzono w urzędach 
gmin: Gródek nad Dunajcem, Raciecho-
wice, Rytro, Zawoja, Pleśna, Rzepiennik 
Strzyżewski oraz w Urzędzie Miejskim 
w Nowym Wiśniczu. 

Powtórne badania przeprowadzone w 2010 r. w pięciu z ośmiu gmin objętych kontrolą 
w 2006 r. wykazały znaczną poprawę w utrzymaniu czystości i porządku oraz w gospo-

darowaniu odpadami komunalnymi – zbieraniu, odzysku i ich unieszkodliwianiu. Gminy zapewniały mieszkańcom odbiór
nieczystości płynnych oraz odpadów, a także warunki do ich segregacji w miejscu powstawania. Odpady ulegające biodegradacji były 
kompostowane i używane do wzbogacania gruntów rolnych. O zrozumieniu potrzeby ochrony środowiska świadczył fakt, iż w porównaniu 
z poprzednią kontrola przeprowadzona w 2010 r. nie stwierdziła istnienia tzw. dzikich wysypisk. 
Poważnym problemem była, i pozostaje nadal, ochrona środowiska przed zanieczyszczonymi ściekami z gospodarstw domowych. 
Wprawdzie gminy wprowadzały wewnętrzne regulacje związane ze sposobem odbioru odpadów i nieczystości ciekłych, zaprowadziły 
ewidencję zbiorników bezodpływowych, jednak nie kontrolowały częstotliwości ich opróżniania, o co Najwyższa Izba Kontroli występowała 
jeszcze w 2006 r. Działania samorządów ograniczały się do sprawdzania szczelności szamb, na ogół w wyniku skarg mieszkańców. 
Urzędy nie porównywały normatywnego zużycia wody w gospodarstwach domowych z ilością nieczystości płynnych przekazanych 
odbiorcy, mimo iż nie miały rozeznania, co stało się z 60% nieczystości ciekłych, a także – poza Urzędem Miasta i Gminy w Nowym 
Wiśniczu – nie żądały udokumentowania, jak często opróżniano zbiorniki. Zdaniem NIK takie postępowanie świadczyło o niedosta-
tecznym wypełnianiu przez jednostki samorządu terytorialnego swoich powinności. 
Gminy opracowywały własne plany gospodarki odpadami. Były one zgodne z wymogami ustawy o odpadach, ale zakres wykazanych 
w nich zadań nie odpowiadał zarówno potrzebom, jak i możliwościom finansowym podmiotów. W rezultacie większość koncepcji po-
zostawała jedynie na papierze, bez praktycznych możliwości ich urzeczywistnienia. W jednej z gmin z 17 projektów sprecyzowanych 
w planach w określonym czasie zrealizowano tylko sześć, gdyż na pozostałe zabrakło środków finansowych. NIK zwróciła uwagę, 
że mimo upływu czterech lat od uchwalenia gminnych planów gospodarki odpadami, a także niezrealizowania części przedsięwzięć, 
żadna gmina nie dokonała aktualizacji planów, do czego zobowiązuje je art. 14 ust. 14 ustawy o odpadach.  Część jednostek nie 
wywiązała się także z powinności sporządzenia sprawozdań z realizacji planów gospodarowania odpadami.
W końcu 2009 r. objęte kontrolą gminy eksploatowały 75 km sieci kanalizacyjnej, tj. wielokrotnie mniej niż wynosiła długość wodocią-
gów. Sieci kanalizacyjne funkcjonowały jedynie na terenach o zwartej lub mało rozproszonej zabudowie, na pozostałych preferowano 
budowę oczyszczalni przysiółkowych lub przydomowych, a także zbiorników bezodpływowych. Biorąc pod uwagę dane o zużyciu wody 
i odprowadzaniu ścieków, NIK stwierdziła, że większość nieczystości ciekłych – wobec nieudokumentowania ich odbioru – mogła trafić 
do gruntu i naturalnych cieków wodnych, co było działaniem nielegalnym i szkodliwym dla środowiska. W 2009 r. w badanych gminach 
odebrano i przekazano do unieszkodliwienia ok. 610 tys. m³ nieczystości płynnych, czyli tylko 41% szacowanej ilości wytworzonych 
ścieków, bez uwzględnienia ich rolniczego wykorzystania.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – uaktualnienie i rzetelne prowadzenie 
ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
– rzetelne wykonywanie zadań w zakresie 
kontroli prawidłowości eksploatacji zbior-
ników bezodpływowych przez właścicieli 
nieruchomości, 

– objęcie kontrolą przedsiębiorców zaj-
mujących się opróżnianiem i transportem 
nieczystości płynnych w zakresie zgod-
ności działań z wydanym zezwoleniem 
działalności.

184. Wypełnianie przez 
gminy zadań dotyczących 
gospodarki ściekami 
bytowymi, które nie są 
odprowadzane zbiorczym 
systemem kanalizacyjnym

Ocena realizacji przez gminy wojewódz-
twa wielkopolskiego zadań własnych 
w zakresie gospodarowania ściekami 
bytowymi na obszarach nieobjętych 
systemem kanalizacji zbiorczej w latach 
2009–2011 (do 31 marca). 

Kontrolę przeprowadzono w sześciu 
jednostkach samorządu terytorialnego 
województwa wielkopolskiego, w tym 
w dwóch urzędach miast i gmin oraz 
czterech urzędach gmin.

Z eksploatacją zbiorników bezodpływowych wiąże się istotne ryzyko sanitarne i ekologicz-
ne związane głównie z ich stanem technicznym (szczelność). Zachodzi także podejrzenie, 

że na skutek niezgodnych z prawem działań właścicieli nieruchomości znaczna ilość nieoczyszczonych ścieków trafia wprost do 
środowiska naturalnego. Na występowanie takich sytuacji na obszarze skontrolowanych gmin wskazują ustalenia niniejszej kontroli. 
Przepisy nakładają na gminy, właścicieli nieruchomości oraz na przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpły-
wowych i transportem nieczystości płynnych szereg obowiązków tworzących logiczny i spójny system monitorowania i nadzoru nad 
gospodarką ściekami. Efektywność funkcjonowania sytemu jest uzależniona od prawidłowej realizacji przez gminy ciążących na nich 
obowiązków ustawowych. Z ustaleń kontroli wynika, że zagrożenia związane z eksploatacją zbiorników bezodpływowych były przez 
gminy lekceważone, a zadania z tego zakresu były wykonywane w sposób nierzetelny. 
Skontrolowane gminy źle wywiązują się ze swoich obowiązków w dziedzinie gospodarowania ściekami bytowymi na obszarach nieob-
jętych systemem kanalizacji zbiorczej. Ewidencje szamb w skontrolowanych urzędach były nierzetelne, co przy jednoczesnym braku 
bieżących informacji od przedsiębiorców co do zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych praktycznie uniemożliwia 
monitorowanie przestrzegania przez użytkowników zasad eksploatacji tego rodzaju urządzeń sanitarnych. 
Co prawda wszystkie sześć skontrolowanych gmin uchwaliło regulaminy utrzymania czystości i porządku, jednak dwie z nich nie 
określiły – wbrew przepisom prawa – wymogów, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie 
usług opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki. A aż cztery nie określiły górnych stawek opłat za tego typu usługi. 
Nie było skutecznej kontroli i nadzoru nad użytkowaniem szamb. Planowe kontrole wśród użytkowników przeprowadzała tylko jedna 
gmina. W pozostałych kontroli takich nie było lub były sporadyczne, najczęściej na skutek skarg sąsiadów. 
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej odbioru i transportu nieczystości płynnych były często wydawane 
w oparciu o niekompletne wnioski. W wydawanych zezwoleniach nie określano dostatecznie rzetelnie obowiązków przedsiębiorców. 
Wójtowie i burmistrzowie nie egzekwowali od przedsiębiorców wykonania obowiązku sporządzenia i przekazania gminie wykazu 
zawartych umów na opróżnianie szamb oraz informacji o odebranych ściekach. Ponadto tylko sporadycznie korzystali z możliwości 
kontroli zgodności działalności przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem bezodpływowych zbiorników na nieczystości z posta-
nowieniami wydanego zezwolenia.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– konieczność niezwłocznego podjęcia 
– w trybie nadzoru – działań zmierzających 
do unieważnienia przez Nadleśnictwo 
Baligród umów zamiany i dzierżawy grun-

tów, co do których stwierdzono poważne 
nieprawidłowości i zaistniało podejrzenie 
przestępstwa
– konieczność szczególnego nadzoru nad 
realizacją wskazanej przez NIK decyzji 
o zalesieniu gruntów
– potrzeba rzetelnego sprawowania nad-

zoru nad gospodarką leśną w lasach nie-
stanowiących własności Skarbu Państwa, 
w szczególności poprzez niezwłoczne zle-
canie opracowania planów urządzenia lasu 
i prawidłową realizację zadań związanych 
z cechowaniem drewna pozyskiwanego 
w tych lasach.

187. Zamiana lasów 
chronionych przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Krośnie 
i Nadleśnictwo w Baligrodzie

Ocena procesu zamiany wybranych dzia-
łek upraw leśnych położonych na terenie 
Nadleśnictwa Baligród.

Kontrolę przeprowadzono w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, 
Nadleśnictwie Baligród oraz w Starostwie 
Powiatowym w Lesku.

Były nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród nie dopełnił obowiązków w zakresie właściwego 
nadzoru nad gospodarką leśną i przekroczył swoje uprawnienia. Dokonano zamiany 

gruntów i Lasy Państwowe, w zamian za oddanie zwartego kompleksu lasów nad Zalewem Solińskim osobom prywatnym, uzyskały 
pastwiska i nieużytki rolne. Opinia – stanowisko nadleśniczego w sprawie zamiany gruntów, będąca podstawą do wydania decyzji, 
była bowiem nierzetelna i wyrażała stanowisko samego zainteresowanego tą zamianą.
Z kolei wydający decyzję funkcjonariusz publiczny nie dopełnił obowiązków służbowych w zakresie weryfikacji faktycznych podstaw dla jej 
wydania, czym działał na szkodę interesu publicznego. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości złożono zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa przez byłego Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród, byłego Starosty Powiatu Leskiego, ówczesnego Kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska w Starostwie oraz ówczesnego zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie nie dopełnił obowiązków w zakresie reprezentowania 
Skarbu Państwa i nadzoru nad działalnością nadleśniczych. NIK negatywnie ocenia też nadzór Dyrektora RDLP w Krośnie nad 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Baligród, w zakresie zarządzania przez niego gruntami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie 
Lasów Państwowych. 
Ponadto negatywnie oceniono nadzór Starostwa Powiatowego w Lesku nad lasami będącymi własnością prywatną, w wyniku zamiany 
dokonanej z Nadleśnictwem Baligród w lipcu 2005 r. W kontroli ustalono, że Starosta Powiatu Leskiego nie zlecił opracowania planu 
urządzenia lasu dla nieruchomości przejętych w drodze zamiany. W wyniku tego Starostwo nie nadzorowało gospodarki leśnej na 
tych terenach w sposób prawidłowy. Na działkach doszło do wycinek. Starosta, pomimo że ze złożonego wniosku o ocechowanie 
pozyskanego drewna dowiedział się o prowadzonej wycince lasu (nielegalnej, wobec braku planu urządzenia lasu) – nie podjął czyn-
ności, które pozwoliłyby ustalić zakres i rozmiar szkody w drzewostanie, a następnie wydać decyzję nakazującą zalesienia. Decyzja 
o zalesieniu działek została wydana dużo później.
Zamianę gruntów Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie również ze względu na prawną ochronę lasów, przekazywanych osobom 
fizycznym. NIK wskazuje, że lasy przekazane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród miały nadaną klauzulę lasów ochronnych 
– w kategorii wodochronnych i glebochronnych.
Wykazane w kontroli nieprawidłowości oraz przyczyny i okoliczności ich powstania wskazywały na działanie mechanizmów korupcyjnych 
powstałych na styku interesu Skarbu Państwa i interesu osób funkcjonujących w miejscowych środowiskach.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Wójt Gminy Puszcza Mariańska, w związku 
z nie przestrzeganiem warunków okre-
ślonych w zezwoleniu na prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 

w Korabiewicach, cofnął zezwolenie na 
prowadzenie ww. schroniska. W związku 
z cofnięciem tej decyzji, NIK nie sformu-
łowała wniosków w zakresie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Korabiewicach. Natomiast wniosła m.in. 

o: opracowanie dokumentacji opisującej 
przyjęte zasady  rachunkowości, rzetelne 
i bieżące prowadzenie ewidencji księgo-
wej oraz przeprowadzanie inwentaryzacji 
środków trwałych.

193. Funkcjonowanie 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Korabiewicach 
w latach 2008–2011 
(do 31 stycznia)

Ocena prawidłowości wykonywania 
zadań przez Fundację „Niedźwiedź”, 
dotyczących prowadzenia schroniska 
dla zwierząt w zakresie przestrzegania 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt 
oraz prawidłowości wykorzystania środ-
ków publicznych na prowadzenie tego 
schroniska. 

Kontrolą objęto Fundację „Niedźwiedź” 
prowadzącą schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Korabiewicach.

NIK oceniła negatywnie działalność Fundacji w zakresie prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Korabiewicach. Od 20 lutego 2008 roku. Zarząd Fundacji był 

jednoosobowy, co było niezgodne ze Statutem Fundacji. W trakcie kontroli NIK prezes Fundacji nie przedstawił żadnych dokumentów 
świadczących o pracy Zarządu w latach objętych kontrolą. Stwierdzono, że schronisko nie spełniało wymogów określonych w roz-
porządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Mianowicie: było zlokali-
zowane w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich, a jego teren nie był utwardzony. Nie było pomieszczenia przeznaczonego do 
wydawania zwierząt do adopcji. Nie wyodrębniono także pomieszczeń lub boksów przeznaczonych na kwarantannę i do izolowania 
zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę. Brakowało osobnych pomieszczeń i wybiegów dla samic z oseskami. Schronisko nie 
było wyposażone w chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt.
Ponadto stwierdzono: uszkodzenia w ogrodzeniu schroniska i brak oznaczenia numeracji części wybiegów dla psów. Zwierzęta nie 
miały stałego dostępu do wody w okresie zimowym (woda w kranach i miskach była zamarznięta). Niewłaściwy był również stan 
techniczny i higieniczno-sanitarny wybiegów. 
NIK negatywnie oceniła sposób prowadzenia wykazu zwierząt przebywających w schronisku. W latach objętych kontrolą Fundacja 
prowadziła tylko rejestr psów, podczas gdy w trakcie oględzin stwierdzono, że w schronisku przebywały także inne zwierzęta, m.in.: 
koty, konie, kuce, kozy, świnki wietnamskie, niedźwiedzie.
NIK oceniła negatywnie postępowanie z padłymi zwierzętami. Ustalono, że do zbiornicy padłych zwierząt w Mszczonowie nie dostar-
czono żadnych zwłok, natomiast grzebano je na terenie schroniska. 
Fundacja w sposób rażący naruszyła ustawę o rachunkowości, ponieważ: nie posiadała dokumentacji opisującej przyjęte przez nią 
zasady rachunkowości, nie przeprowadzała inwentaryzacji środków trwałych od daty jej założenia. Żadna ze skontrolowanych faktur 
o łącznej wartości 1 200 006,37 zł ujętych w księgach rachunkowych w latach 2008–2011 (do 31 stycznia) nie zawierała adnotacji o ich 
sprawdzeniu i zakwalifikowaniu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacji) ani podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 
Ponadto nie dokonywano zapisów zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych na podstawie dowodów źródłowych (faktur), lecz 
na podstawie wyciągów bankowych. Księgi rachunkowe prowadzone były nierzetelnie, gdyż dokonane w nich zapisy nie odzwierciedlały 
stanu rzeczywistego i nie były prowadzone na bieżąco. 
Ustalono również, że Prezes Fundacji posiadał nierozliczone zobowiązanie wobec Fundacji w kwocie 143 508,50 zł, które powstało 
m.in. z powodu wypłacania wynagrodzeń osobom zatrudnionym w schronisku bez umów o pracę i nie zostało ujęte w ewidencji 
księgowej po stronie wydatków. 
NIK skierowała 2 zawiadomienia do organów ścigania: do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego 
na składowaniu na terenie schroniska odpadów w postaci padłych zwierząt, do urzędu skarbowego w sprawie naruszeń przepisów 
ustawy o rachunkowości. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– pełne wykorzystywanie środków po-
zyskiwanych z opłat za korzystanie ze 
środowiska,
– uchwalenie programów ochrony środo-

wiska w gminach, które tego obowiązku 
zaniedbały,
– prowadzenie, bez zbędnej zwłoki, win-
dykacji wobec podmiotów zalegających 
z wnoszeniem opłat za korzystanie ze 
środowiska.

194. Gromadzenie, 
redystrybucja i nadzór 
nad wydatkowaniem 
środków z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska 
w województwie 
mazowieckim w latach 
2008–2010

Ocena prawidłowości realizacji zadań 
dotyczących ochrony środowiska oraz 
efektywności gospodarowania środkami 
finansowymi przeznaczonymi na te cele. 

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego oraz w gminach: Nieporęt, 
Jabłonna, Gielniów, Leszno, Suchożebry, 
Stare Babice, Mszczonów, Marki, Raszyn, 
Zakroczym, Łomianki, Klembów, Błonie, 
Sobienie Jeziory i Podkowa Leśna. 

W czasie trwania kontroli NIK, zmieniły się przepisy dotyczące gospodarowania środkami 
z opłat za korzystanie ze środowiska i pobieranych z tego tytułu administracyjnych kar 

pieniężnych. Obowiązujące od 2001 r. prawo ochrony środowiska zostało 1 stycznia 2010 r. znowelizowane. Do końca 2009 r. wpływy te 
były przychodami funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Nowelizacja 
zniosła fundusze powiatowe i gminne, a środki pieniężne, należności i zobowiązania zostały włączone do budżetów powiatów i gmin. 
Głównym źródłem przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska w latach 2007–2009 były środki przekazywane z urzędu 
marszałkowskiego, pochodzące z opłat naliczanych za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie 
gminy. W 9 gminach na 15 badanych stanowiły one od 80% do 100% budżetu funduszu. Część gmin czerpała dochody także z opłat 
i kar za usuwanie drzew i krzewów. 
W ocenie Izby środki zgromadzone na gminnych kontach funduszy były wykorzystywane w stopniu dalece niewystarczającym. Na 
finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska, kontrolowane gminy wydały w latach 2007–2009 z tego źródła łącznie 4,8 mln 
zł, co stanowiło 56,4% planu. Gminy nie opracowywały planów przychodów i wydatków funduszu na poszczególne lata w układzie 
zadaniowym. Zestawienie przychodów i wydatków było corocznie sporządzane w formie załącznika do uchwały budżetowej, w po-
dziale na przychody, na które składały się wpływy z różnych opłat oraz na wydatki bieżące i majątkowe.  Większość badanych gmin 
prawidłowo realizowała przychody i wydatki. Stwierdzono jednak opóźnienia w windykacji należności gminnych funduszy z tytułu 
opłat i kar oraz zaniechania egzekwowania odsetek za należności przeterminowane. Gminy często nie podejmowały też postępowań 
administracyjnych w sprawach nielegalnej wycinki drzew, pośrednio więc pozbawiały się dochodów.
Część gmin nie dysponowała aktualnymi programami ochrony środowiska zaopiniowanymi przez zarządy powiatów. Nadto, niektóre samo-
rządy wydawały pieniądze z GFOŚiGW na zadania nie zawarte w katalogu prawa ochrony środowiska, takie jak budowa stacji wodociągowej, 
samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP oraz wyłapywanie bezdomnych psów i kotów ich leczenie i utrzymywanie w schroniskach. Kontrola 
NIK odnotowała też przypadki naruszania w gminach prawa zamówień publicznych przy rozporządzaniu funduszowym groszem. 
W pierwszym kwartale 2010 r., ze względu na likwidację gminnych funduszów, rady wszystkich kontrolowanych jednostek zmieniły 
swe budżety na ten rok. Urzędy gmin wystąpiły do banków z odpowiednimi dyspozycjami, niewykorzystane środki z kont GFOŚiGW 
zostały przeniesione na konta dochodów bieżących urzędów i zewidencjonowane w rozdziale 900 19 klasyfikacji budżetowej. Mogły 
być one wykorzystywane zgodnie z POŚ na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości wpływów z opłat 
i kar, pomniejszonych o nadwyżkę z tych dochodów przekazywaną do funduszy wojewódzkich. Izba nie stwierdziła nieprawidłowości 
w procesie likwidacji GFOŚiGW. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w latach 2008–2010 zgromadził i redystrybuował 
między poszczególne fundusze 682,6 mln zł zgodnie z zasadami przyjętymi w POŚ. W opinii Izby urząd nie w pełni wywiązywał się 
z obowiązku systematycznej kontroli terminowości zobowiązań pieniężnych. Nie były dotrzymywane daty wnoszenia opłat za korzy-
stanie ze środowiska – największa zaległość sięgnęła 431 dni. Nie wszystkie podmioty przedkładały też informacje i dane niezbędne 
do ustalenia wysokości opłat, tu opóźnienia wahały się w granicach 1–16 dni, ale znalazł się też przypadek jednorocznej zwłoki.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– kontynuowanie działań w celu jak naj-
szybszego uruchomienia spalarni,
– niepodejmowanie realizacji przedsię-
wzięć inwestycyjnych, związanych z zago-

spodarowaniem majątku Skarbu Państwa, 
bez oszacowania kosztów i zapewnienia 
odpowiednich środków finansowych, za-
pewniających urzeczywistnienie projektu, 
– nadzór nad przechowywaniem spalarni 
i uregulowanie stanu formalnoprawnego 
jej magazynowania.

 196. Zagospodarowanie 
spalarni odpadów 
niebezpiecznych zakupionej 
w ramach Projektu PHARE PL 
9608.02.01 

Ocena prawidłowości działań związanych 
z zagospodarowaniem spalarni odpadów 
w trakcie realizacji Projektu PHARE PL 
9608.02.01 oraz po jego zakończeniu 
oraz ocena skutków nieuruchomienia 
instalacji przez 10 lat.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Środowiska, Instytucie Ochrony 
Roślin w Poznaniu, Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie i Zakładach Azotowych 
Tarnowie–Mościcach SA.  

Zakupiona ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE spalarnia niebez-
piecznych odpadów od grudnia 2000 r. bezużytecznie zalega magazyny w Gliwicach. 

Wskutek nieosiągnięcia celów projektu – zainstalowania i uruchomienia spalarni – Komisja Europejska nakazała Polsce zwrócić 1.665 
tys. euro (6.352.141 zł), co nastąpiło w kwietniu 2007 r. i było równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu. 
Przechowywana przez długie lata w niewłaściwych warunkach spalarnia straciła już 50% swojej wartości, którą rzeczoznawcy oszacowali 
teraz na 3,6–3,7 mln zł. Instalacja w dalszym ciągu nadaje się do termicznego przekształcania odpadów i może być wykorzystywana 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ale w momencie jej uruchamiania niezbędna będzie wymiana niektórych elementów, które utraciły 
swoje pierwotne walory techniczne. 
Spalarnia miała służyć do niszczenia nieprzydatnych środków ochrony roślin – odpadów pestycydowych, składowanych w tzw. 
mogilnikach. Przewidywano, że w ciągu 4 lat zostaną zlikwidowane 272 takie  składowiska. Ze względu na ich rozproszenie w kraju 
urządzenie miało być mobilne i przemieszczane w miarę oczyszczania poszczególnych regionów. 
Prowadzenie projektu zostało powierzone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz nie rozpro-
pagował dostatecznie informacji o spalarni, co znacznie ograniczyło krąg zainteresowanych jej eksploatacją. Ponadto podmioty, które 
były chętne przystąpić do programu, nie były do tego właściwie przygotowane ani pod względem organizacyjnym, ani finansowym.
Pierwszym beneficjentem projektu został Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Jednak przez cztery lata, po rozpatrzeniu 26 lokalizacji, 
nie znalazł odpowiedniego miejsca pod budowę instalacji, głównie z powodu braku akceptacji lokalnej społeczności dla tego rodzaju 
urządzeń. Nie był też przygotowany finansowo do rozpoczęcia prac. Ponadto, podpisując umowę z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut nie posiadał uprawnień do likwidacji odpadów niebezpiecznych.   
Kolejnym beneficjentem zostały Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA, które wprawdzie posiadały wymagane decyzje do zloka-
lizowania i budowy spalarni, ale – nie mając wystarczających środków finansowych – nie doprowadziły do jej uruchomienia. Zdaniem 
Izby spółka od początku doskonale wiedziała, że jej ówczesna sytuacja finansowa nie pozwoli na pokrycie wydatków, dlatego takie 
postępowanie NIK uznała za nierzetelne. Także następne podmioty – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie oraz firma, w której Fundusz miał udziały – zainteresowane wykorzystaniem spalarni, nie miały uzgodnionego miejsca 
lokalizacji inwestycji. Po kilku latach starań żadnej z czterech instytucji nie udało się zainstalować i uruchomić instalacji do niszczenia 
zbędnych i niebezpiecznych odpadów. 
W ocenie NIK Minister Środowiska po zakończeniu projektu nie dołożył właściwej staranności, aby spalarnia mogła być wykorzystywa-
na zgodnie z przeznaczeniem. Nie przejął od NFOŚiGW jej dokumentacji, nie doprowadził do protokolarnego przejęcia spalarni, nie 
ujął jej w ewidencji księgowej Skarbu Państwa. Minister nie zapewnił też zawarcia umowy składu z firmą, na terenie której spalarnia 
była bezumownie magazynowana, ani kontynuacji ubezpieczenia bezumownie składowanej spalarni. Umowa na jej przechowywanie 
została bowiem wypowiedziana w 2005 r. 
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – pilne podjęcie działań w celu utworzenia 
struktur organizacyjnych parków krajobra-
zowych i zapewnienia przez nie realizacji 
ustawowych zadań,

– dokonanie kalkulacji rzeczywistych 
kosztów realizacji zadań w parkach kra-
jobrazowych i sporządzanie wniosków 
o dotacje celowe na ich podstawie.

198. Realizacja ustawowych 
zadań w parkach 
krajobrazowych województwa 
zachodniopomorskiego 
z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 położonych na 
ich terenie

Ocena organizacji działalności parków 
krajobrazowych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego i realizacji przez 
nie ustawowych obowiązków. 

Kontrolą objęto Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska w Szczecinie 
i Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Na skutek działań podjętych na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko z początkiem 2009 r. przestały funkcjonować struktury organizacyjne parków krajobrazowych 
w Zachodniopomorskiem. Wszyscy pracownicy, w tym dyrektorzy Zespołów Parków Krajobrazowych, stali się wtedy pracownikami 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Także mienie, będące w dyspozycji tych jednostek, stało się mieniem RDOŚ. 
NIK negatywnie oceniła przebieg procesu organizacji RDOŚ, zwracając uwagę, iż Regionalny Dyrektor niezgodnie z prawem przejął 
4 pracowników Zespołów Parków Krajobrazowych, a także mienie i 7 pracowników Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego „Świdwie”, 
który nie funkcjonował w strukturze parków krajobrazowych. 
Z dniem 1 sierpnia 2009 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przejął od administracji rządowej kompetencje w zakresie 
ochrony przyrody, m.in. dotyczące parków krajobrazowych. Przejęciu temu nie towarzyszyło przejęcie struktur organizacyjnych tych 
parków wraz z ich pracownikami i mieniem niezbędnym do wykonywania zadań. Ponadto pomimo odpowiednich regulacji prawnych 
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie otrzymał w latach 2009–2011 r. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań 
w parkach krajobrazowych.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie podejmował działań zmierzających do nadania przez Sejmik Województwa Zachod-
niopomorskiego parkom lub zespołowi parków krajobrazowych statutu, który określiłby ich strukturę organizacyjną. Nie powołał członków 
rady parków krajobrazowych lub zespołu tych parków ani dyrektorów tych placówek. NIK zwróciła uwagę, iż Zarząd Województwa nie 
wystąpił z odpowiednim wnioskiem o dotacje na działalność parków krajobrazowych na 2010 r., przyjmując błędne założenie, że zadania 
te winny być realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Z wnioskami o dotację Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego dopiero na lata 2011 i 2012. W 2011 r. nie uzyskano dotacji, 
a na 2012 r. z wnioskowanej kwoty dotacji, w wysokości 1.661 tys. zł, zostało przyznane 300 tys. zł. Kontrola wykazała, że kwoty 
dotacji wymienione we wnioskach, były szacunkowe. 
NIK ustaliła, że tylko dwa z sześciu parków krajobrazowych, w odniesieniu do których kompetencje i zadania przejął Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego, posiadały plany ochrony. Kontrolujący odnotowali także nieprawidłowości w oznakowaniu 
parków. W wyniku oględzin stwierdzono, że na 60 zlustrowanych przecięć granic parków z głównymi szlakami komunikacyjnymi, 
w 38 przypadkach brak było tablic informujących o nazwie parku. W pięciu z sześciu parków nie było też żadnych tablic informujących 
o zakazach obowiązujących na ich terenie.
Kontrolerzy NIK stwierdzili również, iż w RDOŚ, wykonując zadania na terenie obszarów Natura 2000, realizowano szereg zadań 
także w odniesieniu do terenów parków krajobrazowych, położonych w obrębie tych obszarów. Działania te w znacznym zakresie 
pokrywały się z zadaniami określonymi w ustawie o ochronie przyrody i wobec braku w województwie zachodniopomorskim Służby 
Parków Krajobrazowych stanowiły podstawę ochrony terenu parków.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – objęcie monitoringiem jakości wody 
pochodzącej z indywidualnych ujęć, będą-
cych jedynym źródłem wody do picia przez 
ludzi,
– przeprowadzanie kontroli sanitarno-
technicznej kąpielisk z uwzględnieniem 
przepisów obowiązujących w tym zakre-
sie, 

– określenie w ustawie o zarządzaniu 
kryzysowym realnych i spójnych terminów 
opracowania planów zarządzania kryzyso-
wego.

202. Realizacja zadań 
przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną na terenach 
dotkniętych powodzią

Ocena realizacji przez organy administra-
cji rządowej oraz rządowej administracji 
zespolonej w województwach i powiatach 
zadań związanych z ochroną zdrowia 
ludzkiego przed zagrożeniami sanitar-
no-epidemiologicznymi na obszarach 
objętych powodzią w 2010 r.
.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Zdrowia, Głównym Inspektoracie Sani-
tarnym, urzędach wojewódzkich w Ka-
towicach, Kielcach, Krakowie i Lublinie 
oraz w czterech wojewódzkich i siedmiu 
powiatowych stacjach sanitarno-epide-
miologicznych.

 W województwach, w których wystąpiła powódź badane organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej na ogół prawidłowo wywiązywały się z ustawowych obowiązków ochrony przed 

zagrożeniem epidemicznym. Stacje sanitarno-epidemiologiczne zwiększyły liczbę kontroli i oględzin ujęć wody, wodociągów, sprzętu 
dowożącego wodę pitną dla powodzian i na potrzeby gospodarcze, rozpowszechniały informacje o postępowaniu przy odkażaniu 
studni, podejmowały stosowne interwencje w razie zalania cmentarzy. Zabezpieczono wystarczającą ilość szczepionek przeciwko 
tężcowi i zapewniono ich sprawną dystrybucję. Urzędy wojewódzkie na wypadek wystąpienia epidemii opracowały należyte plany, 
ale niektóre z nich nie zawierały wszystkich ustawowych elementów, m.in. analizy ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych, 
nie były też aktualizowane.
Część powiatowych stacji nie przestrzegała rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, zobowiązującego do kontroli właściwości wody z niektórych ujęć na terenach objętych powodzią, nie informowała o zagrożeniach 
zdrowotnych. Ponadto nie sporządzała ocen obszarowych jakości wody, nie oszacowała ryzyka zdrowotnego konsumentów ani nie 
wydawała ocen okresowych jakości wody.
W porównaniu do lat poprzednich służba zdrowia nie zdiagnozowała na terenach dotkniętych żywiołem większej liczby pacjentów 
z chorobami zakaźnymi, mimo iż niektóre stacje sanitarno-epidemiologiczne nie przestrzegały terminów i częstotliwości badań wody 
do spożycia ani kontroli stanu sanitarnego kąpielisk. Stacje te nie przekazywały do publicznej wiadomości informacji o przekroczeniach 
dopuszczalnych parametrów jakości wody i związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych. Jedna z nich po stwierdzeniu, iż woda nie 
spełnia wymaganych warunków, nie wydawała decyzji o zakazie kąpieli i nie powiadamiała o tym fakcie miejscowej ludności w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, do czego zobowiązywał ją art. 163 ust. 1 ustawy – Prawo wodne. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Główny Inspektor Sanitarny – pomimo braku podstaw prawnych – podjął słuszną decyzję o objęciu 
badaniami indywidualnych ujęć (studnie przydomowe), będących jedynym źródłem wody do picia na terenach powodziowych, dużych 
podtopień i osuwisk, wykonywanymi przez stacje sanitarno-epidemiologiczne po wypompowaniu wody ze studni, ich oczyszczeniu i de-
zynfekcji. Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego podczas powodzi w 2010 r. zalanych zostało 19,5 tys. takich studni, w tym 
9 tys. będących wyłącznym miejscem poboru wody do spożycia przez ludzi. Nieustalenie zasad finansowania badań indywidualnych 
ujęć wody spowodowało, iż środki na ich przeprowadzenie obciążały m.in. wydatki bieżące stacji lub pochodziły z ich dochodów oraz 
funduszy jednostek samorządowych, które zlecały stacjom wykonanie usługi.
Organy administracji rządowej powołały zespoły zarządzania kryzysowego, przydzieliły zadania odpowiednim komórkom w urzędach 
oraz zapewniły pełnienie całodobowych dyżurów w celu przepływu informacji dla właściwych służb. Nie wywiązały się natomiast z obo-
wiązku opracowania i aktualizowania w ustawowych terminach planu reagowania lub zarządzania kryzysowego. Nieprawidłowościom 
tym sprzyjała niespójność przepisów i brak jednoznacznie określonych terminów wykonania dokumentów planistycznych. 

Środowisko/ Zdrowie
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– opracowanie docelowej koncepcji 
zapewnienia sprawnego i bezpiecznego 
transportu lotniczego najważniejszych 
osób w państwie,

– stworzenie systemu norm i procedur 
– najlepiej rangi ustawowej – określających 
zasady transportu najważniejszych osób 
w państwie,
– uregulowanie i rozgraniczenie kompe-
tencji poszczególnych podmiotów oraz 

wskazanie instytucji odpowiedzialnej za 
nadzór i koordynację działań w ramach 
systemu transportu najważniejszych osób 
w państwie.

210. Organizacja 
wyjazdów i zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom 
zajmującym kierownicze 
stanowiska w państwie, 
korzystającym z lotnictwa 
transportowego Sił Zbrojnych 
RP w latach 2005–2010 

Zidentyfikowanie i wskazanie ewentual-
nych nieprawidłowości w funkcjonowna-
niu systemu organizacji i zabezpieczenia 
wizyt państwowych. Celem tej kontroli nie 
było wyjaśnienie bezpośrednich przyczyn 
katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r.

Kontrola trwała od grudnia 2010 r. do 
grudnia 2011 r. i objęto nią  Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Dowództwo 
Sił Powietrznych, 36. Specjalny Pułk 
Lotnictwa Transportowego oraz Biuro 
Ochrony Rządu. Zasięgano też informacji 
w Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii 
Sejmu, Kancelarii Senatu, Szefostwie Ru-
chu Lotniczego Sił Zbrojnych RP i Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej.

Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadzała dotychczas kontroli wykonywania zadań 
dotyczących organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym 

kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z wojskowego lotnictwa transportowego. 
Kontrola została zrealizowana w formie projektowej, a jej przebiegiem kierował Komitet Sterujący, na którego czele stał Prezes NIK. 
Wybór tej formy kontroli był podyktowany zakresem niezbędnych do zbadania zagadnień, które mieściły się we właściwości kilku 
departamentów NIK, potrzebą zapewnienia właściwej koordynacji prowadzonych w poszczególnych jednostkach badań oraz koniecz-
nością zapewnienia pełnego zobiektywizowania jej wyników. Wszystkie zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych były rozpatrywane 
przez Kolegium NIK. Kontrola miała charakter krzyżowy, co oznacza, że informacje i wyjaśnienia uzyskane w jednej jednostce, były 
weryfikowane w innych podmiotach objętych badaniami.
Podstawowymi dokumentami odnoszącymi się bezpośrednio do organizacji lotów VIP-ów były: Porozumienie w sprawie wojskowego 
specjalnego transportu lotniczego, zawarte 15 grudnia 2004 r. pomiędzy szefami kancelarii prezydenta RP, premiera, Sejmu, Senatu 
KPRM i ministrem obrony narodowej oraz wprowadzona w 2009 r. decyzja 184/MON – Instrukcja organizacji lotów statków powietrznych 
o statusie HEAD. Dotyczyły one obsługi pasażerskiej Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów, 
którzy mogli także, w ramach przyznanych limitów, upoważniać inne osoby zajmujące stanowiska państwowe do korzystania z takich 
przelotów. Koordynatorem porozumienia był Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Należało do niego m.in. dysponowanie – na 
podstawie składanych przez właściwe kancelarie zamówień u Dowódcy Sił Powietrznych – samolotami na podróże dostojników. Za 
zapewnienie możliwości realizacji lotów odpowiadał Dowódca Sił Powietrznych, który wyznaczył do tych zadań 36. pułk.
Główną rolę w organizacji każdej wizyty odgrywała kancelaria osoby udającej się z wizytą z wykorzystaniem lotnictwa wojskowego 
oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dowództwo Sił Powietrznych i 36. pułk oraz Biuro 
Ochrony Rządu.
W ocenie Izby nie stworzono spójnego systemu procedur i zasad postępowania, który minimalizowałby ryzyko wystąpienia sytuacji 
mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Przepisy dotyczące tych kwestii były 
rozproszone w szeregu aktów prawnych o różnej randze i zakresie obowiązywania, co znacznie utrudniało organizację wizyt najwyż-
szych funkcjonariuszy państwowych. Brak precyzyjnych uregulowań dawał możliwość swobodnej interpretacji zakresu kompetencji 
poszczególnych uczestników procesu organizacyjnego i decyzyjnego dotyczącego lotów. W rezultacie część wymaganych działań 
w ogóle nie była realizowana.

Sprawy wewnętrzne
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski – skuteczne identyfikowanie wszystkich 
osób bezdomnych i rozpoznawanie ich 
sytuacji materialno-bytowej, 
– zwiększenie skuteczności przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu, 
– minimalizowanie ryzyka niegospodar-
nego wydatkowania środków publicznych 

przy zleceniu zadań związanych ze świad-
czeniem pomocy osobom bezdomnym, 
– przeprowadzanie systematycznych kon-
troli sposobu realizacji przez organizacje 
pozarządowe zleconych im zadań z zakresu 
pomocy społecznej.

218. Przygotowanie  
jednostek samorządu 
terytorialnego do udzielenia 
pomocy osobom bezdomnym 
w okresie jesień–zima 
2011/12

Ocena stanu przygotowań do udzielania 
pomocy i wsparcia osobom bezdomnym 
przed zimą 2011/2012, m.in. rozpozna-
nie skali zjawiska, skuteczność działań 
osłonowych, współpraca z policją i strażą 
miejską, realizacja programów dotyczą-
cych bezdomności.

Kontrolą objęto ośrodki pomocy społecz-
nej w Grodzisku Mazowieckim, Nowym 
Dworze Mazowieckim i Żyrardowie.

Działalność ośrodków pomocy społecznej w badanym zakresie oceniono generalnie 
pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień: niewystarczającej wiedzy o bezdomnych 

przebywających na terenie gminy i  niepodejmowania niektórych działań w celu rozpoznania potrzeb i udzielenia pomocy. Jeden OPS 
nie zatrudniał także odpowiedniej liczby pracowników socjalnych. Nie było pisemnych porozumień ze stowarzyszeniami dysponującymi 
miejscami noclegowymi, a prawo bezdomnych do pomocy w postaci jednego ciepłego posiłku dziennie nie było realizowane w pełnym 
zakresie. 
Z ustaleń kontroli wynika, że ośrodki pomocy społecznej były organizacyjnie przygotowane do świadczenia pomocy bezdomnym. 
Nie miały jednak pełnej wiedzy o skali zjawiska. Nie przeprowadzały też akcji w celu możliwie dokładnego ustalenia liczby tych osób. 
Zdaniem NIK zwiększało to ryzyko niezapewnienia wszystkim potrzebującym pomocy w stopniu adekwatnym do występujących 
zagrożeń, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
Ośrodki pomocy społecznej realizowały obowiązki polegające na zapewnieniu bezdomnym m.in. schronienia, niezbędnego ubrania 
i posiłku. Pomoc ta miała głównie charakter interwencyjny i doraźny – polegała na kierowaniu bezdomnych do noclegowni i przyzna-
waniu pomocy finansowej. Świadczona była w wypadku bezpośredniego zgłoszenia się bezdomnego lub uzyskaniu przez pracownika 
socjalnego informacji o takiej osobie. OPS wywiązywały się też z obowiązku udzielania pomocy w postaci zasiłków. Opłacały także 
składkę zdrowotną za bezdomnych. Dwa ośrodki nie wywiązywały się natomiast w pełni z obowiązku świadczenia pomocy w postaci 
jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które nie mogły go sobie zapewnić własnym staraniem (nie zapewniono ich wydawania 
w dni wolne od pracy). 
Uwag nie nasuwała natomiast organizacja wsparcia w formie pomocy prawnej i poradnictwa: przy rejestracji w urzędzie pracy, wyro-
bieniu dokumentów tożsamości, podjęciu leczenia, w tym terapii uzależnień.
Kierując się rachunkiem ekonomicznym, gminy zrezygnowały z prowadzenia obiektów na potrzeby osób bezdomnych. Obowiązek 
zapewnienia takim osobom schronienia realizowano przez kierowanie ich do noclegowni prowadzonych przez organizacje pozarzą-
dowe. Zlecenie usługi nastąpiło w drodze umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Jednak umowa miała szereg 
wad, które -  zdaniem NIK – sprawiły, że niewystarczająco zabezpieczała ona interesy gminy przy zleceniu zadania. 
Podejmowane były też inne działania na rzecz wyjścia z bezdomności, zmniejszające ryzyko dla zdrowia i życia powodowane warun-
kami atmosferycznymi w okresie zimowym. W ich rezultacie niektóre osoby znalazły stałe miejsca zamieszkania, również w lokalach 
gminnych. Skuteczność tych działań obniżało jednak niestosowanie zindywidualizowanych rozwiązań wobec poszczególnych osób. 
Ani jednej osoby nie objęto indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. 

Zabezpieczenie społeczne
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– Rada Programowa powinna opraco-
wywać coroczne indywidualne programy 
rehabilitacji dla każdego uczestnika warsz-
tatu oraz wyznaczać osoby odpowiedzialne 
za realizację indywidualnych programów 
terapeutycznych;

– przestrzeganie obowiązku prowadzenia 
zajęć w grupach nie większych niż pięciu 
uczestników;
– ewidencjonowanie zdarzeń ekonomicz-
nych według kolejności ich powstawania.

220. Prawidłowość 
funkcjonowania warsztatu 
terapii zajęciowej przy 
Domu Pomocy Społecznej 
w Zochcinku

Ocena funkcjonowania i prawidłowości 
sprawowania nadzoru nad działalnością 
warsztatu terapii zajęciowej przy DPS 
w Zochcinku.

Kontrolę przeprowadzono w Domu Po-
mocy Społecznej oraz w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.   

W zakresie objętym kontrolą warsztat terapii zajęciowej został oceniony przez NIK 
negatywnie. Nie przestrzegano wymogu, aby na jednego instruktora terapii zajęciowej 

pracującego z uczestnikami warsztatu w pracowniach terapeutycznych przypadało maksymalnie pięciu uczestników. Instruktorzy od-
powiedzialni za prowadzenie zajęć terapeutycznych nierzetelnie dokumentowali ich przebieg. W dziennikach z zajęć nie dokonywano 
wpisów dotyczących nieobecności uczestników na zajęciach. Mimo nieobecności instruktorów na zajęciach (pobyt służbowy poza 
warsztatem), w dziennikach zapisywano, że zajęcia terapeutyczne przebiegały zgodnie z planem.
Rada Programowa warsztatu nie opracowywała rocznych programów rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika, nie wskazała osób 
odpowiedzialnych za realizację tych programów, nie dokonała kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 
i terapii uczestników. Ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji dokonywano bez udziału danego uczestnika warsztatu. Ponadto, 
Rada Programowa nie wypracowała modelu współpracy z rodzinami i prawnymi opiekunami uczestników warsztatu w celu realizacji 
terapii na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji.
Posiadane przez instruktorów wykształcenie wskazywało, że przy podejmowaniu decyzji o ich zatrudnieniu nie uwzględniano zalecenia 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, aby instruktorzy posiadali wykształcenie policealne w kierunku terapii zajęciowej, 
lub wyższe o kierunkach psychologia lub pedagogika specjalna.
Do czasu kontroli dyrektor DPS nie ustalił w formie pisemnej zasad rachunkowości w zakresie dotyczącym warsztatu. Ewidencję 
księgową prowadzono nierzetelnie, gdyż nie ujmowano w niej zarówno środków finansowych wypłacanych uczestnikom na prowa-
dzenie treningu ekonomicznego w ramach procesu terapeutycznego, jak i środków pobieranych od uczestników na organizację m.in. 
wyjazdów turystycznych oraz okazjonalnych uroczystości. W umowach o dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu, podpisanych 
pomiędzy dyrektorem DPS i starostą powiatu opatowskiego, nie określono wymagań co do posiadania odpowiednich kwalifikacji przez 
pracowników warsztatu oraz nie uwzględniono psychologa w wykazie stanowisk. Spowodowało to dowolność w podejmowaniu przez 
dyrektora DPS decyzji o zatrudnianiu pracowników warsztatu.
Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym i w Centrum Pomocy Rodzinie wykazały, że nie zapewniono funkcjonowania 
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym dotyczącej właściwego nadzoru nad działalnością Centrum oraz Domu 
Pomocy Społecznej.

Zabezpieczenie społeczne
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Dyrektorzy domów pomocy społecznej 
powinni: 
– kontynuować działania mające na celu 
zorganizowanie dostępu do świadczeń 
zdrowotnych w oparciu o zasady okre-
ślone w ustawie o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych,

– zapewnić niezbędne warunki efektywnej 
realizacji usług opiekuńczych i wspoma-
gających w zakresie zatrudnienia pra-
cowników socjalnych oraz pracowników 
zespołów terapeutyczno-opiekuńczych 
oraz przestrzegać obowiązku ich uczest-
nictwa raz na dwa lata w stosownych 
szkoleniach.

227. Zapewnienie dostępu 
do świadczeń zdrowotnych 
pensjonariuszom domów 
pomocy społecznej 
w województwie 
wielkopolskim

Ocena zapewnienia osobom przeby-
wającym w domach pomocy społecznej 
dostępu do świadczeń podstawowej 
i specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
w szczególności dostępu do usług pielę-
gniarskich i rehabilitacyjnych

Kontrolą objęto 14 domów pomocy 
społecznej.

W 14 domach pomocy społecznej badaniom kontrolnym i ocenie poddano m.in.: sposób, 
w jaki zorganizowano mieszkańcom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez lekarzy, w szczególności lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. NIK oceniła także stopień zapewnienia mieszkań-
com domów dostępu do świadczeń pielęgnacyjnych oraz umożliwianie mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej i innych formach 
podnoszenia ich sprawności. Ponadto Izba zbadała poziom realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, w tym i w zakresie 
przestrzegania wskaźników zatrudnienia.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu pozytywnie oceniła zapewnienie mieszkańcom skontrolowanych domów pomocy 
społecznej dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności do świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. We wszystkich 
skontrolowanych dps zorganizowano i umożliwiono pensjonariuszom – w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – dostęp 
do świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej. Zapewniono także świadczenia pielęgnacyjne, 
które w większości DPS współfinansowane były ze środków NFZ, a także zajęcia mające na celu podniesienie sprawności i aktywi-
zowanie mieszkańców – w tym świadczenia rehabilitacyjne. 
Pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, oceniono zapewnienie w kontrolowanych domach pomocy społecznej warunków do 
efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. Wskazać jednak należy, że większość dps nie spełniała jednocześnie 
wszystkich czterech warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, w szczególności odstępując od zatrudnienia 
wymaganej liczby pracowników oraz ich przeszkolenia w wymaganym zakresie.

Zabezpieczenie społeczne/ Zdrowie
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231. Prawidłowość 
udzielania zamówień 
publicznych przez szpitale 
publiczne

Ocena prawidłowości udzielania zamó-
wień publicznych przez wybrane publicz-
ne zakłady opieki zdrowotnej będące 
szpitalami.

Kontrolą objęto cztery samodzielne pu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej z terenu 
województwa podlaskiego.

Wśród objętych kontrolą czterech zakładów opieki zdrowotnej nieprawidłowości wystąpiły 
w trzech, głównie w Samodzielnym Publicznym ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Białymstoku. Ustalenia dokonane w tej jednostce dały podstawę do negatywnej oceny udzielania zamówień. Stwierdzono 
bowiem, że szpital udzielił zamówień o wartości 8.248,1 tys. zł (47,5% wartości zbadanych zamówień) z naruszeniem postanowień 
Prawa zamówień publicznych, w tym o wartości 3.075,4 tys. zł w ogóle bez stosowania tej ustawy. Udzielono zamówienia o wartości 
2.290,9 tys. zł na dostawę sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, chociaż sposób ustalenia warunków zamówienia 
i okoliczności dostawy części urządzeń wskazują na  możliwość przeprowadzenia przetargu nieograniczonego z naruszeniem zasady 
uczciwej konkurencji. 
W wymaganiach nabywanego wyposażenia, opracowanych przez ordynatora Oddziału, a następnie w  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia ustalono, że zamówienie obejmować będzie: aparaturę medyczną kompatybilną z urządzeniami będącymi już na stanie 
oddziału, łóżka do intensywnej terapii, materac do przemieszczania pacjenta, system ogrzewania pacjenta oraz podgrzewacze płynów. 
Taki sposób ustalenia przedmiotu i warunków zamówienia ograniczał krąg potencjalnych dostawców do podmiotów dysponujących 
aparaturą kompatybilną z urządzeniami oddziału, w znacznej części wyprodukowanymi przez jedną z firm, która część zamawianych 
urządzeń dostarczyła do szpitala jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu. 
Z kolei wymogi dotyczące aparatury i sprzętu planowanego do nabycia w ramach projektu Rozbudowa Infrastruktury Bloków Opera-
cyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług, o wartości 17.468,7 tys. 
zł, zostały sporządzone przy udziale przedstawiciela firmy produkującej aparaturę. W przypadku udzielenia zamówienia w oparciu 
o tak przygotowaną dokumentację dojść może do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 
wymogu przygotowywania i prowadzenia postępowania przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Konieczność wyeliminowania przypadków 
ustalania specyfikacji i wymogów planowa-
nego do zakupu wyposażenia w okolicz-
nościach mogących budzić wątpliwości 
co do bezstronności osób uczestniczących 
w tych czynnościach oraz co do równego 
traktowania dostawców.

Zdrowie
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Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli 
przedstawionych w informacjach o wynikach kontroli 
w 2011 r.1/

Lp.

Tytuł kontroli
(dział administra-

cji rządowej)

Akt prawny lub 
problem, który należy 
ująć w akcie prawnym

Treść wniosku
de lege  ferenda

Stan realizacji
wniosku Uwagi

1 2 3 4 5 6

1. Realizacja 
przez zarządy 
województw 
wybranych 
zadań instytucji 
zarządzających 
Regionalnymi 
Programami 
Operacyjnymi 
(dział: rozwój 
regionalny)

Ustawa z dnia  6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 84, poz. 
712 ze zm.)

Rozważenie możliwości 
wprowadzenia w ustawie z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju zmian, 
polegających na doprecyzowaniu 
przepisów, w celu umożliwienia 
składania protestów również 
w przypadku umieszczenia 
projektu na liście rezerwowej.

Niezrealizowany Z przepisu art. 30b ust. 1 ustawy 
wynika, że w przypadku negatywnej oce-
ny wnioskodawca może wnieść protest 
w trybie przewidzianym w systemie re-
alizacji programu operacyjnego. 40% 
kontrolowanych zarządów nie zapewniło 
wnioskodawcom możliwości składania 
protestów w przypadku umieszczenia ich 
projektów na listach rezerwowych uzna-
jąc, że umieszczenie projektu na liście 
rezerwowej nie oznacza jego negatywnej 
oceny i umożliwia jego dofinansowa-
nie w przypadku uwolnienia środków. 
Jednak z orzecznictwa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego wynika, że umiesz-
czenie projektu na liście rezerwowej, gdy 
nie została wyczerpana alokacja środków 
przewidziana w danym priorytecie lub 
działaniu, w ramach którego składany 
był wniosek, należy uznać za jego nega-
tywną ocenę.

2. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 22 
grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji geologicznej 
złoża kopaliny (Dz. U. Nr 
291, poz. 1712) uchyliło  
rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 6 
lipca 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać 
dokumentacje geologiczne 
złóż kopalin (Dz. U. Nr 136, 
poz. 1151 ze zm.)

Doprecyzowanie przez Ministra 
Środowiska, w drodze stosownej 
zmiany, obecnej treści § 3 ust. 
3 pkt 3 lit. h rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 6 
lipca 2005 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać dokumentacje 
geologiczne złóż kopalin, zakresu 
ustalanych w tych dokumen-
tacjach warunków (wymagań) 
dotyczących ochrony złoża.

Zrealizowany Zob. § 4 ust. 2 pkt 3 lit. l rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 
291, poz. 1712).

3. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych) 
(dział: środowisko)

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 27 
czerwca 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać 
projekty zagospodarowania 
złóż (Dz. U. Nr 128, poz. 
1075 ze zm.)

Nowelizacja rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 
27 czerwca 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać projekty 
zagospodarowania złóż, poprzez 
wprowadzenie przepisów 
zobowiązujących do podawa-
nia w projektach (dodatkach) 
całkowitego i skwantyfikowanego 
rozliczenia różnic w zasobach 
złoża wraz z ich uzasadnieniem.

Niezrealizowany W 12 spośród 27 skontrolowanych 
projektów zagospodarowania złóż (do-
datkach) nie rozliczono różnic w wysoko-
ści zasobów w stosunku do poprzednich 
opracowań (nawet nie zamieszczono po-
równania tych zasobów). W pozostałych 
15 projektach zagospodarowania złóż 
(dodatkach) dokonano częściowego rozli-
czenia różnic albo przynajmniej określono 
ich wysokość. Praktyka ta, sankcjonowa-
na brakiem prawnego obowiązku, nie po-
zwala na określenie skwantyfikowanych 
przyczyn zmian w zasobach i utrudnia 
analizę ich dynamiki, co osłabia ochronę 
zasobów. 

4. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 27 
czerwca 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać 
projekty zagospodarowania 
złóż (Dz. U. Nr 128, poz. 
1075 ze zm.)

Skonkretyzowanie i sprecyzowa-
nie przez Ministra Środowiska, 
w drodze stosownej zmiany 
obecnej treści § 2 ust. 2 pkt 10 
rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 27 czerwca 2005 r. 
w sprawie szczegółowych wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać 
projekty zagospodarowania złóż, 

Niezrealizowany

1/  Stan prawny na dzień 2 lutego 2012 r.
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zakresu obowiązku określania 
w projektach zagospodarowania 
złóż „szczegółowych zasad, spo-
sobu i zakresu ochrony zasobów 
nieprzemysłowych”.

5. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981), która uchyliła 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Środo-
wiska stosownych działań w celu 
wniesienia przez Radę Ministrów, 
w trakcie prac nad projektem 
nowej ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze, autopoprawek 
zmierzających do obligatoryjnego 
określania w koncesjach na wy-
dobywanie kopalin minimalnego 
stopnia wykorzystania zasobów 
przemysłowych, poniżej którego 
eksploatacja złoża nie byłaby 
dopuszczalna.

Niezrealizowany W ocenie NIK niecelowe było 
przyjęcie przez Ministra Środowiska 
propozycji Ministra Gospodarki, aby 
zlikwidować dotychczasowy obowiązek 
określania przez Ministra Środowiska 
w koncesji na wydobywanie kopaliny 
–minimalnego stopnia wykorzysta-
nia zasobów złoża oraz przedsięwzięć 
niezbędnych w zakresie racjonalnej 
gospodarki złożem. Dotychczasowy 
obowiązek został zastąpiony przepi-
sem fakultatywnym, zgodnie z którym 
koncesja na wydobywanie kopaliny ze 
złoża może określać minimalny sto-
pień wykorzystania zasobów złoża oraz 
przedsięwzięcia niezbędne w zakresie 
racjonalnej gospodarki złożem (art. 
32 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy). NIK nie 
podziela argumentacji uzasadniającej 
tę propozycję, zgodnie z którą w przy-
padku złóż o skomplikowanej budowie 
geologicznej ustalenie stopnia wyko-
rzystania zasobów na etapie tworzenia 
dokumentacji geologicznej i projektu 
zagospodarowania złoża nie zawsze 
jest możliwe z wymaganą dokładnością. 
Załącznikiem do wniosku o przyzna-
nie koncesji na wydobywanie kopaliny 
jest bowiem projekt zagospodarowania 
złoża. Powinien on – w ocenie NIK 
– obejmować na tyle rozpoznane złoże, 
niezależnie od stopnia skomplikowania 
jego budowy geologicznej, aby można 
było określić co najmniej minimalny 
stopień wykorzystania zasobów, który 
jest jednocześnie maksymalnym (do-
puszczalnym) poziomem strat. Oznacza 
to konieczność lepszego rozpoznawania 
złóż.

6. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981), która uchyliła 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Środo-
wiska stosownych działań w celu 
wniesienia przez Radę Ministrów, 
w trakcie prac nad projektem 
nowej ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze, autopoprawek 
zmierzających do upoważnienia 
ministra właściwego do spraw 
środowiska do określenia 
kryteriów bilansowości, w drodze 
rozporządzenia (stosownie do 
przepisów Prawa geologicznego 
i górniczego z 1994 r. , art. 50 
ust. 1 pkt 3).

Niezrealizowany W nowej ustawie zrezygnowano 
z obowiązku określania jednakowych 
dla wszystkich przedsiębiorców kryte-
riów bilansowości. W ocenie Ministra 
Środowiska, powyższa rezygnacja ma 
służyć uproszczeniu procedur i procesu 
dokumentowania złóż kopalin. NIK 
wprawdzie podziela pogląd o potrzebie 
upraszczania i liberalizacji przepisów, 
ale tylko w wymagających tego sytua-
cjach. W tym przypadku liberalizacja za-
sad górniczej działalności gospodarczej 
stworzy warunki do dalszego zmniejsza-
nia ochrony zasobów kopalin (nie tylko 
węgla kamiennego) wskutek uprawnie-
nia przedsiębiorców do samodzielnego 
określania kryteriów bilansowości. 
Może nastąpić większe niż obecnie pod-
porządkowanie kwalifikowania zasobów 
do bilansowych lub pozabilansowych 
w dążeniu do uzyskania bieżącej ren-
towności.
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7. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981), która uchyliła 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Środo-
wiska stosownych działań w celu 
wniesienia przez Radę Ministrów, 
w trakcie prac nad projektem 
nowej ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze, autopoprawek 
zmierzających do umożliwienia 
legalnego uwzględnienia 
w operatach ewidencyjnych także 
tych czynników wpływających 
na zmiany w zasobach, które 
nie zostały uwzględnione w art. 
72 ust. 2 Prawa geologicznego 
i górniczego z 1994 r.

Niezrealizowany

8. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Art. 101 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. 
U. Nr 163, poz. 981), która 
uchyliła z dniem 
1 stycznia 2012 r. ustawę 
z dnia 4 lutego 1994 r. Pra-
wo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2005 r.
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Środo-
wiska stosownych działań w celu 
wniesienia przez Radę Ministrów, 
w trakcie prac nad projektem 
nowej ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze, autopoprawek 
zmierzających do zapewnie-
nia ujmowania w operatach 
ewidencyjnych tylko zasobów 
znajdujących się w obszarze 
górniczym, zamiast w złożu, jak 
przewidywały to przepisy ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze 
z 1994 r. 

Niezrealizowany W ocenie NIK niecelowe i nieracjonal-
ne jest opracowywanie przez użytkownika 
jednego z obszarów górniczych operatów 
i sprawozdań statystycznych dla całego 
złoża, w tym dla obszarów górniczych 
użytkowanych przez inne kopalnie. 

9. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981), która uchyliła 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Środo-
wiska stosownych działań w celu 
wniesienia przez Radę Ministrów, 
w trakcie prac nad projektem 
nowej ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze, autopoprawek 
zmierzających do wprowadzenia 
zakazu skreślania zasobów z ewi-
dencji i zaniechania dokumento-
wania zasobów.

Niezrealizowany

10. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981), która uchyliła 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Środo-
wiska stosownych działań w celu 
wniesienia przez Radę Ministrów, 
w trakcie prac nad projektem 
nowej ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze, autopoprawek 
zmierzających do zobowiązania 
organów nadzoru górniczego do 
opiniowania wniosków o prze-
kwalifikowanie zasobów węgla 
kamiennego, składanych przez 
przedsiębiorców do Ministra 
Środowiska.

Niezrealizowany

11. Kontrola bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia 
Polski w węgiel 
kamienny 
(ze złóż krajowych)
(dział: środowisko)

Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981), która uchyliła 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Środo-
wiska stosownych działań w celu 
wniesienia przez Radę Ministrów, 
w trakcie prac nad projektem 
nowej ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze, autopoprawek zmie-
rzających do rozpatrzenia
celowości powierzenia obo-
wiązku zatwierdzania operatów 
ewidencyjnych właściwym pod-
miotom, to jest organom nadzoru 
górniczego lub Państwowemu 
Instytutowi Geologicznemu.

Niezrealizowany Państwowy Instytut Górniczy mógł-
by dokonywać szczegółowej weryfi-
kacji sprawozdań, gdyby obligatoryj-
nie otrzymywał operaty ewidencyjne. 
Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby 
być ustawowe powierzenie obowiązku 
zatwierdzania operatów ewidencyjnych 
Okręgowym Urzędom Górniczym, ze 
względu na posiadane kompetencje 
i znajomość kopalń.
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12. Przygotowanie 
jednostek krajowego 
systemu ratowniczo-
gaśniczego do pro-
wadzenia czynności 
ratowniczych na 
wysokości
(dział: sprawy 
wewnętrzne)

Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 31 
sierpnia 1998 r. w sprawie 
przepisów techniczno 
- budowlanych dla lotnisk 
cywilnych (Dz.U. Nr 130, 
poz. 859 ze zm.)

Rozważenie konieczności podję-
cia działań legislacyjnych w celu 
regulacji funkcjonowania w aglo-
meracjach miejskich lądowisk 
dla śmigłowców ratowniczych.

Niezrealizowany W obecnie obowiązującym rozporzą-
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie przepisów technicz-
no-budowlanych dla lotnisk cywilnych, 
brak jest uregulowań dot. lądowisk dla 
śmigłowców ratowniczych, w tym rów-
nież katalogu obiektów zobligowanych 
do posiadania lotnisk dla śmigłowców 
usytuowanych nad poziomem gruntu.

13. Wykonywanie 
funkcji zarządcy 
dróg przez organy 
samorządu teryto-
rialnego
(dział: transport)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz. 1194 ze zm.)

Wprowadzenie do ustawy 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych 
przepisów określających, że de-
cyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla danej 
inwestycji obejmuje wszystkie 
roboty budowlane, niekoniecznie 
związane z samą drogą publiczną 
- które są jednak konieczne do 
realizacji planowanej inwestycji.

Niezrealizowany Z ustaleń kontroli wynika, że nie zo-
stały zlikwidowane wszystkie bariery 
prawne w procesie przygotowania inwe-
stycji drogowych. Dotyczy to w szczegól-
ności przypadków, w których zachodzi 
konieczność wydania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej 
(decyzji ZRID) dla skrzyżowania dróg 
różnej kategorii lub w przypadku przebu-
dowy urządzeń obcych, zlokalizowanych 
poza korytarzem komunikacyjnym. Usu-
nięcie wątpliwości w tym zakresie byłoby 
możliwe poprzez wprowadzenie do przy-
wołanej ustawy przepisów określających, 
że decyzja ZRID dla danej inwestycji 
obejmuje wszystkie roboty budowlane, 
niekoniecznie związane z samą drogą 
publiczną - które jednak są konieczne do 
realizacji planowanej inwestycji.

14. Wykonywanie 
funkcji zarządcy 
dróg przez organy 
samorządu teryto-
rialnego
(dział: transport)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz. 1194 ze zm.)

Rozszerzenie przepisów art. 11a 
ust. 1 ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych o możliwość wystę-
powania z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, również 
przez zarząd drogi, w sytuacjach 
gdy został on powołany.

Niezrealizowany

15. Działalność samo-
rządowych kolegiów 
odwoławczych
(dział: administracja 
publiczna)

Ustawa z dnia 12 paździer-
nika 1994 r. o samorządo-
wych kolegiach odwoław-
czych (Dz.U. z 2001 r. Nr 
79, poz. 856 ze zm.)

Stworzenie możliwości odwoła-
nia członków SKO, w przypadku 
stwierdzenia rażących nieprawi-
dłowości w procesie ich wyboru.

Niezrealizowany W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła 
w życie nowelizacja ustawy o samo-
rządowych kolegiach odwoławczych, 
opublikowana w Dz. U. z 2011 r. 
Nr 185, poz. 1092, dotycząca sprawowa-
nia nadzoru nad działalnością admini-
stracyjną SKO. Zmiana ta nie uwzględniła 
wniosku NIK.

16. Wykonywanie zadań 
przez samorządy te-
rytorialne w zakresie 
organizowania regio-
nalnych przewozów 
autobusowych
(dział: transport)

Art. 83 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874 ze zm.)

Wprowadzenie zmian w art. 
83 ust. 3 ustawy o transporcie 
drogowym, mających na celu 
szczegółowe i jednoznaczne 
określenie zakresu i sposobu 
realizacji obowiązku informacyj-
nego organów samorządowych, 
odnoszącego się do przedsta-
wiania ministrowi właściwemu 
do spraw transportu informacji 
dotyczących liczby i zakresu 
udzielonych licencji i zezwoleń 
oraz liczby wypisów z tych 
dokumentów.

Niezrealizowany



590

1 2 3 4 5 6

17. Wykonywanie zadań 
przez samorządy te-
rytorialne w zakresie 
organizowania regio-
nalnych przewozów 
autobusowych
(dział: transport)

Ustawa z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 874 ze zm.)

Wprowadzenie w ustawie 
o transporcie drogowym przepisu 
dotyczącego kontroli organów 
samorządowych, w zakresie 
wykonywania obowiązku infor-
macyjnego określonego w art. 83 
ust. 3 tej ustawy.

Niezrealizowany Sprawdzenia realizacji tego obowiązku 
mógłby dokonywać – po wprowadzeniu 
odpowiedniego uregulowania ustawowego 
– wojewódzki inspektor transportu drogo-
wego, w ramach nadzoru sprawowanego 
nad wydawaniem licencji i zezwoleń.

Podkreślić należy, że dane o liczbie udzie-
lonych licencji i wydanych zezwoleniach, 
publikowane przez Ministerstwo Infrastruk-
tury, są jedynym źródłem podstawowych 
informacji o rynku przewozów osób i rzeczy 
w krajowym transporcie drogowym.

18. Wykonanie w 2010 
roku budżetu 
państwa w części 
36 - Skarb Państwa, 
przychodów 
z prywatyzacji 
majątku Skarbu 
Państwa w 2010 r., 
a także wykonania 
planów finansowych 
Funduszu Reprywa-
tyzacji, Funduszu 
Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców, 
Funduszu Skarbu 
Państwa
(dział: finanse 
publiczne)

Rozporządzenie Ministra 
Skarbu Państwa z dnia 
29 czerwca 2007 r. 
w sprawie szczegółowego 
trybu przyznawania i rozli-
czania dotacji podmiotowej 
z budżetu państwa dla 
Polskiej Agencji Prasowej 
Spółka Akcyjna 
(Dz. U. Nr 138, poz. 971 
ze zm.)

W ocenie NIK, Minister Skarbu 
Państwa powinien podjąć dzia-
łania legislacyjne w celu zmiany 
rozporządzenia Ministra Skarbu 
Państwa z dnia 29 czerwca 
2007 r. w sprawie szczegółowego 
trybu przyznawania i rozliczania 
dotacji podmiotowej z budżetu 
państwa dla Polskiej Agencji 
Prasowej Spółka Akcyjna, w wy-
niku których nastąpi faktyczne 
uwzględnienie koniecznych 
i rzeczywistych kosztów pono-
szonych przez PAP SA na cele 
określone w art. 1 ustawy z dnia  
15 września 1997 r. o Polskiej 
Agencji Prasowej.

Niezrealizowany

19. Wykonanie w 2010 
roku budżetu 
państwa w części 
22 - Gospodarka 
wodna i w części 41 
- Środowisko
(dział: środowisko)

Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981), która uchyliła 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Rozważenie zmian w ustawie 
- Prawo geologiczne i górnicze, 
w celu jednoznacznego brzmienia 
przepisów w zakresie określania 
wysokości opłat w przypadku 
aneksowania umów, m.in. 
w zakresie zmian okresu 
poszczególnych etapów.

– Minister Środowiska, po rozważeniu 
wniosku, nie uznał za zasadne wprowa-
dzenia tych zmain do ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze, a jedynie dokonał 
odpowiednich zmian w Zasadach ustala-
nia wynagrodzenia z tytułu użytkowania 
górniczego.

20. Wykonanie budżetu 
państwa w 2010 r. 
w części 22
Gospodarka wodna 
i w części 41 – Śro-
dowisko
(dział: środowisko)

Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981), która uchyliła 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947 ze zm.)

Rozważenie zmian w ustawie 
- Prawo geologiczne i górnicze, 
w celu jednoznacznego brzmienia 
przepisów w zakresie ustala-
nia ponownych opłat z tytułu 
poszukiwania lub rozpoznawania 
złóż kopalin w przypadku zmiany 
okresów poszczególnych etapów.

Niezrealizowany W sytuacji zmiany ostatecznych decyzji 
o udzieleniu koncesji, polegających jedynie 
na zmianie harmonogramu czasu trwania 
poszczególnych faz, bez wydłużenia łącznego 
czasu obowiązywania koncesji, z przepisów 
ustawy Pgig nie wynikała wprost możliwość 
ustalenia ponownej opłaty za prowadzoną 
działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą 
na tych samych obszarach koncesyjnych.

21. Wymierzanie przez 
Inspekcję Ochrony 
Środowiska admi-
nistracyjnych kar 
pieniężnych oraz ich 
egzekwowanie
(dział: środowisko)

Art. 314 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
ze zm.) oraz rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 
2006 r. w sprawie warun-
ków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego 
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 
ze zm.)

Doprowadzenie do zmian 
w obowiązujących przepisach 
prawnych, mających na celu 
umożliwienie wojewódzkim 
inspektorom ochrony środowiska 
dokonywania, na podstawie wyni-
ków własnych pomiarów i analiz, 
oceny spełniania warunków 
odprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz wymierzania - 
w oparciu o wyniki tych pomiarów 
i analiz - administracyjnych kar 
pieniężnych, poprzez skorelowanie 
przepisów ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego.

Niezrealizowany Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę 
na niespójność  przepisów prawnych, 
uniemożliwiającą wojewódzkim inspek-
torom ochrony środowiska dokonywanie 
- na podstawie pomiarów własnych - 
oceny spełniania przez podmioty warun-
ków odprowadzania ścieków do wód lub 
do ziemi, określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych oraz wymierzanie admi-
nistracyjnych kar pieniężnych w oparciu 
o wyniki tych pomiarów.
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22. Wymierzanie przez 
Inspekcję Ochrony 
Środowiska admi-
nistracyjnych kar 
pieniężnych oraz ich 
egzekwowanie
(dział: środowisko)

Art. 319 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
ze zm.) oraz rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 20 
grudnia 2005 r. w sprawie 
wysokości jednostkowych 
stawek kar za przekroczenia 
warunków wprowadzania 
ścieków do wód lub do 
ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 
2177 ze zm.)

Doprowadzenie do zmian 
w obowiązujących przepisach 
prawnych, mających na celu 
umożliwienie zmniejszania lub 
umarzania administracyjnych kar 
pieniężnych podmiotom, które 
usunęły przyczynę ponoszenia 
tych kar przed wydaniem przez 
wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska decyzji 
ustalających wymiar kary 
biegnącej, albo wymierzających 
administracyjne kary pieniężne, 
poprzez zmianę przepisu art. 
319 ust. 1, 3 i 3a Prawa ochrony 
środowiska.

Niezrealizowany Kontrola ujawniła przypadki odracza-
nia terminu płatności, a nawet zmniej-
szania i umarzania administracyjnych 
kar pieniężnych, w sytuacjach gdy 
przedsięwzięcie, które usunęło przyczy-
nę ich ponoszenia, zostało zrealizowane 
przed wydaniem decyzji odraczającej. 
NIK ocenia odraczanie terminu płatno-
ści administracyjnych kar pieniężnych, 
w sytuacji gdy przedsięwzięcie, które 
usunęło przyczynę ich ponoszenia, 
zostało zrealizowane przed wydaniem 
decyzji wymierzającej tę karę, oraz nie-
zawierających odpowiednich harmono-
gramów realizacji przedsięwzięć, jako 
naruszające dyspozycję art. 317 ust. 1 
oraz 318 ust. 5 pkt 3 Poś, a orzekanie 
o zmniejszeniu lub umorzeniu kary bez 
uprzedniego odroczenia terminu jej 
płatności jako naruszenie dyspozycji art. 
319 ust. 1, 3 i 3a Poś. W wyjaśnieniach 
udzielonych kontrolerom NIK, jako 
przyczynę powyższego postępowania, 
podawano m.in. niedoskonałość prze-
pisów art. 317 i 318 Poś, w których nie 
przewidziano sytuacji, gdy korzystający 
ze środowiska, świadomy powodowania 
nadmiernych emisji i czekających go 
konsekwencji, przystępuje do działania 
nie czekając aż zostanie mu wymierzona 
kara, co jest zachowaniem właściwym 
z punktu widzenia ochrony środowi-
ska, a tym samym jest zgodne z  inte-
resem społecznym. Ponadto w trakcie 
kontroli wskazywano na treść pisma 
Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska z dnia 29 kwietnia 1998 r., 
w którym dopuszcza się możliwość od-
raczania terminu płatności kar pienięż-
nych w związku z realizacją inwestycji 
już zakończonej oraz wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 7 października 1997 r., 
sygn. akt III RN51/97, w którym wyra-
żono pogląd, że zakład, który z należytą 
sprawnością zrealizował odpowiednie 
inwestycje i usunął w ten sposób przy-
czyny wymierzenia mu kary nie może 
być z tego powodu gorzej traktowany 
od zakładu, który powstrzymywał się 
od realizacji odpowiednich inwestycji 
aż do wymierzenia mu kary. NIK wyraża 
pogląd o celowości dokonania zmian w 
prawie, umożliwiających zmniejszanie 
lub umarzanie administracyjnych kar 
pieniężnych, gdy przyczynę ich pono-
szenia usunięto przed wydaniem decyzji 
wymierzającej taką karę.

23. Wymierzanie przez 
Inspekcję Ochrony 
Środowiska admi-
nistracyjnych kar 
pieniężnych oraz ich 
egzekwowanie
(dział: środowisko)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Doprowadzenie do zmian 
w obowiązujących przepisach 
prawnych, mających na celu roz-
szerzenie obowiązku zapewnienia 
wykonywania pomiarów wielko-
ści emisji lub innych warunków 
korzystania ze środowiska 
przez akredytowane laboratoria, 
o których mowa w art. 147a ust. 
1 Poś, o obowiązek pobierania 
przez nie także próbek do badań.

Niezrealizowany Wyniki kontroli w WIOŚ w Białymsto-
ku i w WIOŚ w Zielonej Górze wykazały 
przypadki akceptowania - zgodnie z pi-
smem Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2010 r. 
- wyników pomiarów własnych podmio-
tów, wykonanych przez akredytowane 
laboratoria, na podstawie próbek do 
badań pobranych przez zainteresowane 
podmioty, co może podważać wiarygod-
ność wyników tych analiz. Spowodowane 
jest to nieprecyzyjnym, zdaniem NIK, 
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zapisem art. 147a Poś, zgodnie z którym 
prowadzący instalację oraz użytkownik 
urządzenia są obowiązani zapewnić 
wykonanie pomiarów wielkości emisji 
lub innych warunków korzystania ze 
środowiska przez akredytowane labo-
ratorium w zakresie badań, do których 
wykonywania są obowiązani, natomiast 
nie daje jednoznacznych podstaw do 
stwierdzenia, że obowiązek przewidywa-
ny w tym przepisie odnosi się również do 
pobierania próbek do badań przez takie 
laboratorium. 

W dniu 7 maja 2010 r. Główny In-
spektor Ochrony Środowiska wystąpił 
do Ministra Środowiska z propozycją 
zmiany art. 147a ust. 1 Poś, polegającej 
na wprowadzeniu zapisu o obowiązku 
pobierania próbek do analiz przez akre-
dytowane laboratoria.

24. Realizacja zadań 
w zakresie 
międzynarodowej 
współpracy na rzecz 
rozwoju
(dział: sprawy zagra-
niczne)

Ustawa z dnia 16 września 
2011 r. o współpracy 
rozwojowej (Dz. U. Nr 234, 
poz. 1386)

Przyspieszenie działań w celu 
utworzenia ram strategicznych 
i legislacyjnych w zakresie 
współpracy rozwojowej, które 
zapewnią wdrożenie systemu 
kompleksowego planowania, 
koordynacji 
i ewaluacji polskiej pomocy za-
granicznej spójnego z systemem 
planowania i realizacji budżetu 
państwa.

Zrealizowany W dniu 16 września 2011 r. Sejm 
uchwalił ustawę o współpracy rozwojo-
wej (Dz. U. Nr 234, poz. 1386), w której 
określono formy i zasady współpracy 
rozwojowej oraz zadania ministra właści-
wego do spraw zagranicznych w zakresie 
współpracy rozwojowej. 

25. Realizacja zadań 
w zakresie 
międzynarodowej 
współpracy na rzecz 
rozwoju
(dział: sprawy zagra-
niczne)

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 29 sierp-
nia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przy-
chodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. 
U. Nr 185, poz. 1098) 

Wprowadzenia we wszystkich 
działach  klasyfikacji budżetowej 
wydatków rozdziału Pomoc 
zagraniczna, w celu identyfikacji 
wszelkich wydatków związanych 
z pomocą na rzecz rozwoju.

Zrealizowany Rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 29 sierpnia 2011 r., które zmieniło 
rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(Dz. U. Nr 185, poz. 1098), w załączni-
ku nr 2 do rozporządzenia - Klasyfikacja 
rozdziałów: w działach: 010, 020, 050, 
100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 
710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 
755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 
921, 925 i 926, dodano rozdział: Pomoc 
zagraniczna, który obejmuje wydatki na 
pomoc zagraniczną, w szczególności dla 
państw rozwijających się, oraz pomoc  
humanitarną.

26. Restrukturyzacja 
sektora przemysłu 
maszynowego
(dział: gospodarka)

Art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące 
funkcje publiczne (Dz. U. 
z  2006 r. Nr 216, poz. 
1584 ze zm.) oraz art. 4 
ustawy z dnia 3 marca 
2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektóry-
mi podmiotami prawnymi 
(Dz. U. Nr 26, poz. 306 
ze zm.)

W ocenie NIK, istniejąca rozbież-
ność pomiędzy przepisami usta-
wy o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne 
oraz ustawy o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi, w zakre-
sie możliwości zasiadania tej sa-
mej osoby w radach nadzorczych 
więcej niż jednej spółki 
z większościowym udziałem 
Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego 
uzasadnia potrzebę podjęcia 
przez Ministra Skarbu Państwa 
inicjatywy legislacyjnej mającej 
na celu stosowanie wyłącznie 
jednej normy prawnej.

Niezrealizowany Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o wyna-
gradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi, ogranicza moż-
liwość zajmowania stanowiska członka 
rady nadzorczej spółki, m.in. z całkowi-
tym lub ponad 50% udziałem SP przez 
jedną osobę, tylko do jednej takiej spół-
ki. Art. 6 ust. 1 ustawy

 o ograniczeniu prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne dopuszcza natomiast 
osoby zajmujące stanowiska kierow-
nicze w administracji publicznej (lub 
równorzędne pod względem płacowym) 
do członkostwa w organach (w tym ra-
dach nadzorczych) maksymalnie dwóch 
spółek. W MSP jest stosowana norma 
art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej  



593

1 2 3 4 5 6

przez osoby pełniące funkcje publiczne 
i niektórzy pracownicy Ministerstwa, 
zajmujący stanowiska kierownicze lub 
równorzędne pod względem płacowym, 
zasiadają równocześnie w radach nad-
zorczych dwóch spółek z całkowitym lub 
większościowym (ponad 50%) udziałem 
Skarbu Państwa.

27. Przestrzeganie praw 
zwierząt
(dział: rolnictwo)

Ustawa z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 213, 
poz. 1342 ze zm.)

NIK wskazuje na potrzebę roz-
ważenia podjęcia przez ministra 
właściwego ds. rolnictwa, działań 
w celu zmiany ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, przez 
poddanie nadzorowi weteryna-
ryjnemu (uznanie za działalność 
nadzorowaną) działalności 
polegającej na ochronie przed 
bezdomnymi zwierzętami 
(głównie w zakresie wyłapywania 
zwierząt), a także upoważnienie 
ministra właściwego ds. rol-
nictwa do określenia, w drodze 
rozporządzenia, wymagań 
dla prowadzenia tego rodzaju 
działalności.

Niezrealizowany

28. Przestrzeganie praw 
zwierząt
(dział: rolnictwo)

Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 23 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, 
poz. 1657)

NIK wskazuje na potrzebę roz-
ważenia podjęcia przez ministra 
właściwego ds. rolnictwa, działań 
w celu zmiany rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia schronisk dla 
zwierząt, przez doprecyzowanie 
standardów jakości opieki 
sprawowanej nad zwierzętami 
w schroniskach, a dotyczących 
m.in. norm powierzchniowych.

Niezrealizowany Obowiązujące rozporządzenie nie 
określa norm/wartości, które identyfiko-
wałyby podstawowe potrzeby bytowe dla 
poszczególnych gatunków i ras zwierząt.

29. Tworzenie 
funduszy likwidacji 
kopalń i zakładów 
górniczych oraz 
gospodarowanie 
ich środkami przez 
spółki górnictwa 
węgla kamiennego
(dział: gospodarka)

Dział VI, rozdział V, 
ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981)

Podjęcie przez Ministra 
Gospodarki działań mających na 
celu dokonanie zmian przepisów 
dotyczących zasad tworzenia 
i gromadzenia środków funduszu 
likwidacji zakładu górniczego, 
w oparciu o procentową 
stawkę obliczonej w danym roku 
obrotowym amortyzacji środków 
trwałych zakładu górniczego.

Niezrealizowany W ocenie NIK przepisy nakazujące 
tworzenie funduszu likwidacji zakładu 
górniczego w oparciu o odpisy ustalane 
na bazie amortyzacji środków trwałych 
zakładu górniczego, nie gwarantują re-
alizacji celu utworzenia tego funduszu, 
z uwagi na fakt, że nie ma bezpośredniej 
zależności pomiędzy wielkością amor-
tyzacji, a przyszłymi kosztami likwidacji 
zakładu górniczego. W raz z upływem 
czasu i coraz bliższym terminem likwi-
dacji dochodzi do całkowitego zamor-
tyzowania części środków trwałych, co 
pomniejsza kwotę amortyzacji, a tym 
samym wielkość odpisu na fundusz 
likwidacji. Powyższe potwierdzają usta-
lenia kontroli, z których jednoznacznie 
wynika, że przez 10 lat funkcjonowania 
obecnych rozwiązań prawnych żadna 
z kontrolowanych spółek nie zgromadziła 
na funduszu danego zakładu górniczego 
kwoty wystarczającej na jego likwidację, 
zaś spółki, które zgromadziły najwięcej 
środków finansowych (np. Kompania 
Węglowa SA - 15 zakładów górniczych 
i Jastrzębska Spółka Węglowa SA - 6 
zakładów górniczych) mogą wprawdzie 
zlikwidować po jednym z posiadanych 
zakładów górniczych, lecz muszą tę 
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likwidację sfinansować z wpłat dokony-
wanych na bazie amortyzacji pozostałych 
zakładów górniczych. 

W przedstawionym stanowisku do 
informacji o wynikach kontroli Mi-
nister Gospodarki podał: „(...)Funk-
cjonujący system tworzenia funduszu 
na podstawie wysokości odpisów 
amortyzacyjnych działa zadowalająco. 
Zmiana sposobu tworzenia funduszu 
jest możliwa, jednakże Ministerstwo 
Gospodarki nie widzi aktualnie innego 
sposobu jego tworzenia. Ewentualna 
zmiana mechanizmu tworzenia fun-
duszu wymagałaby przeprowadzenia 
szczegółowej analizy.” 

30. Tworzenie 
funduszy likwidacji 
kopalń i zakładów 
górniczych oraz 
gospodarowanie 
ich środkami przez 
spółki górnictwa 
węgla kamiennego
(dział: gospodarka)

Dział VI, rozdział V, ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981) oraz ustawa 
z dnia 7 września 2007 r. 
o funkcjonowaniu górnic-
twa węgla kamiennego 
w latach 2008-2015 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1379 
ze zm.)

Podjęcie przez Ministra 
Gospodarki działań mających na 
celu dokonanie zmian przepisów 
dotyczących możliwości wyko-
rzystywania środków funduszu na 
potrzeby bieżącej działalności.

Niezrealizowany Utworzenie funduszu miało na celu 
zabezpieczenie środków finansowych na 
przyszłą likwidację zakładu górniczego, 
a tym samym odciążenie budżetu pań-
stwa od ponoszenia kosztów likwidacji. 
Wprowadzony od stycznia 2008 r., usta-
wą  z dnia 7 września 2007 r. o funkcjo-
nowaniu górnictwa węgla kamiennego 
w latach 2008 – 2015, przepis umożli-
wiający  wykorzystywanie środków tego 
funduszu na bieżącą likwidację obiek-
tów, urządzeń lub wyrobisk górniczych, 
zdaniem NIK, pozostaje w sprzeczności 
z pierwotnym celem utworzenia tego 
funduszu, tj. zapewnieniem środków 
finansowych na końcową likwidację 
zakładu górniczego. (W wyniku niniej-
szej kontroli stwierdzono, że KHW SA 
w 2010 r. na likwidację ścian i wyrobisk 
przyścianowych wydatkował  z fundu-
szu likwidacji 30,5 mln zł, co stanowiło 
42% łącznych wpłat dokonanych przez 
tę Spółkę na fundusze w latach 2000-
2009). Nadmienić należy, że w nowej 
ustawie - Prawo geologiczne i górni-
cze zachowano koncepcję możliwości 
wykorzystywania środków funduszu 
na bieżącą działalność (np. likwidacja 
urządzeń zbędnych ze względów tech-
nicznych i technologicznych).

W stanowisku do informacji Minister 
Gospodarki podał:

„(...) w ruchu zakładu górniczego 
prowadzi się bieżącą likwidację wy-
robisk, pomimo iż eksploatacja ich 
nie została zakończona. Ze względów 
bezpieczeństwa ludzi i ruchu zakła-
du górniczego, także bezpieczeństwa 
publicznego pewne wyrobiska oraz 
wyeksploatowane partie złóż likwidu-
je się wcześniej, niż po zakończeniu 
ruchu zakładu górniczego. Ponadto, 
jedną z metod likwidacji kopalń, jest 
ich łączenie, a następnie likwidacja tej 
części połączonej kopalni, która nie 
prowadzi już wydobycia. W związku 
z faktem, że środki na likwidację ko-
palń mogą zostać wykorzystane tylko 
na ten cel, a ze względów techniki 
wydobycia konieczna jest wcześniejsza 
likwidacja części wyrobisk, wniosek 
budzi wątpliwości.”.
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31. Gospodarowanie 
mieniem przez 
związki między-
gminne
(dział: administracja 
publiczna)

Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rozważenie podjęcia działań 
mających na celu opracowanie 
projektu nowelizacji ustawy 
o samorządzie gminnym tak, aby 
przepisy tej ustawy określały 
zadania zarządu związku 
międzygminnego, w tym zadania 
przewodniczącego zarządu, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
gospodarowania mieniem komu-
nalnym, wykonywania budżetu 
i przygotowywania projektów 
uchwał zgromadzenia.

Niezrealizowany

32. Informacja 
o wynikach kontroli 
ochrony interesów 
klientów zakładów 
ubezpieczeń oraz 
członków funduszy 
emerytalnych
(dział: instytucje 
finansowe)

Art. 38 ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz.U. Nr 
50, poz. 331 ze zm.)

Zdaniem NIK celowa jest zmiana 
przepisu art. 38 ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów, 
polegająca na wykreśleniu zapisu 
zobowiązującego samorząd 
terytorialny do wprowadzenia 
elementów wiedzy konsumen-
ckiej do programów nauczania 
w szkołach publicznych.

Niezrealizowany W trakcie kontroli powiatowi/miejscy 
rzecznicy konsumentów wskazywali, że 
samorząd terytorialny nie ma możliwo-
ści ingerencji w programy nauczania 
w szkołach, w związku z tym przepis 
art. 38 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, w zakresie dotyczącym 
obowiązku wprowadzenia przez sa-
morząd terytorialny elementów wiedzy 
konsumenckiej do programów nauczania 
w szkołach publicznych, jest niezasadny.

33. Informacja 
o wynikach kontroli 
organizacji i finan-
sowania warsztatów 
terapii zajęciowej 
przy udziale 
środków Państwo-
wego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
w województwie 
małopolskim
(dział: zabezpieczenie 
społeczne)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 ze zm.)

Podjęcie działań legislacyj-
nych zapewniających rotację 
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej.

Niezrealizowany NIK stwierdza, że obowiązujące prze-
pisy uniemożliwiają osiąganie przez 
warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) celów 
określonych w ustawie o rehabilitacji. W 
szczególności zwraca uwagę brak mecha-
nizmu umożliwiającego rotację uczest-
ników WTZ. Skutkiem tego, niewielka 
liczba uczestników opuszcza warsztaty, 
przebywając w nich nawet ponad 10 
lat, podczas gdy inni niepełnosprawni, 
posiadający wskazania do rehabilitacji 
w WTZ, oczekują bezskutecznie na przy-
jęcie. Ani powiat przekazujący środki fi-
nansowe na te zadania, ani WTZ, nie mają 
prawa wykreślenia niepełnosprawnego 
z listy uczestników warsztatu, pomimo 
zakończenia przez niego rehabilitacji, po-
twierdzonego stanowiskiem rady progra-
mowej. Równocześnie nie ma przepisów 
zapewniających przyjęcie uczestnika WTZ 
do ośrodka wsparcia, zakładu aktywności 
zawodowej czy zakładu pracy chronionej. 
        W „Raporcie z analizy działalno-
ści WTZ w 2008 r.”, opracowanym przez 
Centrum Badań Marketingowych „INDI-
CATOR” na zlecenie PFRON, przytoczo-
no m.in. wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród kierowników warsztatów w całej 
Polsce. Na podstawie udzielonych 
odpowiedzi stwierdzono, że spośród 
18.609 uczestników przebywających 
w 505 warsztatach - 723 osoby, tj. 3,9%, 
podjęły pracę, a 1.826 osób, tj. 9,8%, 
poszukiwało pracy. Według uzyskanych 
z ankiet informacji rotacja uczestników 
warsztatów była bardzo mała. Wskazano 
m.in., że w warsztatach, które powstały 
do 2005 r., 80% uczestników przebywało 
w nich powyżej 3 lat, w tym od 3 do 6 
lat - 44% uczestników, a powyżej 6 lat 
- 36% uczestników. Równocześnie na 
miejsce w warsztatach oczekiwało 2.449 
osób. 
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Wykaz ważniejszych wniosków systemowych 
sformułowanych w informacjach o wynikach kontroli 
w 2011 r.

Lp. Tytuł i nr kontroli Treść wniosku
Jednostka, której 
dotyczy wniosek

Dział 
administracji 

rządowej, 
którego 
dotyczy 
wniosek

Zrealizo wany/
niezrealizo-

wany Uwagi

1 2 3 4 5 7 8

1. Realizacja wybranych 
programów 
wspierających wzrost 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych
P/10/096/KPZ

Wypracowanie skutecznych 
metod, dających możli-
wość standaryzacji zadań 
i porównywania efektywności 
poszczególnych projektów

Zarząd PFRON praca, 
zabezpieczenie 
społeczne

przyjęty do 
realizacji

Kompleksowe przeanali-
zowanie dotychczasowych 
doświadczeń w dziedzinie 
realizacji programów, w celu 
zwiększenia ich efektywności

Pełnomocnik Rządu 
do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 
i PFRON

praca, 
zabezpieczenie 
społeczne

przyjęty do 
realizacji

Rozważenie możliwości 
zwiększenia udziału przed-
stawicieli PFRON w procesie 
tworzenia założeń programów 
realizowanych następnie 
przez Fundusz

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

praca, 
zabezpieczenie 
społeczne

przyjęty do 
realizacji

Zwiększenie dyscypliny w za-
kresie rozliczania środków 
publicznych przeznaczonych 
na ich realizację.

Zarząd PFRON praca, 
zabezpieczenie 
społeczne

przyjęty do 
realizacji

2. Wywiązywanie się 
organów samorządu 
terytorialnego z zadań 
na rzecz pomocy 
osobom uprawnionym 
do alimentów
P/10/098/KPZ

Zwiększenie nadzoru 
merytorycznego nad reali-
zacją świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz 
postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

zabezpieczenie 
społeczne

Zwiększenie nadzoru nad 
komornikami sądowymi 
w zakresie realizacji przez 
nich zadań wobec dłużników 
alimentacyjnych – wynika-
jących z przepisów ustawy 
o p.o.u. oraz innych ustaw 
(m.in. kodeksu postępowania 
cywilnego)

Minister 
Sprawiedliwości

zabezpieczenie 
społeczne

Podejmowanie działań kon-
trolnych w zakresie realizacji 
– przez organy samorządu 
terytorialnego – zadań 
wynikających z ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do 
alimentów (zadanie zlecone 
gminom) w tym rzetelne-
go, zgodnego ze stanem 
faktycznym sporządzania 
sprawozdań

wojewodowie zabezpieczenie 
społeczne
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Rzetelne realizowanie zadań 
określonych w ustawie o p.
o.u. (w tym zwiększenie zaan-
gażowania w działania wobec 
dłużników alimentacyjnych 
m.in. w celu ich aktywizacji 
zawodowej) oraz zgodne 
z przepisami określonymi 
w kpa i postępowania egzeku-
cyjnego w administracji

kierownicy 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego

zabezpieczenie 
społeczne

Podejmowanie w każdym 
wymagającym tego przypadku 
działań – polegających na 
przekazywaniu właściwym 
podmiotom informacji 
mających wpływ na realizację 
zadań wynikających z ustawy 
o p.o.u. oraz wzmocnienie 
nadzoru nad organizacją 
obsługi funduszu alimentacyj-
nego poprzez wprowadzenie 
odpowiednich mechanizmów 
kontrolnych

kierownicy 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego

zabezpieczenie 
społeczne

3. Realizacja zadań przez 
Państwową Inspekcję 
Sanitarną na terenach 
dotkniętych powodzią 
w 2010 r.
D/10/505/KPZ

Podjęcie działań zmierza-
jących do dostosowania 
działalności Centralnej Bazy 
Rezerw Sanitarno-Przeciwe-
pidemicznych wyłącznie do 
zadań należących do właści-
wości ministra właściwego 
do spraw zdrowia

Minister Zdrowia zdrowie

Objęcie przez służby sani-
tarne monitoringiem jakości 
wody pochodzącej z indywi-
dualnych ujęć będących jedy-
nym źródłem wody do picia 
przez ludzi, a w szczególności 
w przypadku wystąpienia 
klęski żywiołowej lub sytuacji 
kryzysowej

służby sanitarne zdrowie

Określenie w ustawie 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym 
realnych i spójnych terminów 
dotyczących opracowania 
planów zarządzania kryzyso-
wego przez poszczególnych 
uczestników biorących udział 
w procedurach ich opracowa-
nia i zatwierdzania.

ustawodawca zdrowie

4. Przygotowanie lotniska 
Poznań-Krzesiny 
do realizacji zadań 
bazy samolotów F 16
P09/084/KOB

Przeprowadzenie analizy 
skutków utrzymywania bazy 
samolotów F-16 w Poznaniu 
oraz skutków zmiany jej 
lokalizacji, jako podstawy 
ewentualnych działań w tym 
zakresie

Minister Obrony 
Narodowej

obrona 
narodowa

przyjęty do 
realizacji

Uregulowanie zasad 
i procedur dotyczących 
uwzględniania potrzeb obron-
ności w zagospodarowaniu 
przestrzennym kraju

Minister Obrony 
Narodowej

obrona 
narodowa

przyjęty do 
realizacji
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5. Realizacja programu 
modernizacji w Policji 
ustanowionego ustawą 
z dnia 12 stycznia 
2007 r.
P/10/083/KOB

Egzekwowanie od Komendan-
ta Głównego Policji rzetelne-
go i przejrzystego informowa-
nia o wydatkach dokonanych 
ze środków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 
oraz o dokonanych wydatkach 
będących spłatą zobowiązań 
zaciągniętych w minionym 
roku budżetowym

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Dokonanie oceny wpływu 
realizacji Programu na 
bezpieczeństwo państwa 
i obywateli.

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Zastosowanie w jednostkach 
Policji systemu finansowo-
księgowego gwarantującego 
rzetelne i zgodne z przepisami 
prowadzenie ksiąg rachun-
kowych

Komendant Główny 
Policji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Rzetelne przygotowanie 
planowanych projektów, 
w tym staranne ustalanie 
szacunkowych wartości 
planowanych zamówień pub-
licznych i dokumentowanie 
tego procesu

Komendant Główny 
Policji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Zapewnienie staranne-
go redagowania umów 
zawieranych z wykonawcami, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem należytego zabezpiecze-
nia interesów Skarbu Państwa

Komendant Główny 
Policji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Rzetelne egzekwowanie 
zapisów umownych

Komendant Główny 
Policji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Zapewnienie konkurencyj-
ności procedur udzielania 
zamówień publicznych, w tym 
w zakresie stosowanych 
trybów

Komendant Główny 
Policji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Wypracowanie i wdrożenie 
mechanizmów gwarantu-
jących pełną przejrzystość 
realizacji zawartych umów 
i skuteczność procesów 
kontroli wewnętrznej.

Komendant Główny 
Policji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

6. Przygotowanie 
jednostek krajowego 
systemu ratowniczo-
gaśniczego do 
prowadzenia czynności 
ratowniczych na 
wysokości
P10/085/KOB

Zapewnienie możliwości 
bieżącego, stosownie do 
potrzeb, korzystania przez 
jednostki krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego ze 
śmigłowców do prowadzenia 
działań ratowniczych na 
wysokości.

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Zapewnienie możliwości 
zintensyfikowania szkoleń 
i ćwiczeń z zakresu ratow-
nictwa wysokościowego 
z użyciem śmigłowców lub 
metod alternatywnych.

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji
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Uwzględnienie w ramowych 
wytycznych dla jednostek kra-
jowego systemu ratowniczo-
gaśniczego procedur działań 
ratowniczych w przypadku 
powstania zdarzeń o charak-
terze masowym w budynkach 
średniowysokich, wysokich, 
wysokościowych i innych 
obiektach wysokich.

Komendant Główny 
Państwowej Straży 
Pożarnej

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Zapewnienie pełnej, bieżącej 
realizacji szkolenia strażaków 
OSP włączonych do krajo-
wego systemu ratowniczo-
gaśniczego.

Komendant Główny 
Państwowej Straży 
Pożarnej

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Egzekwowanie rzetelnego 
dokonywania analiz zagrożeń 
i sporządzania planów 
ratowniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń 
w budynkach średniowyso-
kich, wysokich, wysoko-
ściowych i innych obiektach 
wysokich

Komendant Główny 
Państwowej Straży 
Pożarnej

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Doprowadzenie do zgodności 
stanu zatrudnienia w jed-
nostkach organizacyjnych 
PSP z zatwierdzonymi 
strukturami stanowiskowymi 
wynikającymi z regulaminów 
organizacyjnych.

Komendant Główny 
Państwowej Straży 
Pożarnej

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

Poprawa wyposażenia jedno-
stek PSP w sprzęt i pojazdy 
ratowniczo-gaśnicze.

Komendant Główny 
Państwowej Straży 
Pożarnej

sprawy 
wewnętrzne

przyjęty do 
realizacji

7. Wymierzanie przez 
Inspekcję Ochrony 
Środowiska 
administracyjnych kar 
pieniężnych oraz ich 
egzekwowanie
P/10/111/KSR

Podjęcie czynności zmie-
rzających do zwiększenia 
liczby prowadzonych przez 
Inspekcję Ochrony Środowi-
ska kontroli przestrzegania 
decyzji ustalających warunki 
korzystania ze środowiska, 
w toku których prowadzone 
są pomiary emisji substancji 
i energii do środowiska

Główny Inspektor 
Ochrony 
Środowiska

środowisko przyjęty 
do realizacji

Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska poinformował, że 
dokonane w 2011 r. zakupy 
sprzętu pomiarowego pozwolą 
w przyszłości oczekiwać wzro-
stu liczby kontroli z pomiarem.

Dołożenie należytej sta-
ranności przy prowadzeniu 
postępowań odwoławczych, 
w szczególności dokonywanie 
wszechstronnej i wyczerpu-
jącej oceny dowodów oraz 
dotrzymywanie ustawowego 
terminu rozpatrywania spraw, 
a w przypadku jego przekro-
czenia - zawiadamianie stron 
o przyczynach i nowym termi-
nie załatwienia sprawy

Główny Inspektor 
Ochrony 
Środowiska

środowisko zrealizowany Główny Inspektor Ochro-
ny Środowiska poinformował 
o podjęciu monitorowania ter mi-
nu rozpatrzenia odwołań celem 
przygotowania w odpowiednim 
terminie zawiadomień o nieter-
minowym rozpatrzeniu sprawy 
oraz o przeprowadzeniu szkoleń 
dla pracowników GIOŚ i woje-
wódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska z zakresu stosowania 
przepisów kpa oraz stosowania 
w postępowaniach, prowadzo-
nych przez organy IOŚ, przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa

8. Zarządzanie 
środowiskiem 
w gminach
P/10/113/KSR

Określenie minimalnej 
zawartości programów 
ochrony środowiska, 
procedury ich opracowania i 
aktualizowania

Minister 
Środowiska

środowisko w trakcie 
realizacji

Minister Środowiska po-
informował, że w 2011 r. roz-
poczęto opiniowanie kolejnej 
edycji programów, przykłada-
jąc dużą wagę do oceny stopnia 
uwzględnienia priorytetów 



602

1 2 3 4 5 7 8

Polityki ekologicznej państwa 
w latach 2009-2012 z perspek-
tywą do roku 2016 oraz wyko-
rzystania systemów zarządzania 
środowiskowego jako narzędzia 
realizacji celów środowiskowych 
administracji samorządowej.

Opracowując raport z re-
alizacji polityki ekologicznej 
państwa, MŚ dokona komplek-
sowej oceny realizacji zadań, 
również w zakresie kompetencji 
administracji samorządowej. 
Analizie będzie podlegała po-
trzeba i zakres doprecyzowania 
wymagań stawianych progra-
mom ochrony środowiska, od-
nośnie do ich opracowywania 
i realizacji oraz metod zarzą-
dzania środowiskiem.

Na etapie opracowania nowej 
polityki ekologicznej państwa 
zakłada się opracowanie wy-
tycznych dot. przygotowania 
i realizacji programów ochrony 
środowiska oraz stworzenie 
zasad monitorowania realizacji 
programów. Informacja o kierun-
ku i zakresie działań Ministerstwa 
związanych z programami ochro-
ny środowiska, ich zawartością 
i procedurami opracowania 
zo  stanie przedłożona w IV kw. 
2012 r.

Wskazanie metod zarządzania 
środowiskiem i koordynacji 
działań na poziomie gminy

Minister Środo-
wiska

środowisko w trakcie 
realizacji

Stworzenie systemu 
wspierania wdrażania EMAS 
w jednostkach administracji 
samorządowej

Minister 
Środowiska

środowisko w trakcie 
realizacji

Minister Środowiska poinfor-
mował, że w działaniach na rzecz 
rozwoju i promocji EMAS dużą 
wagę przywiązuje się do zwięk-
szenia zainteresowania organów 
administracji samorządowej za-
równo przystąpieniem do tego 
systemu, jak i zaktywizowaniem 
lokalnego sektora gospodar-
czego do wdrażania systemów 
zarządzania środowiskowego. 

W opracowywanej strategii 
rozwoju EMAS przewiduje się 
działania ukierunkowane na re-
alizację programów, mających 
na celu rejestrację organów 
administracji samorządowej 
w syste mie EMAS oraz popula-
ryzujących system wśród przed-
siębiorców.

Ministerstwo Środowiska 
nawiąże współpracę z Komisją 
Wspólną Rządu i Samorządu  
oraz organami administracji 
samorządowej. Zdaniem Mini-
sterstwa , docelowym efektem 
współpracy byłoby opracowa-
nie zasad funkcjonowania syste-
mu wsparcia wdrażania EMAS 

w jednostkach administra-
cji samorządowej. Informacja 
o efektach działań w zakresie 
promocji systemu EMAS w or-
ganach administracji samo-
rządowej zostanie przedłożona 
w grudniu 2012r.
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9. Zagospodarowanie 
spalarni odpadów 
niebezpiecznych 
zakupionej w ramach 
Projektu PHARE PL 
9608.02.01
I/10/005/KSR

Kontynuowanie przez 
Ministra Skarbu Państwa 
działań w celu jak 
najszybszego doprowadzenia 
do zagospodarowania 
spalarni, zgodnie z jej 
przeznaczeniem

Minister Skarbu 
Państwa

Skarb Państwa w trakcie 
realizacji

Na ogłoszone w dniu 28 lip-
ca 2011 r. publiczne zaproszenie 
do rokowań w sprawie sprzeda-
ży instalacji, w wyznaczonym 
terminie, nie wpłynęła żadna 
oferta. W dniu 1 grudnia 2011 r. 
zawarto z Zakładami Mechanicz-
nymi „Bumar-Łabędy” SA w Gli-
wicach umowę przechowania, 
w wyniku której do 30 kwietnia 
2012 r. mienie przejęte po nie-
zrealizowanym projekcie będzie 
nadzorowane i ubezpieczone. 
W dniu 22 grudnia 2011 r. za-
mieszczono w BIP publiczne za-
proszenie do wzięcia udziału w 
aukcji, której przedmiotem była 
instalacja spalarni. Aukcja nie 
odbyła się ze względu na brak 
chętnych do wzięcia udziału w 
licytacji. 

W Ministerstwie SP są pro-
wadzone uzgodnienia w sprawie 
sposobu zagospodarowania 
spalarni.

10. Funkcjonowanie 
ELEWARR sp. z o.o.
P/10/108/KSR

Podjęcie działań w celu 
opracowania i wdrożenia 
strategii rozwoju Spółki, 
określającej założenia, 
kierunki działań, a 
także sposoby realizacji 
wyznaczonych zadań.

Minister Skarbu 
Państwa

rynki rolne zrealizowany Wniosek zrealizowany przez 
Prezesa Agencji Rymku Rol-
nego

Monitorowanie działań Spółki 
ELEWARR w sprawie zwrotu 
wynagrodzeń nienależnie 
pobranych przez członków 
Rady Nadzorczej i Zarządu 
Spółki oraz Głównego 
Księgowego Spółki

Prezes Agencji 
Rynku Rolnego

rynki rolne w trakcie 
realizacji

Ustalenie wynagrodzeń dla 
członków Zarządu Spółki w 
kwotach nieprzekraczających 
maksymalnej wysokości 
wynagrodzenia miesięcznego, 
określonego w art. 8 pkt 1 
ustawy o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi

Prezes Agencji 
Rynku Rolnego

rynki rolne zrealizowany

Wyegzekwowanie od 
Zarządu Spółki ustalenia 
wynagrodzenia dla Głównego 
Księgowego 
w kwocie nieprzekraczającej 
maksymalnej wysokości 
wynagrodzenia miesięcznego, 
określonego w art. 8 pkt 1 
ww. ustawy

Prezes Agencji 
Rynku Rolnego

rynki rolne zrealizowany

Podjęcie działań mających 
na celu poprawę sytuacji 
finansowej Spółki ELEWARR

Prezes Agencji 
Rynku Rolnego

rynki rolne zrealizowany
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11. Funkcjonowanie 
szkół rolniczych 
prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
w latach 2008-2010
P/10/112/KSR

Podjęcie - we współpracy z 
Ministrem Finansów - działań 
mające na celu zapewnienie 
szkołom rolniczym 
prowadzonym przez Ministra 
Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
środków finansowych, 
umożliwiających 
funkcjonowanie na poziomie 
zgodnym z założonym 
przy ich przejmowaniu 
od jednostek samorządu 
terytorialnego

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

rozwój wsi zrealizowany

Podjęcie działania 
w kierunku skutecznej 
realizacji obowiązków 
organu prowadzącego, 
w szczególności 
polegające na: zapewnieniu 
prowadzonym szkołom 
optymalnych warunków 
funkcjonowania poprzez 
poprawę warunków 
lokalowych niektórych 
z nich, poprawę warunków 
bezpieczeństwa, a także pełne 
wyposażenie szkół 
w zalecane pomoce naukowe 
i dydaktyczne 
wyeliminowaniu przypadków 
realizacji przez prowadzone 
szkoły wydatków niezgodnie 
z zatwierdzonym planem 
finansowym, zaciągania 
zobowiązań ponad kwoty 
określone w tych planach, 
a także naruszania 
postanowień przepisów 
w zakresie prowadzenia 
rachunkowości 
i przeprowadzania 
postępowań o zamówienia 
publiczne.

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

rozwój wsi zrealizowany

Zwiększenie nadzoru nad 
gospodarką finansową 
prowadzonych szkół

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

rozwój wsi zrealizowany

12. Prawidłowość 
utrzymywania 
i użytkowania obiektów 
budowlanych
P/10/109/KSR

Spowodowanie, w ramach 
kontroli sprawowanej nad 
działaniami powiatowych 
inspektorów nadzoru 
budowlanego, zwiększenia 
liczby kontroli dotyczących 
utrzymywania i użytkowania 
obiektów budowlanych

Główny Inspektor 
Nadzoru 
Budowlanego

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

zrealizowany Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego poinformował, 
że w 2011 r. nadzór budowlany 
podejmuje zwiększone działania 
kontrolne zarówno planowe, jak i 
doraźne w zakresie przestrzegania 
przepisów Prawa budowlanego: 
utrzymania obiektów budowla-
nych, ochrony zdrowia i prawi-
dłowości prowadzenia robót bu-
dowlanych oraz zastosowanych 
materiałów budowlanych.

Dodatkowo, w okresie in-
tensywnych opadów śniegu, są 
prowadzone doraźne kontrole 
stanu utrzymania obiektów bu-
dowlanych. Stałym monitorin-
giem objęto obiekty socjalne, 
skontrolowane po wydarze-
niach w Kamieniu Pomorskim 
w 2009 r. 
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W 2011 r. nadzór budowlany 
poddaje kontroli realizację obo-
wiązków przez właścicieli lub za-
rządców budowlanych obiektów 
sportowych.

13. Realizacja zadań 
w zakresie planowania 
i zagospodarowania 
przestrzennego 
przez organy 
administracji rządowej 
i jednostki samorządu 
terytorialnego
P/10/110/KSR

Podjęcie działań w zakresie 
doprowadzenia do pilnego 
wdrożenia nowych rozwiązań 
prawnych 
z zakresu planowania 
i zagospodarowania 
przestrzennego.

Minister 
Infrastruktury i 
Minister Rozwoju 
Regionalnego

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

w trakcie 
realizacji

Minister Rozwoju Regio-
nalnego poinformował, że 
„Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju” wraz 
z „Prognozą oddziaływania na 
środowisko” była przedmiotem 
konsultacji społecznych, któ-
re trwały do dnia 21 września 
2010 r. W związku ze zgłoszony-
mi uwagami podjęto w Minister-
stwie prace nad wprowadzeniem 
zmian w opracowanych doku-
mentach.

Dokonanie aktualizacji 
strategii rozwoju województw 
i planów zagospodarowania 
przestrzennego województw, 
w przypadku nieaktualnych 
dokumentów planistycznych.

Marszałkowie 
województw

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

w trakcie 
realizacji

Kierownicy pozostałych 
jednostek kontrolowanych, tj. 
marszałkowie województw, 
wójtowie, burmistrzowie lub 
prezydenci miast poinformowali 
o podjętych działaniach dla reali-
zacji wniosków pokontrolnych, 
w tym m. in. o prowadzeniu prac 
na rzecz aktualizacji planów za-
gospodarowania przestrzennego 
województw, wyeliminowaniu 
nieprawidłowości dotyczących 
funkcjonowania Wojewódzkich 
Komisji Urbanistyczno-Archi-
tektonicznych, dokonywaniu 
analizy zmian w zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz ocen 
aktualności studiów i miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) i przed-
stawieniu jej wyników radom 
gmin, kontynuowaniu prac nad 
opracowaniem mpzp, wywią-
zaniu się z obowiązku przeka-
zania kopii uchwalonych mpzp 
marszałkowi oraz o ewidencjo-
nowaniu decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu zgodnie z przepisami 
prawa.

Systematyczne zwiększanie 
powierzchni gmin objętych 
miejscowymi planami 
zagospodarowania prze-
strzennego, uwzględnianie 
w studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin, 
zakresu przedmiotowego wy-
maganego ustawą z 2003 r. 
o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, 
w tym określenie obszarów 
narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi i osuwania się 
mas ziemnych, opracowanie 
wieloletnich programów 
sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego w nawiązaniu 
do ustaleń studium oraz 
dokonywanie analiz zmian 
w zagospodarowaniu prze-
strzennym.

Prezydenci 
i burmistrzowie 
miast

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

w trakcie 
realizacji

14. Wybór oraz realizacja 
indywidualnych 
projektów 
kluczowych w 
ramach Regionalnych 
Programów 
Operacyjnych
P/10/002/KAP

Zintensyfikowanie działań na 
rzecz zakończenia procesu 
przygotowania projektów 
indywidualnych oraz 
przyspieszenia ich realizacji

Zarządy 
województw

rozwój 
regionalny

zrealizowany

Podjęcie przez Instytucję 
koordynującą RPO działań 
służących wyeliminowaniu 
nieprawidłowości w raportach 
o stanie przygotowania 
projektów indywidualnych i 
zapewnieniu wiarygodnych 
danych

Minister Rozwoju 
Regionalnego

rozwój 
regionalny

zrealizowany
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15. Działalność 
samorządowych 
kolegiów 
odwoławczych
P/10/003/KAP

Dokonanie analizy istniejącej 
sieci samorządowych 
kolegiów odwoławczych 
pod kątem zasadności 
utrzymywania dotychczasowej 
ich liczby, ze szczególnym 
uwzględnieniem danych 
dotyczących wskaźnika 
wydajności, wielkości 
wpływu spraw, liczby spraw 
pozostających do rozpatrzenia 
na okres następny, kosztów 
i czasu rozpatrzenia jednej 
sprawy oraz danych 
dotyczących obsady kadrowej

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

administracja 
publiczna

w trakcie 
realizacji

W wyniku realizacji wnio-
sków skierowanych przez NIK 
po kontroli, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
poinformował m.in., że prze-
prowadzona zostanie analiza za-
sadności utrzymywania dotych-
czasowej liczby samorządowych 
kolegiów odwoławczych.

Zwrócenie szczególnej uwagi 
na terminowość załatwiania 
spraw, w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów 
prawa i poprawy sprawności 
postępowań.

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji

administracja 
publiczna

niezrealizo-
wany

Minister SWiA wskazał, że 
przy obecnej obsadzie etatowej 
Departamentu Kontroli, Skarg 
i Wniosków MSWiA zwiększe-
nie liczby kontroli na miejscu 
w SKO byłoby trudne do zreali-
zowania.

16. Realizacja zadań 
w zakresie 
międzynarodowej 
współpracy na rzecz 
rozwoju
P/10/005/KAP

Utworzenie ram 
strategicznych 
i legislacyjnych, które 
zapewnią wdrożenie 
systemu kompleksowego 
planowania, koordynacji 
i ewaluacji polskiej pomocy 
zagranicznej, 

Minister Spraw 
Zagranicznych

administracja 
publiczna,
rozwój regio-
nalny
sprawy zagra-
niczne
członkostwo 
Rzeczy-
pospolitej 
Polskiej w Unii 
Europejskiej

w trakcie 
realizacji

Opracowanie planu działania 
w zakresie  osiągnięcia 
do 2015 r. deklarowanej 
wielkości polskiej pomocy 
zagranicznej, o który zwróciła 
się do państw UE Komisja 
Europejska

Minister Spraw 
Zagranicznych

administracja 
publiczna,
rozwój regio-
nalny
sprawy zagra-
niczne
członkostwo 
Rzeczy-
pospolitej 
Polskiej w Unii 
Europejskiej

w trakcie 
realizacji

Rzetelne sporządzanie 
sprawozdań dla OECD 
zawierających kompletne 
i zweryfikowane dane 
w zakresie wielkości polskiej 
pomocy rozwojowej

Minister Spraw 
Zagranicznych

administracja 
publiczna,
rozwój regio-
nalny
sprawy zagra-
niczne
członkostwo 
Rzeczy-
pospolitej 
Polskiej w Unii 
Europejskiej

w trakcie 
realizacji

17. Wykonywanie przez 
organy administracji 
publicznej zadań w 
zakresie zarządzania 
kryzysowego
P/10/006

Zapewnienie skuteczniejszego 
nadzoru Rady Ministrów 
nad realizacją zadań 
planistycznych przez 
podmioty szczebla 
centralnego

Rada Ministrów sprawy 
wewnętrzne
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Zapewnienie przez 
Ministra SWiA oraz 
inne terenowe organy 
administracji publicznej 
– w ramach sprawowanego 
nadzoru – wypełniania 
ustawowych obowiązków 
w zakresie terminowości 
opracowania planów oraz 
spowodowania spójności 
systemu zarządzania 
kryzysowego z planami 
operacyjnymi służb biorących 
udział w działaniach 
profilaktycznych 
i w usuwaniu skutków 
zdarzeń nadzwyczajnych, 
systematycznego szkolenia 
osób zaangażowanych 
w zarządzanie kryzysowe, 
zwłaszcza na szczeblu 
gminnym, gdzie stwierdzono 
zaniechania 
w tym zakresie

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

sprawy 
wewnętrzne

Rozwiązanie problemu 
niedofinansowania realizacji 
zadań zleconych samorządom 
województw, dotyczących 
utrzymania i rozbudowy 
infrastruktury gospodarki 
wodnej i melioracji, jako 
na problemu mającego 
zasadnicze znaczenie dla 
ochrony przeciwpowodziowej

Rada Ministrów sprawy 
wewnętrzne

18. Wykorzystanie 
nieruchomości 
kolejowych na 
cele komercyjne, 
niezwiązane z 
prowadzeniem ruchu 
kolejowego
P/10/063/KKT

Podjęcie działań mających 
na celu przeprowadzanie 
analiz działalności PKP SA, 
w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami, 
umożliwiających 
sprawowanie rzetelnego 
nadzoru nad celowym 
i gospodarnym przebiegiem 
tego procesu.

Minister 
Infrastruktury

transport niezrealizo-
wany

Podjęcie działań mających na 
celu zwiększenie efektywności 
zagospodarowania na cele 
komercyjne nieruchomości 
zbędnych dla funkcjonowania 
transportu kolejowego

Zarząd PKP transport

Uregulowanie zasad 
oddawania nieruchomości 
kolejowych do odpłatnego 
korzystania innym 
podmiotom gospodarczym

Zarząd PKP transport

Wyeliminowanie 
przypadków bezumownego 
korzystania z nieruchomości 
zarządzanych 
i administrowanych przez 
Spółkę

Zarząd PKP transport

Doprowadzenie do 
uregulowania stanu prawnego  
posiadanych nieruchomości

Zarząd PKP transport
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Podjęcie działań, które 
doprowadziłyby do 
wypełnienia lub zmiany 
postanowień ww. umów 
gwarancyjnych, w sposób 
umożliwiający PKP SA 
zagospodarowanie na cele 
komercyjne nieruchomości 
zbędnych dla funkcjonowania 
transportu kolejowego

Minister Finansów transport

19. Wykonywanie funkcji 
zarządcy dróg przez 
organy samorządu 
terytorialnego
P/10/185/KKT

Podjęcie stosownych 
działań zmierzających do 
wzmocnienia nadzoru nad: 
jakością wykonywanych 
robót drogowych, rzetelnym 
ich odbiorem, korzystaniem 
z uprawnień inwestora 
w okresie gwarancji, 
prowadzoną ewidencją dróg 
oraz  ich oznakowaniem

zarządcy dróg 
samorządowych

transport niezrealizo-
wany

Zwiększenie zainteresowania 
problematyką zarządzania 
drogami przez audyt 
wewnętrzny

zarządcy dróg 
samorządowych

transport

Przeciwdziałanie niszczeniu 
dróg przez użytkowników 
pojazdów przekraczających 
normy (przeciążone), 
zwłaszcza poprzez ich 
kontrole z udziałem 
funkcjonariuszy Policji 
i  nspektorów Transportu 
Drogowego

zarządcy dróg 
samorządowych

transport

Podjęcie stosownych 
działań zmierzających do 
przedstawienia problemu 
uregulowania stanu 
prawnego gruntów pod 
pasami drogowymi na 
forum obrad Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, w celu 
dokonania przeglądu i oceny 
warunków finansowych 
regulowania stanów 
prawnych nieruchomości, 
znajdujących się w obrębie 
pasa drogowego

zarządcy dróg 
samorządowych

transport

Usprawnienie koordynacji 
działań   zwłaszcza w zakresie 
robót drogowych i zimowego 
utrzymania dróg   między 
zarządcami poszczególnych 
dróg w miastach

zarządcy dróg 
samorządowych

transport

Wykorzystanie 
dotychczasowych 
doświadczeń zarządców dróg 
w stosowaniu rozwiązań 
prawnych wprowadzonych 
po zmianie w 2008 r. ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg 
publicznych i podjęcie prac 

Minister 
Infrastruktury

transport
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legislacyjnych mających na 
celu dalsze usprawnienie 
procedury przygotowania 
inwestycji drogowych, m.in. 
poprzez wprowadzenie 
do przywołanej ustawy 
przepisów określających, 
że decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji 
drogowej (decyzje ZRID) 
dla danej inwestycji 
obejmuje wszystkie roboty 
budowlane, niekoniecznie 
związane z samą drogą 
publiczną – które są jednak 
konieczne do realizacji 
planowanej inwestycji oraz 
rozszerzenie przepisów art. 
11a ust. 1 powyższej ustawy 
o możliwość występowania 
z wnioskiem o wydanie 
decyzji ZRID, również przez 
zarząd drogi, w sytuacjach 
gdy został on powołany.

20. Wykonywanie zadań 
przez 
administrację 
publiczną w zakresie 
bezpieczeństwa 
przewozu towarów 
niebezpiecznych
P/11/061/KIN

Wydając rozporządzenie 
o warunkach technicznych 
dla torów do awaryjnego 
odstawiania uszkodzonych 
wagonów kolejowych przewo-
żących towary niebezpiecz-
ne, ująć w nim wytyczne 
określające zasady ustalania 
stacji kolejowych, na których 
powinny być wyznaczone 
takie tory. Na podstawie tych 
wytycznych Prezes Zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A powinien dokonać analizy 
dotychczasowej lokalizacji ta-
kich torów oraz niezwłocznie 
spowodować dostosowanie 
stanu technicznego tych 
torów do stanu zapewnia-
jącego bezpieczeństwo ich 
eksploatacji

Minister 
Transportu, 
Budownictwa 
i Gospodarki 
Morskiej
Prezes Zarządu 
PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA

transport Należy oczekiwać, że prawi-
dłowe wdrożenie wchodzących 
przepisów ustawy o przewozie 
towarów niebezpiecznych  po-
winno poprawić skuteczność 
nadzoru administracji publicz-
nej nad przygotowaniem osób 
zaangażowanych w proces 
przewozu towarów niebezpiecz-
nych oraz poprawić bezpieczeń-
stwo i sprawność wykonywania 
przewozów.

Rozważenie podjęcia działań 
w celu wprowadzenia do 
przepisów regulujących 
zasady przewozu towarów 
niebezpiecznych stosownych 
uregulowań określających 
zadania organów 
zarządzających ruchem 
drogowym w zakresie 
ujmowania w projektach 
organizacji ruchu 
rozwiązań zapewniających 
bezpieczeństwo przewozu 
towarów niebezpiecznych

Minister 
Transportu, 
Budownictwa 
i Gospodarki 
Morskiej

transport

Podjęcie działań w kierunku 
wprowadzenia przepisów 
w pełni zapobiegających 
uzyskaniu świadectwa 
doradcy do spraw 
bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych 
przez osoby nieuprawnione

Minister 
Transportu, 
Budownictwa 
i Gospodarki 
Morskiej

transport
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Rozważyć możliwość podjęcia 
działań legislacyjnych w celu 
ponownego uregulowania w 
ustawie o przewozie towarów 
niebezpiecznych wskazanego 
wyżej obowiązku. NIK 
dostrzega przy tym potrzebę 
określenia zasad współpracy 
komendantów wojewódzkich 
wymienionych służb 
w  akresie wykorzystywania 
informacji zawartych 
w zgłoszeniach przewozu 
oraz zapewnienia środków 
dyscyplinujących wobec 
podmiotów podlegających 
obowiązkowi zgłoszenia.

Minister 
Transportu, 
Budownictwa 
i Gospodarki 
Morskiej

transport

Po przeprowadzeniu analiz 
istniejącej organizacji 
ruchu w zakresie jego 
bezpieczeństwa, w których 
uwzględnione zostaną 
informacje o rozmieszczeniu 
zakładów produkujących lub 
wykorzystujących towary 
niebezpieczne, przebiegi 
tras po których są one 
przewożone oraz rodzaje 
i roczne ilości tych towarów, 
rozważenie możliwości 
wprowadzenia ograniczeń 
ruchu pojazdów z towarami 
niebezpiecznymi po drogach 
przebiegających przez 
obszary zurbanizowane

organy 
zarządzające 
ruchem na drogach 
publicznych, w 
szczególności 
prezydenci miast

transport

W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego 
oraz sprawnego wykonywania 
czynności kontrolnych 
związanych z usunięciem 
środka transportu wraz 
z ładunkiem i zdeponowania 
go w odpowiednim miejscu 
postojowym, w porozumieniu 
z komendantami 
wojewódzkimi policji oraz 
państwowej straży pożarnej, 
a także starostami –
zgromadzenie danych o 
parkingach spełniających 
wymagania rozporządzenia 
z dnia 14 sierpnia 2003 r. 
w sprawie parkingów, 
na które są usuwane 
pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne, 
doprowadzenie do utworzenia 
przez zarządców dróg co 
najmniej po jednym parkingu 
(na terenie każdego powiatu) 
spełniającym odpowiednie 
wymagania, 
przekazanie listy parkingów 
komendantom wojewódzkim 
policji i państwowej straży 
pożarnej.

wojewódzcy 
inspektorzy 
transportu 
drogowego

transport
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Wykorzystywanie w pełni 
uprawnienia zwierzchnika 
administracji rządowej 
w województwie, celem 
lepszej koordynacji działań 
dotyczących bezpieczeństwa 
przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych

wojewodowie transport

21. Przekształcenia 
własnościowe 
wybranych szpitali 
w latach 2006-2010
P/10/097/KPZ

W przypadku dokonywania 
przekształceń, zapewnienie 
odpowiedniego nadzoru nad 
procesem restrukturyzacji 
podmiotów leczniczych, 
które będą działać w formie 
spółek oraz przeciwdziałanie 
ograniczaniu zakresu 
świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez 
restrukturyzowane jednostki..

organy 
założycielskie 
SPZOZ

zdrowie

Usprawnienie nadzoru 
ze strony organów 
założycielskich, 
w przypadku dokonywania 
likwidacji SPZOZ

organy 
założycielskie 
SPZOZ

zdrowie

22. Restrukturyzacja 
sektora przemysłu 
maszynowego
P/10/048/KGP

Zintensyfikowanie nadzoru 
właścicielskiego nad 
spółkami sektora, stosownie 
do ustalonych procedur

Minister Skarbu 
Państwa

Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa 
zrealizował wniosek zawarty 
w wystąpieniu pokontrolnym 
NIK, dotyczący określenia 
długofalowych celów i zakła-
danych korzyści z tytułu po-
siadania przez Skarb Państwa 
akcji i udziałów spółek sektora 
przemysłu maszynowego.

Prowadzenie merytorycznej 
weryfikacji analiz 
przedprywatyzacyjnych

Minister Skarbu 
Państwa

Skarb Państwa

Rozważenie możliwości 
zmiany formuły sporządzania 
kolejnych raportów o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 
spółek tak, aby zapewniona 
była porównywalność danych

Minister Skarbu 
Państwa

Skarb Państwa

Określenie zasad kwalifikacji 
spółek do poszczególnych 
sektorów (agregatów 
branżowych)

Minister Skarbu 
Państwa

Skarb Państwa

23. Wspieranie środkami 
publicznymi 
restrukturyzacji spółek 
przemysłowego 
potencjału obronnego
P/10/044/KGP

Przygotowanie, na 
bazie dotychczasowych 
doświadczeń, nowych 
rozwiązań gospodarczych 
w zakresie wsparcia procesu 
restrukturyzacji sektora ppo 
(lepiej uwzględniających 
jego specyfikę), w celu 
dalszego zintensyfikowania 
zainteresowania 
tymi rozwiązaniami 
przedsiębiorców 
prowadzących procesy 
dostosowawcze, 
ukierunkowane na poprawę 
wyników ekonomiczno-
finansowych i uzyskanie 
trwałej zdolności konkurencji 

Minister 
Gospodarki

gospodarka częściowo 
zrealizowany

trwa realizacja zadań zmie-
rzających do wykonania wnio-
sku
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rynkowej. Dokonanie 
modyfikacji i aktualizacji, 
biorąc pod uwagę obecne 
uwarunkowania formalno-
prawne i finansowo-
ekonomiczne, postanowień 
Strategii konsolidacji i 
wspierania rozwoju polskiego 
przemysłu obronnego w 
latach 2007-2012, przyjętej 
przez Radę Ministrów w dniu 
31 sierpnia 2007 r.

24. Restrukturyzacja 
i prywatyzacja 
przedsiębiorstw 
transportu 
autobusowego
P/10/043/KGP

Opracowanie programu 
restrukturyzacji spółek 
transportu samochodowego, 
uwzględniającego 
uwarunkowania 
poszczególnych spółek.

Minister Skarbu 
Państwa

Skarb Państwa niezrealizo-
wany

Zapewnienie rzetelnych i 
skutecznych mechanizmów 
nadzoru właścicielskiego 
Ministra SP, w tym 
obejmujących egzekwowanie 
wykonania przez zarządy 
spółek programów 
restrukturyzacyjnych

Minister Skarbu 
Państwa

Skarb Państwa

Wprowadzenie w spółkach 
i przedsiębiorstwach 
branży transportu 
autobusowego mechanizmów 
racjonalizujących działania 
w zakresie nabywania 
i zbywania składników 
majątku, zwłaszcza taboru 
autobusowego.

spółki i 
przedsiębiorstwa 
branży transportu 
autobusowego

Skarb Państwa

Restrukturyzacja majątkowa i 
kosztowa, realizowana przez 
zarządy spółek, zapewniająca 
utrzymanie pozycji rynkowej.

spółki i 
przedsiębiorstwa 
branży transportu 
autobusowego

Skarb Państwa

Uproszczenie procedury 
zmiany zezwoleń na przewozy 
regularne w transporcie 
drogowym osób, określonej 
w ustawie o transporcie 
drogowym

Ustawodawca Skarb Państwa

25. Opodatkowanie 
działalności 
gospodarczej 
podatkiem od gier
P/10/023/KBF

Wypracowanie koncepcji 
prowadzenia przez izby 
celne kontroli urządzania 
gier oraz wykorzystania 
przysługujących Służbie 
Celnej uprawnień

Minister Finansów budżet, finanse 
publiczne, 
instytucje 
finansowe

Został zrealizowany wniosek 
z wystąpienia pokontrolnego 
skierowanego do Ministra 
Finansów, dotyczący zintensy-
fikowania prac nad zmianami 
w ustawie o grach hazardowych 
w zakresie przepisów technicz-
nych. Zmiany do ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. Nr 201, 
1540 ze zm.) wprowadzono 
ustawą z dnia 26 maja 2011 r. 
o zmianie ustawy o grach ha-
zardowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 134, 
poz. 779)

Stałe monitorowanie 
skuteczności nowych 
rozwiązań dotyczących 
nadzoru i kontroli rynku 
gier oraz szybkie ich 
dostosowywanie do 
rozpoznanych zagrożeń

Minister Finansów budżet, finanse 
publiczne, 
instytucje 
finansowe
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26. Wychowanie 
przedszkolne
P/10/069/KNO

Zwiększenie liczby miejsc 
w przedszkolach oraz 
wypracowanie nowego, 
bardziej elastycznego modelu 
finansowania i prowadzenia 
wychowania przedszkolnego 
w różnych formach 
organizacyjnych

Minister Edukacji 
Narodowej
wójtowie, 
burmistrzowie 
i prezydenci miast

oświata 
i wychowanie

Podjęcie działań 
zmierzających do tworzenia 
warunków umożliwiających 
zwiększenia zasięgu 
wychowania przedszkolnego, 
a także spowodowanie 
stosowania, 
w tzw. innych formach 
wychowania przedszkolnego, 
przepisów o przedszkolach 
w zakresie sprawowania 
nadzoru pedagogicznego 
oraz wprowadzenie nowych 
form pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym, 
niezwiązanych z tworzeniem 
nowych struktur 
organizacyjnych

Minister Edukacji 
Narodowej

oświata 
i wychowanie

27. Wykorzystanie środków 
publicznych na pomoc 
materialną dla uczniów 
P/10/074/KNO

Rozważyć wprowadzenie 
przepisów prawnych 
dotyczących:
zobowiązania gmin do 
sporządzenia bilansu 
potrzeb w zakresie pomocy 
materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów, 
co umożliwiło by m.in. 
rzetelne planowanie kwot 
wydatków na tę pomoc, 
ustalenie minimalnych kwot 
stypendiów oraz dotarcie 
z tą pomocą do uczniów, 
których rodzice nie 
podejmują odpowiednich 
działań w celu jej uzyskania
zobowiązanie gmin do 
tworzenia w prowadzonych 
szkołach ofert zajęć 
edukacyjnych dla uczniów 
wykraczających poza plany 
nauczania, umożliwiających 
uczestnictwo w nich uczniom 
w ramach przyznanych 
stypendiów szkolnych,
określenie kryteriów 
(niezależnie od regulacji 
prawnych, zawartych 
w ustawie o pomocy 
społecznej), od których 
zależy kwalifikowanie 
ucznia do pomocy 
materialnej o charakterze 
socjalnym (przekroczenie 
progu dochodowego 
nawet o niewielką kwotę 
pozbawia ucznia możliwości 
skorzystania ze stypendium 
szkolnego, mimo trudnej 
sytuacji materialnej).

Minister Edukacji 
Narodowej

oświata i 
wychowanie
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Podjęcie działań w celu 
rzetelnego rozpoznania 
potrzeb w zakresie pomocy 
materialnej dla uczniów.

prezydenci, 
burmistrzowie 
i wójtowie

oświata 
i wychowanie

Zapewnienie terminowego 
rozpatrywania wniosków 
o stypendia szkolne i zasiłki 
szkolne.

prezydenci, 
burmistrzowie 
i wójtowie

oświata 
i wychowanie

Określenie w statutach szkół 
formy i zakresu pomocy 
materialnej dla uczniów, 
zgodnie z zasadami zawartymi 
w ustawie o systemie oświaty.

dyrektorzy szkół 
publicznych

oświata 
i wychowanie

Występowanie do organu 
prowadzącego szkołę o 
środki na stypendia za wyniki 
w nauce lub za osiągnięcia 
sportowe.

dyrektorzy szkół 
publicznych

oświata 
i wychowanie

28. Realizacja zadań 
w zakresie 
zapobiegania nadwadze 
i otyłości 
u dzieci i młodzieży 
szkolnej 
P/10/190/KNO

Stworzenie warunków 
prawnych i finansowych dla 
pełnej realizacji Programu 
zapobiegania nadwadze 
i otyłości u dzieci i młodzieży 
szkolnej.

Minister Zdrowia oświata 
i wychowanie

Znowelizowanie, w porozu-
mieniu  z Ministrem Edukacji 
Narodowej, rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28 
sierpnia 2009 r. w sprawie 
organizacji profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą poprzez 
określenie zakresu i formy 
współpracy pielęgniarki 
szkolnej z dyrektorem szkoły 
i radą pedagogiczną.

Minister Zdrowia

Podejmowanie działań 
dotyczących rozpoznawania 
potrzeb zdrowotnych dzieci 
i młodzieży, w tym w zakresie 
zapobiegania nadwadze 
i otyłości oraz organizowania 
odpowiednich działań 
prozdrowotnych.

prezydenci, 
burmistrzowie 
i wójtowie

Uznanie żywienia zbiorowego 
w szkołach za niezbędny 
element pomocy i ochrony 
zdrowia uczniów oraz 
nadanie mu wysokiej rangi 
i  zapewnić warunki do jego 
organizowania.

prezydenci, 
burmistrzowie 
i wójtowie

Zapewnienie nadzoru nad 
działalnością sklepików 
szkolnych i automatów 
z żywnością, pod względem 
oferowanego do sprzedaży 
asortymentu produktów 
spożywczych i ich jakości.

dyrektorzy szkół
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29. Przygotowanie 
Polski do organizacji 
finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012 
P/10/072/KNO

Zapewnienie wykonania przez 
jednostki odpowiedzialne za 
przygotowanie do organizacji 
EURO 2012 zakresu zadań 
przyjętych w Sprawozdaniu 
z realizacji przygotowań do 
EURO 2012 za okres marzec 
2010 r. – luty 2011 r.

Jednostki 
odpowiedzialne za 
organizację EURO 
2012 
Minister 
Infrastruktury
Minister Finansów

kultura fizyczna 
i sport

Zapewnienie realizacji przez 
PKP PLK SA programu 
rewitalizacji połączeń 
kolejowych między miastami-
gospodarzami EURO 2012.

Jednostki 
odpowiedzialne za 
organizację EURO 
2012 
Minister 
Infrastruktury
Minister Finansów

kultura fizyczna 
i sport

Zapewnienie środków 
finansowych na realizację 
Programu Bezpieczeństwa 
EURO 2012 oraz programu 
promocji Polski w związku 
z organizacją EURO 2012

Jednostki 
odpowiedzialne za 
organizację EURO 
2012 
Minister 
Infrastruktury
Minister Finansów

kultura fizyczna 
i sport

Zapewnienie realizacji 
gwarancji w zakresie 
własności intelektualnej oraz 
innych gwarancji złożonych 
UEFA, wymagających 
zmian  w polskim prawie

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Miasta-gospodarze 
EURO 2012

kultura fizyczna 
i sport

Wzmocnienie nadzoru 
nad spółkami celowymi, 
w  tym prowadzenie kontroli 
wykonania powierzonych 
zadań

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Miasta-gospodarze 
EURO 2012

kultura fizyczna 
i sport

30. Przestrzeganie praw 
zwierząt 
P/10/124/LBI

Zmiana rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt, 
przez doprecyzowanie 
standardów jakości opieki 
sprawowanej nad zwierzętami 
w schroniskach

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

rolnictwo niezrealizo-
wany

MRiRW poinformował NIK 
o podjęciu prac w zakresie 
zmian wskazanych przepisów

Przyjęcie i wprowadzenie 
programów przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt oraz 
zapewnienie środków na ich 
realizację

wójtowie, 
burmistrzowie 
i prezydenci miast

rolnictwo

Powierzanie prowadzenia 
schronisk oraz wyłapywania 
bezdomnych zwierząt 
wyłącznie podmiotom 
posiadającym stosowne 
zezwolenia oraz będącym 
pod nadzorem służb 
weterynaryjnych

wójtowie, 
burmistrzowie 
i prezydenci miast

rolnictwo

Zapewnienie właściwego 
nadzoru nad przestrzeganiem 
warunków prowadzenia 
schronisk oraz nad sposobem 
wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych 
na ten cel

wójtowie, 
burmistrzowie 
i prezydenci miast

rolnictwo
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Podjęcie (lub kontynuowanie) 
działań zmierzających do 
ograniczenia śmiertelności 
zwierząt przebywających 
w schroniskach oraz 
niedopuszczania do 
przepełnienia schronisk, 
m. in. przez zwiększenie 
adopcji zwierząt

podmioty 
prowadzące 
schroniska dla 
zwierząt

rolnictwo

Dostosowanie pomieszczeń 
schronisk do warunków 
określonych w rozporządzeniu 
w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt

podmioty 
prowadzące 
schroniska dla 
zwierząt

rolnictwo

Korzystanie w szerszym 
zakresie z metod ograniczania 
populacji zwierząt (kastracji i 
sterylizacji)

podmioty 
prowadzące 
schroniska dla 
zwierząt

rolnictwo

31. Realizacja przez 
starostów zadań 
dotyczących 
gospodarki leśnej 
w lasach 
niestanowiących 
własności Skarbu 
Państwa
P/10/125/LBI

Podjecie działań 
zmierzających do 
sporządzenia dokumentacji 
urządzeniowej obejmującej 
całą powierzchnię 
nadzorowanych lasów 
niepaństwowych

starostowie leśnictwo zrealizowany Starostowie poinformowali 
NIK o wykonaniu dokumentacji 
urządzeniowej lub działaniach 
zmierzających do jej opraco-
wania.

Podjęcie działań mających 
na celu wzmocnienie nadzoru 
nad pracownikami, którym 
przypisano do realizacji 
zadania dotyczące lasów 
niepaństwowych

starostowie leśnictwo

Sporządzanie rzetelnych 
sprawozdań statystycznych 
o lasach stanowiących 
własność osób fizycznych 
i prawnych (bez Skarbu 
Państwa)

starostowie leśnictwo

Dokonywanie kompleksowej 
oceny stanu zdrowotnego 
i sanitarnego lasu i 
potencjalnych zagrożeń 
ze strony czynników 
abiotycznych, biotycznych i 
antropogenicznych

starostowie leśnictwo

Wykonywanie prawidłowego 
nadzoru nad realizacją zadań 
powierzonych do wykonania 
nadleśniczym Lasów 
Państwowych

starostowie leśnictwo

32. Stosowanie ustawy 
o dostępie 
do informacji 
publicznej przez 
jednostki realizujące 
zadania publiczne 
w województwie 
kujawsko-pomorskim

Uzupełnienie BIP o wszystkie 
dane wymagane art. 8 ust. 3 
w zw. z art. 6 ust. 1 Ustawy

jednostki 
samorządu 
terytorialnego

zrealizowany Zdaniem NIK, w celu uzy-
skania poprawy w zakresie 
kontrolowanej działalności, 
niezbędne jest podjęcie przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji działań w za-
kresie inicjatywy legislacyjnej 
Rady Ministrów, mających na 
celu
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ze szczególnym 
uwzględnieniem 
udostępniania 
informacji w BIP
P/10/128/LBY

określenie w ustawie zakresu 
informacji publicznej udostęp-
nianej w BIP, z uwzględnieniem 
zróżnicowania form ustrojo-
wych organów i podmiotów 
zobowiązanych do prowadzenia 
BIP  i przynależnych im zadań 
publicznych

Jednoznaczne wyznaczenie 
osób odpowiedzialnych za 
udostępnianie informacji 
publicznej, w tym również 
w BIP

zrealizowany

Wyposażenie strony BIP 
w mechanizm dziennika, 
o którym mowa w § 16 
Rozporządzenia oraz 
zapewnienie dokonywania 
przez administratora 
przeprowadzania kontroli 
tego dziennika w każdy dzień 
powszedni

zrealizowany

Niezwłoczne przekazywanie 
Ministrowi informacji 
niezbędnych do prowadzenia 
strony głównej BIP

zrealizowany

Niezwłoczne zamieszczanie 
w BIP jawnych informacji 
zawartych w złożonych 
oświadczeniach majątkowych

zrealizowany

33. Funkcjonowanie 
kontroli zarządczej 
w jednostkach 
samorządu 
terytorialnego 
ze szczególnym 
uwzględnieniem audytu 
wewnętrznego
P/10/132/LGD

Wzmocnienie koordynacji 
kontroli zarządczej i audytu 
wewnętrznego w jednostkach
samorządu terytorialnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
praktycznych aspektów
wdrażania kontroli zarządczej 
oraz prowadzenia audytu 
wewnętrznego

Minister Finansów finanse 
publiczne

zrealizowany Minister Finansów poin-
formował m. in., że przewiduje 
wprowadzenie zmian na stronie 
internetowej Ministerstwa Fi-
nansów w zakładce poświęconej 
kontroli zarządczej i audytowi 
wewnętrznemu uwzględniają-
cych problematykę jednostek 
samorządu terytorialnego, opra-
cowanie krótkiego przewodnika 
skierowanego do j.s.t., który 
w sposób przystępny i zwięzły 
przedstawiać będzie zagadnienia 
kontroli zarządczej i audytu we-
wnętrznego

34. Realizacja decyzji 
o rozbiórkach obiektów 
budowlanych 
w szczególności 
decyzji, którym nadano 
rygor natychmiastowej 
wykonalności
P/10/131/LGD

Wprowadzenie mechanizmów 
kontrolnych zapewniających 
skuteczną 
i terminową egzekucję 
administracyjną decyzji 
nakazujących rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz 
przeprowadzanie kontroli 
prawidłowości prowadzenia 
prac rozbiórkowych

powiatowe 
inspektoraty 
nadzoru 
budowlanego

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

zrealizowany

Wykonanie wszystkich decyzji 
nakazujących opróżnienie 
z lokatorów budynków 
mieszkalnych ze względu na 
ich zły stan techniczny

prezydenci miast budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

zrealizowany
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35. Gospodarowanie 
odpadami 
z wydobycia węgla 
kamiennego
P/10/134/LKA

Dokonanie analizy 
przesłanek, określonych 
w art. 33 ust. 1 ustawy 
o odpadach, umożliwiających 
przekazanie niektórych 
rodzajów odpadów osobie 
fizycznej lub jednostce 
organizacyjnej, niebędącej 
przedsiębiorcą, na ich własne 
potrzeby.

Minister 
Środowiska

środowisko

Wzmożenie przez organy 
ochrony środowiska 
nadzoru nad działalnością 
prowadzoną przez 
przedsiębiorców w zakresie 
wytwarzania i odzysku 
odpadów z wydobycia węgla, 
z wykorzystaniem prawa do 
kontroli

starostowie, 
prezydenci miast, 
marszałkowie 
województw

środowisko

36. Zagospodarowanie 
nieruchomości 
stanowiących mienie 
województw 
i powiatów
P/10/139/LKI

Podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej mającej na 
celu: doprowadzenie do 
rzetelnego zinwentaryzowania 
nieruchomości Skarbu 
Państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego 
wzmocnienie nadzoru 
nad wykonywaniem przez 
podmioty zobowiązane 
do realizacji zadań 
wynikających z ustawy,w tym 
w szczególności w zakresie 
regulowania stanu prawnego 
nieruchomości wprowadzenie 
komple ksowych rozwią-
zań zapewnia jących 
porównywalność danych 
o nieruchomościach oraz 
ich zgodność z rzeczywistym 
stanem faktycznym 
i prawnym. 

Minister 
Administracji 
i Cyfryzacji

administracja 
publiczna

NIK pozytywnie oceniła 
fakt opracowania, w czerwcu 
2011 r., przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
projektu nowelizacji ustawy 
o ujawnieniu.

37. Prowadzenie przez 
gminy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania 
ścieków
P/10/140/LKI

Weryfikowanie kosztów 
jednostek wodociągowo-
kanalizacyjnych związanych 
ze świadczeniem usług 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków pod 
względem celowości ich 
ponoszenia

wójtowie, 
burmistrzowie,
prezydenci miast

administracja 
publiczna

Spowodowanie 
kalkulowania przez jednostki 
wodociągowo-kanalizacyjne 
cen i stawek opłat 
w wysokości zapewniającej 
samofinansowanie się 
ich działalności, a także 
kontrolowanie podległych 
jednostek wodociągowo-
kanalizacyjnych

wójtowie, 
burmistrzowie,
prezydenci miast

administracja 
publiczna

Przygotowywanie 
prawidłowych i poprawnych 
wniosków o zatwierdzenie

 

jednostki 
wodociągowo-
kanalizacyjne

administracja 
publiczna
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taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na 
kolejne lata oraz dopełnianie 
obowiązku terminowego 
składania ich właściwym 
wójtom, burmistrzom 
i prezydentom miast

38. Organizacja 
i finansowanie 
warsztatów terapii 
zajęciowej przy udziale 
środków Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
w województwie 
małopolskim
P/10/143/LKR

Podjęcie działań 
legislacyjnych 
zapewniających rotację 
uczestników WTZ

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

zabezpieczenie 
społeczne

niezrealizo-
wany

Doprowadzenie do spójności 
przepisów rozporządzenia 
w sprawie wtz oraz 
rozporządzenia w sprawie 
algorytmu przekazywania 
środków PFRON samorządom 
wojewódzkim 
i powiatowym

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

zabezpieczenie 
społeczne

niezrealizo-
wany

Określenie minimalnych 
wymagań dotyczących 
kwalifikacji pracowników, 
które zgodnie z § 5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie 
wtz – powinny być zawarte 
w umowie z jednostką 
prowadzącą WTZ

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

zabezpieczenie 
społeczne

niezrealizo-
wany

Określenie warunków 
przyjmowania do WTZ 
uczestników w liczbie 
większej od ustalonej 
w umowach na 
dofinansowanie ich 
działalności, zawartych 
między powiatami i 
jednostkami prowadzącymi 
WTZ

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

zabezpieczenie 
społeczne

niezrealizo-
wany

Umożliwienie pozyskiwania 
przez jednostki opracowujące 
strategie rozwiązywania 
problemów społecznych 
oraz programy dotyczące 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w 
tym powiaty, danych 
umieszczanych (na 
podstawie art. 6d ust. 4 pkt 
5 ustawy o rehabilitacji) 
w Elektronicznym 
Krajowym systemie 
Monitoringu Orzekania 
o Niepełnosprawności 
(EKSMON)

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

zabezpieczenie 
społeczne

niezrealizo-
wany
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Określenie zasad i warunków 
rozliczania kwot wypłacanych 
z dotacji na działalność WTZ 
w powiązaniu z frekwencją 
uczestników na zajęciach, 
określoną przez powiat 
w umowie z jednostką 
prowadzącą WTZ

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

zabezpieczenie 
społeczne

niezrealizo-
wany

39. Realizacja przez 
powiaty dochodów 
z tytułu 
gospodarowania 
nieruchomościami 
Skarbu Państwa
P/10/150/LLO

Poprawa terminowości i 
skuteczności postępowań 
windykacyjnych, 
a w szczególności o 
stosowanie właściwych 
i skutecznych form 
egzekucyjnych, dokonywanie 
systematycznych aktualizacji 
opłat z tytułu trwałego 
zarządu i użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
Skarbu Państwa

starostowie,
prezydenci miast

finanse 
publiczne

W wystąpieniu do Wojewo-
dy Łódzkiego wnioskowano m. 
in. o zintensyfikowanie działań 
kontrolnych w zakresie prawi-
dłowości gospodarowania nie-
ruchomościami Skarbu Pań-
stwa oraz realizacji dochodów 
i windykacji zaległości z tego 
tytułu. Wojewoda zapowiedział 
przeprowadzenie kontroli w po-
stulowanym zakresie w powia-
tach nie objętych kontrolą NIK.

40. Udzielanie przez gminy 
bonifikaty nabywcom 
komunalnych lokali 
mieszkalnych przy 
bezprzetargowej 
sprzedaży
P/10/155/LOL

Podjęcie przez gminy 
skutecznych działań 
w zakresie monitorowania 
wtórnej sprzedaży lokali 
objętych bonifikatą, 
zapewniającego ujawnienie 
wszystkich przypadków tej 
sprzedaży dokonanej przed 
upływem 5 lat od dnia 
pierwotnego zbycia, żądania, 
we wszystkich ustawowo 
uzasadnionych przypadkach, 
zwrotu zwaloryzowanej kwoty 
bonifikaty, a także podawania 
do publicznej wiadomości 
niezbędnych informacji 
o bezprzetargowej sprzedaży 
lokali komunalnych

burmistrzowie,
prezydenci miast

Adresaci wystąpień poin-
formowali m. in., że podjęto 
działania celem wyegzekwowa-
nia zwrotu udzielonej bonifikaty 
przy sprzedaży komunalnych 
lokali mieszkalnych we wszyst-
kich przypadkach uzasadniają-
cych żądanie jej zwrotu, m.in. 
poprzez wysyłanie wezwań do 
zwrotu bonifikaty, kierowanie 
spraw na drogę sądową oraz 
przekazywanie do egzekucji 
komorniczej

41. Zapewnienie przez 
organy administracji 
rządowej 
i samorządowej 
w Województwie 
Warmińsko-Mazurskim 
dostępu do jezior 
stanowiących wody 
publiczne
P/10/154/LOL

Uwzględnianie w większym 
stopniu w planach kontroli 
gospodarowania wodami 
zagadnień dotyczących 
przestrzegania zakazów 
określonych w art. 27 ust. 1 
ustawy Prawo wodne, rzetelne 
przeprowadzanie kontroli 
i pełne wykorzystywanie 
ich ustaleń m. in. poprzez 
wydawanie zarządzeń 
pokontrolnych oraz 
kierowanie zawiadomień 
do organów ścigania 
w przypadku ujawnienia 
naruszenia prawa

Prezes Krajowego 
Zarządu 
Gospodarki 
Wodnej,
dyrektorzy 
Regionalnych 
Zarządów 
Gospodarki Wodnej

administracja 
publiczna

Realizując wnioski pokon-
trolne Prezes KZGW polecił 
podległym mu dyrektorom 
RZGW wszczęcie systema-
tycznego przeglądu gruntów 
Skarbu Państwa przynależnych 
do jezior, celem zidentyfikowa-
nia ewentualnych przypadków 
ich bezprawnego użytkowania, 
naka zując uwzględnienie tego 
zadania priorytetowo w planach 
kontroli na 2012 r. Zobowiązał 
ich również do bezzwłocznego 
powiadamiania organów ści-
gania o ujawnionych faktach 
wskazujących na podejrzenie 
popełnienia wykroczenia z art. 
194 pkt 2 Prawa wodnego. Dy-
rektorzy RZGW poinformowali 
m.in., o zintensyfikowaniu kon-
troli przestrzegania art. 27 ust. 
1 ustawy Prawo wodne przez 
władających nieruchomościami 
przyległymi do jezior stanowią-
cych wody publiczne. Rozpo-
częto też proces eliminowania 
przypadków bezprawnego zaj-
mowania gruntów Skarbu Pań-
stwa, poprzez zawieranie sto-
sownych umów z właścicielami 

Eliminowanie przypadków 
bezprawnego zajmowania 
nieruchomości Skarbu 
Państwa (gruntów 
niepokrytych wodą na terenie 
działek ewidencyjnych 
stanowiących jeziora), 
a także egzekwowanie 
należnych opłat z tytułu 
bezumownego korzystania 
z tych nieruchomości

dyrektorzy 
Regionalnych 
Zarządów 
Gospodarki Wodnej

administracja 
publiczna
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Zgłaszanie właściwym 
starostom, w uzasadnionych 
przypadkach, zmiany 
w ewidencji gruntów 
i budynków w zakresie 
rodzajów użytków gruntowych 
w odniesieniu do działek 
ewidencyjnych stanowiących 
jeziora, a także – w przypadku 
trudności w egzekwowaniu 
przestrzegania zakazów 
określonych w art. 27 ust. 
1 ustawy Prawo wodne 
– występowanie z wnioskami 
o ustalenie linii brzegu

dyrektorzy 
Regionalnych 
Zarządów 
Gospodarki Wodnej

administracja 
publiczna

nieruchomości przyległych do 
wód publicznych.  

Powiatowi inspektorzy nad-
zoru budowlanego, do których 
wystosowano siedem dodatko-
wych wystąpień pokontrolnych, 
informowali o podejmowanych 
kontrolach legalności wybudo-
wania obiektów budowlanych 
oraz działaniach zmierzających 
do rozbiórki lub legalizacji tych 
obiektów.

42. Działalność 
młodzieżowych 
ośrodków 
wychowawczych 
w zakresie kształcenia 
i resocjalizacji
P/10/159/LOP

Prowadzenie działalności 
informacyjnej skierowanej 
do właściwych jednostek 
administracji publicznej 
oraz sądów, mającej na celu 
wyeliminowanie przypadków 
kierowania do młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych 
nieletnich uzależnionych od 
środków psychotropowych, 
alkoholu oraz wymagających 
opieki psychiatrycznej

Minister Edukacji 
Narodowej

oświata i 
wychowanie

zrealizowany Minister Edukacji Narodo-
wej podjął działania polega-
jące na organizacji w 2011 r. 
konferencji regionalnych adre-
sowanych do sędziów i  przed-
stawicieli innych jednostek w 
ramach systemu kierowania 
do młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych

Opracowanie i wdrożenie 
standardów pracy MOW 
skoncentrowanych na 
efektach kształcenia 
i resocjalizacji, w celu 
tworzenia ośrodków, które 
spełniają wymagania 
w zakresie warunków 
pobytu, poziomu kształcenia 
i resocjalizacji

Minister Edukacji 
Narodowej

oświata i 
wychowanie

Wprowadzenie systemu 
pozwalającego na 
dokonywanie okresowych 
ocen skuteczności działania 
MOW i efektywności 
wykorzystania środków 
publicznych

Minister Edukacji 
Narodowej

oświata i 
wychowanie

43. Gromadzenie danych o 
szkołach specjalnych 
w systemie informacji 
oświatowej
P/11/158/LPO

Kompleksowe uregulowanie 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, w corocznie 
przygotowywanych 
instrukcjach wprowadzania 
i przekazywania danych 
w systemie informacji 
oświatowej, sposobu 
umieszczania w tym 
systemie danych o uczniach 
wymagających specjalnej 
organizacji nauki i 
metod pracy. Przede 
wszystkim szczegółowego 
i jednoznacznego 
uregulowania wymaga 
kwestia ujmowania w SIO 
danych o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 
uczniów ze względu na 
niepełnosprawności 
sprzężone.

Minister Edukacji 
Narodowej

oświata 
i wychowanie
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W ramach sprawowanego 
nadzoru nad szkołami 
specjalnymi w sprawach 
finansowych 
i administracyjnych, 
systematyczne sprawdzanie 
zgodności wskazań zespołów 
orzekających zawartych 
w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
z danymi ujmowanymi w SIO

organy prowadzące 
szkoły

oświata 
i wychowanie

44. Realizacja zadań 
w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej 
przez organy 
administracji rządowej 
i jednostki samorządu 
terytorialnego
P/11/108/LPO

Rozważenie możliwości 
opracowania 
długookresowego programu 
rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego, 
zawierającego m. in. źródła 
finansowania zadań, terminy 
ich realizacji oraz wskazania 
organów administracji 
publicznej odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań

Minister 
Infrastruktury

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

Niezwłoczne przekazanie 
Radzie Ministrów projektów 
aktów wykonawczych 
w zakresie art. 15 b ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 26 października 
1995 r. 
o niektórych formach 
popierania budownictwa 
mieszkaniowego

Minister 
Infrastruktury

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

Podjęcie działań w zakresie 
przygotowania rozwiązań, 
które w większym stopniu 
wspierałyby gminy 
w realizacji zadań 
dotyczących zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych 
gospodarstw domowych 
o niskich dochodach oraz 
spowodowania wdrożenia 
nowych rozwiązań prawnych 
dotyczących planowania 
i zagospodarowania 
przestrzennego.

Minister  
Transportu, 
Budownictwa 
i Gospodarki 
Morskiej

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

Doprowadzenie do 
spójności wszystkich 
dokumentów strategicznych i 
programowych określających 
kierunki rozwoju gmin, w 
tym rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego

prezydenci 
i burmistrzowie 
miast

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

Podjęcie działań na rzecz 
uzupełnienia wieloletnich 
programów gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
o wszystkie elementy 
wymagane ustawą o ochronie 
praw lokatorów

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

Realizację założeń 
przyjętych w wieloletnich 
programach gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
gminy dla zatrzymania 
procesu zmniejszania 
zasobu z tytułu złego stanu 
technicznego budynków

prezydenci 
i burmistrzowie 
miast

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa
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Wprowadzenie stałego 
monitorowania stanu 
technicznego budynków i 
lokali stanowiących zasób 
mieszkaniowy gmin

prezydenci 
i burmistrzowie 
miast

budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa

45. Realizacja ochrony 
przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry w 
oparciu 
o „Program dla 
Odry 2006” w latach 
2007–2011
P10/180/LWR

Podjęcie działań mających 
na celu wzmożenie nadzoru 
nad realizacją Programu 
dla poprawy terminowości 
jego wykonywania 
i wyeliminowania przypadków 
wydatkowania środków 
na przedsięwzięcia w nim 
nieprzewidziane

Prezes Rady 
Ministrów

gospodarka 
wodna

zrealizowany 
częściowo

W odpowiedzi poinformo-
wano NIK m. in. o finalizacji 
prac nad aktualizacją Programu 
i przystąpieniu do opracowania 
zmian w ustawie o jego ustano-
wieniu. Zadeklarowane zostało 
wdrożenie działań nadzorczych 
wobec wykonywania obowiąz-
ków przez Pełnomocnika Rządu 
(Wojewodę Dolnośląskiego) 
oraz wprowadzenie zmian po-
legających na usprawnieniu 
planowania, sporządzania 
sprawo zdawczości z realizacji 
Programu przy zastosowaniu 
narzędzi informatycznych. Po-
informowano także o trwającej 
analizie spraw związanych 
z zapewnieniem ciągłości 
finansowania realizacji Pro-
gramu, w tym zwłaszcza jego 
kluczowych zadań finanso-
wanych obecnie z udziałem 
środków z pożyczki Banku 
Światowego i kredytu Banku 
Rozwoju Rady Europy oraz po-
szukiwaniu źródeł wypełnienia 
tzw. luki w ich finansowaniu. 
W ramach tych działań rozważa 
się zwiększenie kwot pożyczki 
i kredytu z międzynarodowych 
instytucji finansowych, pozy-
skania środków z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a także 
dofinansowanie niektórych 
zadań ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w łącznej kwocie 
1.343,6 mln zł.

Zapewnienie ciągłości 
finansowania Programu, 
zwłaszcza zadań kluczowych 
dla poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 
dorzecza Odry (modernizacji 
Wrocławskiego Węzła 
Wodnego, budowy 
zbiorników Racibórz 
i Wielowieś Klasztorna).

Prezes Rady 
Ministrów

gospodarka 
wodna

zrealizowany 
częściowo

46. Udzielanie pomocy 
poszkodowanym przez 
powodzie w 2010 r.
P/11/176/LWR

Kontrolowanie 
wykorzystywania pomocy 
z dotacji budżetu państwa 
na 2010 r. oraz na 2011 r. ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przebiegu rozliczeń zasiłków 
przyznanych na usunięcie 
skutków powodzi 
w budynkach i lokalach 
mieszkalnych

wojewodowie sprawy 
wewnętrzne

zrealizowany 
częściowo

W związku z podjętą przez 
Rząd RP w maju 2011 r. ini-
cjatywą ustawodawczą dla 
kom pleksowego uregulowania 
spraw dotyczących usuwania 
skutków powodzi, w wyniku któ-
rej Sejm uchwalił ustawę z dnia 
16 września 2011 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych 
z usuwaniem skutków powodzi, 
NIK zrezygnowała z formułowa-
nia wniosków de lege ferenda

Sporządzenie brakujących 
planów zarządzania 
kryzysowego, ujęcie 
w gminnych planach 
zarządzania kryzysowego 
zasad oraz trybu oceniania 
i dokumentowania szkód 
uwzględniających mienie 
mieszkańców gmin

wójtowie, 
burmistrzowie,
prezydenci miast

sprawy 
wewnętrzne
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Objęcie ewidencją księgową, 
zarówno przychodów jak i 
rozchodów otrzymywanych 
nieodpłatnie darów 
rzeczowych przeznaczonych 
dla ofiar klęsk żywiołowych

wójtowie, 
burmistrzowie,
prezydenci miast

sprawy 
wewnętrzne

Rozporządzanie dotacjami 
od innych j.s.t. oraz darami 
finansowymi i rzeczowymi, 
po ustaleniu jednoznacznych 
kryteriów ich rozdziału

wójtowie, 
burmistrzowie,
prezydenci miast

sprawy 
wewnętrzne

47. Zagospodarowanie 
majątku drogowych 
przejść granicznych w 
województwie lubuskim 
po wejściu Polski do 
strefy Schengen
P/10/183/LZG

Prowadzenie skutecznych 
działań w celu trwałego 
zagospodarowania 
nieruchomości byłych 
drogowych przejść 
granicznych, a także 
o przestrzeganie 
procedur określonych w 
ustawie o gospodarce 
nieruchomościami przy 
wynajmie nieruchomości 
Skarbu Państwa, 
wykonywanie zaleceń 
zawartych w protokołach 
okresowych kontroli stanu 
technicznego obiektów, 
prowadzenie książek obiektów 
budowlanych w sposób 
zgodny z ustawą Prawo 
budowlane

starostowie budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i 
mieszkaniowa

Wykonywanie zaleceń 
zawartych w protokołach 
okresowych kontroli stanu 
technicznego obiektów oraz  
prowadzenie książek obiektów 
budowlanych 
w sposób zgodny z ustawą 
Prawo budowlane

starostowie budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i 
mieszkaniowa

Uwzględnienie przez 
wojewodę, przeprowadzania 
okresowych kontroli 
prawidłowości 
gospodarowania przez 
starostów nieruchomościami 
byłych drogowych przejść 
granicznych

Wojewoda Lubuski budownictwo, 
gospodarka 
przestrzenna 
i 
mieszkaniowa

W wyniku wniosku skiero-
wanego do Wojewody Lubu-
skiego, w 2011 r. zakończono 
kontrole gospodarowania nieru-
chomościami po byłych przej-
ściach granicznych w Gubinie, 
Gubinku i Świecku, a kontrolę 
pozostałych nieruchomości 
zaplanowano na 2012 r.

48. Realizacja programu 
aktywizacji zawodowej 
osób do 30. roku życia 
w województwie 
lubuskim
P/11/180/LZG

Takie programowanie 
podobnych do badanego 
przedsięwzięć, które 
uwzględniałoby dłuższy czas 
ich realizacji

powiatowe urzędy 
pracy

praca Według NIK, utrudnieniem 
w efektywnym wykorzystaniu 
środków publicznych przyzna-
nych w ramach Programu był 
krótki okres jego realizacji. Za-
stosowanie wielu instrumentów 
rynku pracy wymaga skrupulat-
nej, a przez to czasochłonnej 
analizy napływających wnio-
sków i propozycji, nie wspo-
minając o samym przebiegu 
wybranej formy pomocy, która 
stosownie do obowiązujących 
procedur może trwać od kilku 
miesięcy (prace interwencyjne 
lub staże) do nawet kilku lat 
(refundacja kosztów utworzenia 
nowych miejsc pracy).
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Bardziej precyzyjne 
definiowanie ewaluacji 
osiąganych efektów, 
w sposób nie 
wywołujący rozbieżności 
interpretacyjnych

powiatowe urzędy 
pracy

praca Przyjęte kryteria badania 
efektywności Programu powo-
dowały, że za stan pożądany 
uważano zawarcie przez bez-
robotnego z pracodawcą tzw. 
umowy śmieciowej (o dzieło lub 
zlecenia), często trwającej kilka 
tygodni a nawet krócej, która 
nie zapewniała pracownikowi 
żadnych uprawnień socjalnych, 
choćby w postaci urlopu zdro-
wotnego czy wypoczynkowego, 
a jednocześnie czyniła wysoce 
prawdopodobnym rychłe po-
nowne uzyskanie przez niego 
statusu osoby bezrobotnej.

Pomiar efektywności 
powinien – w ocenie NIK 
– uwzględniać nie tylko 
fakt zatrudnienia, ale także 
jego formy i czas trwania, 
a za stan najbardziej 
pożądany uznawać się winno 
zawarcie umowy o pracę 
na czas nieokreślony lub 
określony – trwający nie 
krócej niż rok. Rozwiązanie 
takie umożliwiłoby opinii 
publicznej i podatnikom 
uzyskanie pełniejszej 
informacji o wydatkowaniu 
środków publicznych i 
efektach podejmowanych 
działań przez publiczne 
służby zatrudnienia

Minister Pracy 
i Polityki 
Społecznej

praca W stanowisku do informacji 
o wynikach kontroli Minister 
podał, że Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej w związku 
z niedoskonałością obecnego 
systemu mierzenia efektyw-
ności programów rynku pracy 
zainicjowało projekt „Monito-
rowanie efektywności polityki 
rynku pracy – opracowanie 
metodologii badania efektyw-
ności podstawowych aktyw-
nych form przeciwdziałania 
bezrobociu”. Celem pro jektu 
jest opracowanie metodologii 
badania efektywności brutto i 
netto poszczególnych aktyw-
nych rodzajów polityki rynku 
pracy w Polsce oraz przepro-
wadzenie badania efektywności 
tych instrumentów. W ramach 
projektu opracowany zostanie 
także podręcznik opisujący 
metodę prowadzenia badań 
efektywności aktywnych rodza-
jów polityki rynku pracy, który 
zawierał będzie także podstawy 
teorii statystyki, ekonomii rynku 
pracy czy ekonometrii, w zakre-
sie niezbędnym do zrozumienia 
i przeprowadzenia badania efe-
któw tych instrumentów

49. Wykonywanie przez 
Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej 
obowiązków 
w zakresie 
przeciwdziałania 
praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu 
terroryzmu w latach 
2008–2010
I/10/007/LZG

Podjęcie działań służących 
wydaniu nowego 
rozporządzenia rejestrowego, 
w celu dostosowania procesu 
rejestrowania transakcji 
i przekazywania GIIF 
informacji o tych transakcjach 
do wymogów ustawy, 
która rozszerzyła zakres 
obowiązków informacyjnych 
obciążających instytucje 
obowiązane

Minister Finansów finanse 
publiczne

Usprawnienie organizacyjne 
Departamentu Informacji 
Finansowej Ministerstwa 
Finansów, w tym 
modernizacji systemu 
informatycznego

Minister Finansów finanse 
publiczne
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50. Organizacja wyjazdów 
i zapewnienie 
bezpieczeństwa 
osobom zajmującym 
kierownicze stanowiska 
w państwie, 
korzystającym 
z lotnictwa 
transportowego Sił 
Zbrojnych RP w latach 
2005–2010

Opracowanie docelowej 
koncepcji zapewnienia 
sprawnego i bezpiecznego 
transportu lotniczego 
najważniejszych osób w 
państwie, opracowanie 
harmonogramu jej 
wdrożenia oraz zapewnienie 
niezbędnych środków 
finansowych na jej realizację

Prezes Rady 
Ministrów

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Stworzenie systemu norm 
i procedur określających 
zasady funkcjonowania 
transportu lotniczego 
najważniejszych osób w 
państwie, w tym precyzyjne 
uregulowanie i rozgraniczenie 
kompetencji poszczególnych 
podmiotów wykonujących 
zadania w tym zakresie 
oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nadzór 
i koordynację działań w 
ramach systemu

Prezes Rady 
Ministrów

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Wypracowanie „standardów 
bezpieczeństwa” dla 
najważniejszych osób w 
państwie, określających 
zasady zapewnienia 
bezpieczeństwa tym osobom, 
w tym norm postępowania, 
do których osoby te byłyby 
zobowiązane się stosować

Prezes Rady 
Ministrów

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Realizowanie procedur 
dotyczących organizacji 
wizyt zagranicznych osób 
zajmujących kierownicze 
stanowiska w KPRM 
zgodnie z trybem i zasadami 
określonymi w wewnętrznych 
uregulowaniach 
obowiązujących w KPRM

Szef Kancelarii 
Prezesa Rady 
Ministrów

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Określenie, w porozumieniu z 
podmiotami uczestniczącymi 
w organizacji wizyt, procedur 
postępowania w przypadku 
zdarzeń nadzwyczajnych, 
gwarantujących należytą 
współpracę i koordynację 
działań

Szef Kancelarii 
Prezesa Rady 
Ministrów

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Zapewnienie prowadzenia 
ewidencji w sposób 
umożliwiający rzetelną 
weryfikację danych o 
złożonych zawiadomieniach 
(zapotrzebowaniach) na loty 
statków powietrznych oraz 
wykonanych lotach, w celu 
usprawnienia dotychczasowej 
koordynacji i monitoringu 
wykorzystania WSTL

Szef Kancelarii 
Prezesa Rady 
Ministrów

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna
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Dokonanie analizy 
obowiązujących w MSZ 
procedur oraz przyjętych 
„dobrych praktyk” w zakresie 
przygotowywania wizyt 
zagranicznych, a następnie 
rozważenie kompleksowego 
uregulowania systemu 
organizacji takich wizyt

Minister Spraw 
Zagranicznych

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Podjęcie, we współpracy 
z innymi podmiotami 
uczestniczącymi w 
przygotowaniu wizyt 
zagranicznych, działań w 
celu opracowania wspólnych 
zasad i procedur, w 
szczególności w zakresie 
organizacji rekonesansów i 
spotkań koordynacyjnych

Minister Spraw 
Zagranicznych

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Wzmocnienie nadzoru 
nad realizacją przez 
placówki dyplomatyczne 
podległe Ministrowi Spraw 
Zagranicznych zadań w 
ramach przygotowania wizyt 
zagranicznych

Minister Spraw 
Zagranicznych

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Zapewnienie 
skutecznego nadzoru 
nad funkcjonowaniem 
systemu szkolenia w 
Siłach Powietrznych 
zintensyfikowanie działań 
w celu wdrożenia procedur 
ICAO33 w Lotnictwie 
Transportowym Sił 
Zbrojnych, w szczególności 
podjęcie działań w celu 
ułatwienia uzyskiwania przez 
pilotów wykonujących loty z 
pasażerami licencji cywilnych

Minister Obrony 
Narodowej i 
Dowódca Sił 
Powietrznych

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Usprawnienie 
systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem lotów, 
tak aby zapewnić szybkie 
wykrywanie i skuteczne 
eliminowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości

Dokonanie przeglądu 
obowiązujących 
w resorcie regulacji, 
celem kompleksowego 
uwzględnienia w nich 
specyfiki realizacji zadań 
związanych z transportem 
najważniejszych osób 
w państwie

Minister Obrony 
Narodowej 
i Dowódca Sił 
Powietrznych

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

w przypadku podjęcia decy-
zji o realizacji przewozu najważ-
niejszych osób w państwie za 
pomocą statków powietrznych 
należących do Sił Zbrojnych 
RP

Zapewnienie obsady kadrowej 
jednostki realizującej 
zadania w zakresie przewozu 
najważniejszych osób 
w państwie na poziomie 
umożliwiającym nie tylko 
właściwą realizację zadań 
w tym zakresie, ale również 
stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych

Minister Obrony 
Narodowej 
i Dowódca Sił 
Powietrznych

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

w przypadku podjęcia decy-
zji o realizacji przewozu najważ-
niejszych osób w państwie za 
pomocą statków powietrznych 
należących do Sił Zbrojnych 
RP
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Wyposażenie jednostki 
w statki powietrzne 
odpowiadające aktualnym 
standardom w zakresie 
żeglugi powietrznej

Minister Obrony 
Narodowej i 
Dowódca Sił 
Powietrznych

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

w przypadku podjęcia decy-
zji o realizacji przewozu najważ-
niejszych osób w państwie za 
pomocą statków powietrznych 
należących do Sił Zbrojnych 
RP

Opracowanie i wdrożenie 
procedur regulujących 
w sposób precyzyjny, 
przejrzysty i spójny 
wszystkie istotne elementy 
planowania i prowadzenia 
działań ochronnych podjęcie 
działań organizacyjnych 
zapewniających 
przestrzeganie 
obowiązujących procedur, 
w szczególności w zakresie 
rozpoznawania zagrożeń, 
planowania i realizacji działań 
ochronnych zorganizowanie i 
wdrożenie systemu nadzoru i 
kontroli nad realizacją działań 
ochronnych, zapewniającego 
szybką identyfikację i 
eliminację występujących 
nieprawidłowości

Szef Biura Ochrony 
Rządu

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Stworzenie procedur 
postępowania 
funkcjonariuszy na wypadek 
śmierci osoby ochranianej, 
a także zaistnienia sytuacji, 
gdy decyzje podejmowane 
przez osobę ochranianą 
mogą narazić ją na 
niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia

Szef Biura Ochrony 
Rządu

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Zapewnienie skutecznego 
nadzoru nad BOR w zakresie 
realizacji podstawowego 
zadania tej formacji, 
jakim jest zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom 
zajmującym kierownicze 
stanowiska w państwie

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna

Podjecie działań 
legislacyjnych, w celu 
precyzyjnego uregulowania 
w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego 
kwestii zapewnienia 
bezpieczeństwa osób 
zajmujących kierownicze 
stanowiska w państwie w 
czasie, gdy nie wykonują one 
obowiązków służbowych oraz 
możliwości odstąpienia od 
ochrony na żądanie osoby 
ochranianej.

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

sprawy 
wewnętrzne,
obrona 
narodowa,
administracja 
publiczna


