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dla Rzeczypospolitej Polskiej 
 
WIZJĄ 
Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ 
kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji 
dla organów władzy i społeczeństwa 
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Szanowni Państwo, 

 

Najwyższa Izba Kontroli kieruje się zasadą: „Pomagamy ulepszać państwo”. Oznacza to, że w swojej działalności 
kładziemy nacisk nie tylko na przeprowadzanie kontroli, ale dążymy do tego, by ich ustalenia mogły zostać 
wykorzystane w praktyce. Zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy, standardów i dobrych praktyk, na które 
trafiamy podczas badań kontrolnych.  

Stawiamy na transfer informacji z NIK i do NIK. Dlatego przygotowując się do badań kontrolnych, podczas paneli 
ekspertów z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego korzystamy także z ich doświadczenia 
i znajomości problematyki bliskiej obywatelowi. Dzięki tej współpracy nasze kontrole obejmują te obszary, 
w których skutki nieprawidłowości mogą być najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa.  

W publikacji, którą Państwu przekazujemy, Najwyższa Izba Kontroli dzieli się wiedzą o problemach, dotyczących 
funkcjonowania samorządów. Wykrywanie nieprawidłowości oraz proponowanie zmian, dążących do 
usprawniania państwa, służyć powinno nie tylko podmiotom kontrolowanym, ale również wszystkim tym 
jednostkom, które podobne są do nich – czy to ze względu na strukturę, czy rodzaj wykonywanych zadań. 
Dostrzegamy też, że samorządy coraz częściej stosują rozwiązania, które można określić mianem „dobrych 
praktyk”. Mam nadzieję, że przywołane w tej publikacji przykłady dobrych rozwiązań staną się inspiracją 
pozytywnych zmian.  

Część problemów dotykających samorządów ma charakter systemowy. Jestem przekonany, że formułowane 
przez NIK wnioski de lege ferenda i postulaty dotyczące doprecyzowania rozwiązań prawnych oraz uregulowania 
poszczególnych obszarów działalności przez gminy i powiaty, przyczynią się do poprawy funkcjonowania 
samorządu. Dobrze działający samorząd to sprawniejsze państwo i lepsza jakość życia każdego z nas. 
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Wprowadzenie 

Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego1 „Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność 
społeczności lokalnej, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią 
spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”. Podczas tworzenia 
struktur samorządowych w Polsce, toczyła się debata na temat uprawnień Najwyższej Izby Kontroli 
do kontrolowania tych podmiotów oraz zakresu takiej kontroli. Po długotrwałych dyskusjach ostatecznie 
przyjęto koncepcję, że NIK może dokonywać badania jednostek samorządu terytorialnego oraz 
wszystkich osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zależnych od samorządów. Uprawnienia 
NIK do kontrolowania sfery samorządowej zostały zapisane w Konstytucji RP2 oraz w ustawie 
o Najwyższej Izbie Kontroli3. Stosownie do zawartych tam zapisów, NIK kontroluje działalność samorządu 
terytorialnego, tj. gminę, powiat, samorząd wojewódzki oraz inne samorządowe osoby prawne i  jednostki 
organizacyjne (organy samorządu terytorialnego, komunalne osoby prawne i inne komunalne jednostki 
organizacyjne) przy zastosowaniu trzech kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności. Pominięcie 
czwartego kryterium – celowości – stosowanego przez NIK w kontrolach np. administracji rządowej, 
w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (jst) jest konsekwencją autonomii samorządu. 

W praktyce oznacza to, że NIK kontroluje np., czy wydatkowanie środków na konkretną inwestycję samorządową 
było legalne lub gospodarne, ale nie ocenia, czy jej zrealizowanie było celowe z punktu widzenia potrzeb 
mieszkańców. Kontrola samorządu nie może obejmować celowości działania nawet wówczas, gdy wykonuje on 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W opinii NIK, samodzielność samorządu jest dużą wartością 
demokratycznego państwa.  

Należy jednak zauważyć, że uprawnienia kontrolne NIK wobec samorządu są duże. Art. 203 ust. 2 Konstytucji 
uprawnił NIK do szerszej kontroli samorządu niż w przypadku nadzoru (określonego w art. 171 Konstytucji) 
sprawowanego przez Prezesa Rady Ministrów lub wojewodów. Organy te mają bowiem uprawnienia do kontroli 
samorządu tylko w oparciu o kryterium legalności. NIK nie zastępuje organów sprawujących nadzór nad 
działalnością samorządu, ma natomiast zagwarantowaną możliwość oceny działalności całego systemu 
administracji samorządowej i gospodarowania wszelkimi środkami publicznymi. NIK, zgodnie z ustawowym 
upoważnieniem, może przeprowadzać zarówno kontrole finansowe, jak i kontrole wykonania zadań.  

Zadania samorządu terytorialnego, określone przez ustawy, związane są z podnoszeniem stanu gospodarczego, 
kulturalnego i zdrowotnego danego terenu. Zadania te w obszarze własnej właściwości miejscowej realizuje 
administracja samorządowa – zespół organów i aparat pomocniczy każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
O roli i znaczeniu samorządów w życiu publicznym i gospodarce kraju świadczy także fakt, że władze lokalne 
wydatkują na inwestycje większe środki niż władze centralne. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują 
swoje zadania w bezpośredniej relacji z obywatelem w bardzo wielu obszarach. Przykładowo gmina, będącą 
podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy 
(organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ wykonawczy), a sprawy 
podległe samorządowi gminnemu to m.in.: ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska 
i przyrody oraz gospodarka wodna, organizacja ruchu drogowego, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną 
i cieplną oraz gaz, czy też usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. 
                                                            
1  Międzynarodowa konwencja ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993 r. – Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607 ze zm. 
2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm., art. 203, ust. 2. 
3  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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1  Międzynarodowa konwencja ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993 r. – Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607 ze zm. 
2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm., art. 203, ust. 2. 
3  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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Funkcjonowanie samorządów lokalnych budzi ogromne zainteresowanie społeczeństwa. Kierowane w ostatnich miesiącach 
do NIK pytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczyły w szczególności wyników kontroli urzędów 
administracji samorządowej, publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym szpitali), zatrudniania i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, funkcjonowania pomocy społecznej, a także działalności placówek oświatowych.  

Rocznie NIK otrzymuje ponad 1000 skarg na funkcjonowanie jednostek samorządowych. W latach 2011–2013 do 
NIK wpłynęło odpowiednio 1129, 1248 oraz 1335 skarg i wniosków na działalność samorządów, co stanowiło około 
20% ogólnej liczby korespondencji skargowej kierowanej do naszej instytucji. Autorzy skarg, dostrzegając w swoim 
najbliższym otoczeniu obszary, w których administracja publiczna nie działa dostatecznie dobrze, sygnalizowali 
m.in.: nieprawidłowości w realizacji inwestycji farm wiatrowych, nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami miast 
i gmin, niezgodne z prawem procedury przyznawania przez organy samorządu województwa dotacji dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, uciążliwej działalności sortowni odpadów komunalnych, zasadności działań jst w zakresie 
likwidacji szkół gminnych i przedszkoli oraz reorganizacji gminnych sieci szkół.  

Skargi napływające do NIK (w tym dotyczące problematyki jst) są m.in. wykorzystywane w wytyczaniu kierunku jej 
działań kontrolnych. Izbie przypisana jest bowiem rola szczególna – dobrego gospodarza, zwracającego uwagę 
na każde niepokojące zjawisko, zgłoszone przez obywatela. Istotą działalności NIK jest diagnozowanie stanu państwa 
na podstawie przeprowadzanych analiz ryzyka i badań kontrolnych, a także oddziaływanie na funkcjonowanie 
administracji publicznej (w tym samorządowej) oraz podmiotów korzystających ze środków publicznych – przez 
wskazywanie nieprawidłowości, nierzetelności w wykonywaniu zadań publicznych, jak również przez propagowanie 
dbałości o porządek, odpowiedzialność i jak najlepsze praktyki zarządzania majątkiem i środkami publicznymi.  

Od 2011 do 2013 roku NIK skontrolowała ponad 4 tysiące jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 
od nich zależnych (np. spółki komunalne), jak i przez nie nadzorowanych (np. szkoły, szpitale), obejmując niemal 
wszystkie aspekty działalności samorządów. Kontrole dotyczyły m.in.: 

 realizacji ustawowych zadań, jakości i sprawności obsługi obywateli w zakresie takich obszarów, jak podatki 
i opłaty lokalne, zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, infrastruktura, bezpieczeństwo;   

 gospodarowania przez samorządy majątkiem własnym i majątkiem Skarbu Państwa;  
 działalności spółek komunalnych; 
 realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych oraz pozyskiwania i wykorzystywania 

środków z budżetu Unii Europejskiej. 

Dotychczasowe doświadczenia Izby wskazują, że kontrola jednostek samorządu terytorialnego dokonywana przez 
NIK, w wielu wypadkach przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania oraz do podnoszenia jakości świadczonych 
usług przez administrację samorządową. Podstawowym celem przeprowadzania kontroli w podmiotach administracji 
publicznej jest bowiem zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania oraz eliminowanie wykrytych błędów. Kontrola 
służy również prewencji i usuwaniu przyczyn złego funkcjonowania w przyszłości. Mamy nadzieję, że nasze kontrole są 
pomocne w rozwiązywaniu trudnych problemów samorządów. Wielokrotnie, poza stwierdzeniem nieprawidłowości 
w ramach kontrolowanej działalności, NIK wskazuje na niejednolite i niejednoznaczne przepisy prawa utrudniające 
wykonywanie zadań przez jednostki samorządu, formułując wnioski de lege ferenda, wnioski systemowe oraz te wprost 
skierowane do kontrolowanych podmiotów. Najwyższa Izba Kontroli wskazywała również często, iż samorządom 
przypisuje się dodatkowe zadania bez zapewnienia właściwych środków na ich realizację. W niniejszej informacji 
zebraliśmy także wiele dobrych praktyk, wartych rozpowszechnienia, z którymi spotkali się nasi kontrolerzy podczas 
badań w samorządach. 
  

 
 

 
 

Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego 

Najwyższa Izba Kontroli – naczelny organ kontroli państwowej – kontroluje kilka tysięcy podmiotów rocznie. Kontrolerzy 
pojawiają się w instytucjach, urzędach i innych podmiotach, które Izba może kontrolować z mocy prawa.   

NIK realizuje kontrole na podstawie rocznego planu pracy. Są to przeważnie kontrole koordynowane, o szerokim 
zakresie przedmiotowym i podmiotowym, realizowane w wielu podmiotach, często na obszarze kilku województw 
i prowadzone według jednego programu kontroli. Plan pracy zawiera tematy kontroli podejmowane przez NIK z własnej 
inicjatywy, jak również na zlecenie Sejmu i jego organów, na wniosek Prezydenta RP lub Prezesa Rady Ministrów.  

NIK może też realizować kontrole doraźne. Są one narzędziem szybkiego reagowania Izby na kierowane do niej 
sygnały o nieprawidłowościach. Izba podejmuje kontrole doraźne w razie potrzeby niezwłocznego zbadania 
określonego problemu o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa (kontrola specjalna), ale także 
w celu wstępnego rozpoznania obszarów typowanych do kontroli planowej (kontrola rozpoznawcza). Kontrole 
doraźne skargowe NIK realizuje w trybie rozpatrywania skarg i wniosków, w celu potwierdzenia lub wykluczenia 
zasadności formułowanych zarzutów. NIK ma prawo przeprowadzać także kontrole doraźne sprawdzające, 
w celu weryfikowania sposobu wykorzystania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych 
kierowanych do skontrolowanych podmiotów, oraz monitorowania stanu realizacji wniosków pokontrolnych 
sformułowanych przez NIK po kontrolach planowych, zakończonych w latach poprzednich. 

Rocznie NIK realizuje 350-400 tematów kontroli, w tym ponad 100 planowych oraz prawie 300 tematów kontroli 
doraźnych. 

Obowiązki kontrolerów 
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli4 wprost określa prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego. Kontroler 
rozpoczynający kontrolę w danym podmiocie powinien okazać upoważnienie do kontroli oraz legitymację 
służbową, a następnie wpisać się do książki kontroli. Jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa 
i kulturalnego zachowania. Czynności kontrolne powinien prowadzić w taki sposób, aby były one jak najmniej 
uciążliwe dla podmiotu kontrolowanego, a jednocześnie, aby był zrealizowany cel kontroli. Upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli powinno w szczególności zawierać: 

 imię i nazwisko kontrolera oraz jednostkę organizacyjną Najwyższej Izby Kontroli; 
 podstawę prawną podjęcia kontroli; 
 numer i tytuł kontroli; 
 zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą; 
 nazwę i adres jednostki kontrolowanej. 

Prezes NIK, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych 
NIK, radcy Prezesa NIK i doradcy prawni, ekonomiczni i techniczni prowadzą postępowanie jedynie na podstawie 
legitymacji służbowej. W razie konieczności dostępu do dokumentów, które zawierają informacje niejawne oznaczone 
klauzulą „ściśle tajne” kontroler będzie posiadał odrębne upoważnienie wydane przez Prezesa NIK. 

Uprawnienia kontrolerów 
Prowadząc postępowanie kontrolne, upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mają prawo do: 

 swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych; 
 wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych, pobierania 

oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów 
o tajemnicy ustawowo chronionej; 

                                                            
4  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli - tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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4  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli - tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 



12

 
 

 
 

 przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności; 
 wzywania i przesłuchiwania świadków; 
 żądania udzielenia wyjaśnień przez osoby, które wykonują lub wykonywały pracę na podstawie 

stosunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych; 
 zasięgania w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji oraz żądania dokumentów 

od jednostek niekontrolowanych, a także żądania wyjaśnień od pracowników tych jednostek; 
 korzystania z pomocy biegłych i specjalistów; 
 zwoływania narad w związku z przeprowadzaną kontrolą; 
 przetwarzania danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych5, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 

Gdzie i kiedy odbywa się kontrola  
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach, w których realizuje ona swoje 
zadania. Kontrolerzy NIK wykonują kontrolę w godzinach pracy kontrolowanych. Może się zdarzyć, że dobro 
kontroli wymaga przeprowadzenia czynności w dniach wolnych od pracy bądź poza jej godzinami. Wówczas 
jednostka kontrolowana ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów wynagrodzenia dla swoich pracowników, którzy 
uczestniczyli w postępowaniu kontrolnym. Z budżetu NIK pokrywane są także koszty związane z korzystaniem 
przez kontrolera z urządzeń technicznych i środków transportu kontrolowanych. Ważne jest, aby kierownik 
jednostki kontrolowanej złożył umotywowany wniosek o pokrycie poniesionych kosztów w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Kontroler ma prawo do swobodnego poruszania się po obiekcie 
kontrolowanym bez obowiązku posiadania przepustki oraz bez rewizji osobistej. Kontroler może także prowadzić 
postępowanie kontrolne lub poszczególne jego czynności w siedzibie NIK. 

Prawa kontrolowanych 
Kontrolowani mają prawo do: 

 odmowy udzielenia wyjaśnień w wymienionych w ustawie o NIK przypadkach (gdy wyjaśnienia mają 
dotyczyć  tajemnicy ustawowo chronionej innej niż tajemnica służbowa, a kontroler nie posiada 
właściwego upoważnienia, a także gdy dotyczą one  faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby 
narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także jego 
małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do 
drugiego stopnia, bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli); 

 złożenia kontrolerowi ustnego lub pisemnego oświadczenia; 
 odmowy odpowiedzi na pytania w toku przesłuchania w charakterze świadka, jeżeli udzielenie 

odpowiedzi mogłoby narazić daną osobę lub osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność karną; 
 kulturalnego i uczciwego traktowania przez kontrolera; 
 wglądu do akt kontroli i sporządzania z nich odpisów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo 

chronionej;  
 kwestionowania ustaleń kontroli i ocen kontrolowanej działalności na zasadach określonych w ustawie; 
 złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 

Obowiązki kontrolowanych 
Kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek niezwłocznie przedkładać na żądanie Najwyższej Izby 
Kontroli wszelkie dokumenty i materiały, w tym na nośnikach elektronicznych, niezbędne do przygotowania lub 
przeprowadzenia kontroli. Powinni także umożliwić dostęp do baz danych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
ustawowo chronionej. 
                                                            
5   Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm. 

 
 

 
 

Na żądanie kontrolera, w przypadkach uzasadnionych potrzebami kontroli, kierownicy powinni umożliwić 
sporządzenie niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień 
i obliczeń na podstawie dokumentów. Kontroler NIK może poprosić w toku kontroli o składanie wyjaśnień 
i oświadczeń, a także o uczestnictwo w oględzinach prowadzonych przez kontrolera. 

Przebieg kontroli i jej dokumentowanie  
Kontroler podczas kontroli ma za zadanie ustalić stan faktyczny w granicach zakreślonych przez program kontroli 
(w kontroli planowej) bądź tematykę kontroli (w kontroli doraźnej). Kontroler ustala go na podstawie zebranych 
w toku postępowania dowodów. Dowodami są w szczególności dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki 
oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia. Zebrane w toku 
postępowania kontrolnego materiały dowodowe kontroler odpowiednio zabezpiecza, w miarę potrzeby przez: 

 oddanie na przechowanie kierownikowi lub innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej 
za pokwitowaniem; 

 przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu; 
 zabranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem. 

Postanowienie o zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia wydaje kontroler. Na postanowienie 
o odmowie zwolnienia materiałów spod zabezpieczenia służy zażalenie. Zwrot zabezpieczonych materiałów 
dowodowych następuje za pokwitowaniem.  

Ustalenia kontroli dokumentowane są w aktach kontroli. Akta zawierają m.in. upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, 
protokoły z przeprowadzonych czynności dowodowych, notatki służbowe oraz inne dokumenty i materiały dowodowe.  

Kontroler z przeprowadzenia czynności dowodowej sporządza protokół (jeśli ustawa tak stanowi), notatkę 
służbową lub wydruk potwierdzający przekazanie informacji w formie elektronicznej. Protokół oraz każdą jego 
stronę podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynności dowodowej. Kontroler może sporządzać niezbędne 
dla kontroli kopie lub wyciągi z dokumentów oraz dokonywać zestawień i obliczeń na ich podstawie lub na 
podstawie elektronicznych baz danych. Może zwrócić się także w tej sprawie do kierownika jednostki 
kontrolowanej. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami lub 
elektronicznymi bazami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują, lub osoba 
przez niego upoważniona. Kontroler może również pobrać rzeczy, ale tylko i wyłącznie w obecności kierownika 
jednostki albo osoby przez niego wyznaczonej. Z pobrania rzeczy sporządzany jest protokół. 

Jeśli kontroler uzna to za konieczne, przeprowadza oględziny obiektów, składników majątku oraz przebiegu 
określonych czynności. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się protokół podpisany przez kierownika 
podmiotu kontrolowanego albo osobę wyznaczoną przez niego. Czynności mogą być ponadto utrwalone 
za pomocą urządzeń technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku.  

Kontroler może poprosić także o udzielenie ustnych bądź pisemnych wyjaśnień dotyczących prowadzonej kontroli. 
Pracownik może odmówić wyjaśnień, ale tylko w przypadkach określonych w art. 40 ustawy o NIK. Z własnej inicjatywy 
pracownik kontrolowanego podmiotu może sam złożyć oświadczenie, a kontroler nie może odmówić jego przyjęcia, 
jeśli ma ono związek z przedmiotem kontroli. Z przyjęcia ustnego oświadczenia sporządzany jest protokół. 

Pracownicy jednostki kontrolowanej oraz inne osoby mogą być przesłuchani w charakterze świadka. 
Z przesłuchania sporządza się protokół, a nośnik, na którym został utrwalony obraz lub dźwięk stanowi załącznik 
do dokumentu.  Świadek ma obowiązek stawienia się na przesłuchanie. Jeśli nie jest pracownikiem jednostki 
kontrolowanej przysługuje mu zwrot utraconego zarobku oraz poniesionych przez niego kosztów podróży, 
zakwaterowania oraz dieta. Za niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie w charakterze 
świadka, kontroler może nałożyć na wzywanego karę pieniężną. Ukarany może złożyć na postanowienie 
o nałożeniu kary zażalenie. Usprawiedliwienie nieobecności uchyla nałożoną karę. Świadek ma prawo odmowy 
zeznań w przypadkach określonych w art. 45 ustawy o NIK. 
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 przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności; 
 wzywania i przesłuchiwania świadków; 
 żądania udzielenia wyjaśnień przez osoby, które wykonują lub wykonywały pracę na podstawie 

stosunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych; 
 zasięgania w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji oraz żądania dokumentów 

od jednostek niekontrolowanych, a także żądania wyjaśnień od pracowników tych jednostek; 
 korzystania z pomocy biegłych i specjalistów; 
 zwoływania narad w związku z przeprowadzaną kontrolą; 
 przetwarzania danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych5, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 

Gdzie i kiedy odbywa się kontrola  
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach, w których realizuje ona swoje 
zadania. Kontrolerzy NIK wykonują kontrolę w godzinach pracy kontrolowanych. Może się zdarzyć, że dobro 
kontroli wymaga przeprowadzenia czynności w dniach wolnych od pracy bądź poza jej godzinami. Wówczas 
jednostka kontrolowana ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów wynagrodzenia dla swoich pracowników, którzy 
uczestniczyli w postępowaniu kontrolnym. Z budżetu NIK pokrywane są także koszty związane z korzystaniem 
przez kontrolera z urządzeń technicznych i środków transportu kontrolowanych. Ważne jest, aby kierownik 
jednostki kontrolowanej złożył umotywowany wniosek o pokrycie poniesionych kosztów w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Kontroler ma prawo do swobodnego poruszania się po obiekcie 
kontrolowanym bez obowiązku posiadania przepustki oraz bez rewizji osobistej. Kontroler może także prowadzić 
postępowanie kontrolne lub poszczególne jego czynności w siedzibie NIK. 

Prawa kontrolowanych 
Kontrolowani mają prawo do: 

 odmowy udzielenia wyjaśnień w wymienionych w ustawie o NIK przypadkach (gdy wyjaśnienia mają 
dotyczyć  tajemnicy ustawowo chronionej innej niż tajemnica służbowa, a kontroler nie posiada 
właściwego upoważnienia, a także gdy dotyczą one  faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby 
narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także jego 
małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do 
drugiego stopnia, bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli); 

 złożenia kontrolerowi ustnego lub pisemnego oświadczenia; 
 odmowy odpowiedzi na pytania w toku przesłuchania w charakterze świadka, jeżeli udzielenie 

odpowiedzi mogłoby narazić daną osobę lub osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność karną; 
 kulturalnego i uczciwego traktowania przez kontrolera; 
 wglądu do akt kontroli i sporządzania z nich odpisów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo 

chronionej;  
 kwestionowania ustaleń kontroli i ocen kontrolowanej działalności na zasadach określonych w ustawie; 
 złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 

Obowiązki kontrolowanych 
Kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek niezwłocznie przedkładać na żądanie Najwyższej Izby 
Kontroli wszelkie dokumenty i materiały, w tym na nośnikach elektronicznych, niezbędne do przygotowania lub 
przeprowadzenia kontroli. Powinni także umożliwić dostęp do baz danych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
ustawowo chronionej. 
                                                            
5   Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm. 

 
 

 
 

Na żądanie kontrolera, w przypadkach uzasadnionych potrzebami kontroli, kierownicy powinni umożliwić 
sporządzenie niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień 
i obliczeń na podstawie dokumentów. Kontroler NIK może poprosić w toku kontroli o składanie wyjaśnień 
i oświadczeń, a także o uczestnictwo w oględzinach prowadzonych przez kontrolera. 

Przebieg kontroli i jej dokumentowanie  
Kontroler podczas kontroli ma za zadanie ustalić stan faktyczny w granicach zakreślonych przez program kontroli 
(w kontroli planowej) bądź tematykę kontroli (w kontroli doraźnej). Kontroler ustala go na podstawie zebranych 
w toku postępowania dowodów. Dowodami są w szczególności dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki 
oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia. Zebrane w toku 
postępowania kontrolnego materiały dowodowe kontroler odpowiednio zabezpiecza, w miarę potrzeby przez: 

 oddanie na przechowanie kierownikowi lub innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej 
za pokwitowaniem; 

 przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu; 
 zabranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem. 

Postanowienie o zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia wydaje kontroler. Na postanowienie 
o odmowie zwolnienia materiałów spod zabezpieczenia służy zażalenie. Zwrot zabezpieczonych materiałów 
dowodowych następuje za pokwitowaniem.  

Ustalenia kontroli dokumentowane są w aktach kontroli. Akta zawierają m.in. upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, 
protokoły z przeprowadzonych czynności dowodowych, notatki służbowe oraz inne dokumenty i materiały dowodowe.  

Kontroler z przeprowadzenia czynności dowodowej sporządza protokół (jeśli ustawa tak stanowi), notatkę 
służbową lub wydruk potwierdzający przekazanie informacji w formie elektronicznej. Protokół oraz każdą jego 
stronę podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynności dowodowej. Kontroler może sporządzać niezbędne 
dla kontroli kopie lub wyciągi z dokumentów oraz dokonywać zestawień i obliczeń na ich podstawie lub na 
podstawie elektronicznych baz danych. Może zwrócić się także w tej sprawie do kierownika jednostki 
kontrolowanej. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami lub 
elektronicznymi bazami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują, lub osoba 
przez niego upoważniona. Kontroler może również pobrać rzeczy, ale tylko i wyłącznie w obecności kierownika 
jednostki albo osoby przez niego wyznaczonej. Z pobrania rzeczy sporządzany jest protokół. 

Jeśli kontroler uzna to za konieczne, przeprowadza oględziny obiektów, składników majątku oraz przebiegu 
określonych czynności. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się protokół podpisany przez kierownika 
podmiotu kontrolowanego albo osobę wyznaczoną przez niego. Czynności mogą być ponadto utrwalone 
za pomocą urządzeń technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku.  

Kontroler może poprosić także o udzielenie ustnych bądź pisemnych wyjaśnień dotyczących prowadzonej kontroli. 
Pracownik może odmówić wyjaśnień, ale tylko w przypadkach określonych w art. 40 ustawy o NIK. Z własnej inicjatywy 
pracownik kontrolowanego podmiotu może sam złożyć oświadczenie, a kontroler nie może odmówić jego przyjęcia, 
jeśli ma ono związek z przedmiotem kontroli. Z przyjęcia ustnego oświadczenia sporządzany jest protokół. 

Pracownicy jednostki kontrolowanej oraz inne osoby mogą być przesłuchani w charakterze świadka. 
Z przesłuchania sporządza się protokół, a nośnik, na którym został utrwalony obraz lub dźwięk stanowi załącznik 
do dokumentu.  Świadek ma obowiązek stawienia się na przesłuchanie. Jeśli nie jest pracownikiem jednostki 
kontrolowanej przysługuje mu zwrot utraconego zarobku oraz poniesionych przez niego kosztów podróży, 
zakwaterowania oraz dieta. Za niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie w charakterze 
świadka, kontroler może nałożyć na wzywanego karę pieniężną. Ukarany może złożyć na postanowienie 
o nałożeniu kary zażalenie. Usprawiedliwienie nieobecności uchyla nałożoną karę. Świadek ma prawo odmowy 
zeznań w przypadkach określonych w art. 45 ustawy o NIK. 
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Wystąpienie pokontrolne 
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w wystąpieniu pokontrolnym. Wystąpienie powinno zawierać:  

 numer i tytuł kontroli; 
 imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera, nazwę jednostki kontrolnej NIK delegującej 

kontrolera oraz numer i datę upoważnienia do kontroli; 
 oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres oraz imię i nazwisko kierownika tej jednostki; 
 zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego; 
 ocenę kontrolowanej działalności (ogólna ocena może być „pozytywna”, „pozytywna z nieprawidłowościami” 

lub „negatywna”); 
 ustalone na podstawie materiałów dowodowych nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz 

osoby za nie odpowiedzialne; 
 uwagi i wnioski w sprawie usunięcia nieprawidłowości;  
 wzmiankę o przekazaniu informacji sygnalizującej o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa 

dla życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody, oraz wzmiankę o podjętych w związku 
z tym działaniach zapobiegających i ich skutkach od czasu zakończenia kontroli; 

 pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń, ocen i wniosków zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym (21 dni od daty otrzymania wystąpienia); 

 w wystąpieniu pokontrolnym może być także zawarta ocena wskazująca na niezasadność zajmowania 
stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w jednostkach. 

Wystąpienie pokontrolne podpisują kontroler i dyrektor jednostki organizacyjnej (departamentu lub delegatury) NIK. 
Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia na piśmie dyrektorowi 
właściwej jednostki organizacyjnej NIK, w terminie 21 dni od dnia przekazania. Zastrzeżenia rozpatruje komisja 
rozstrzygająca. O terminie posiedzenia zawiadamiane są obie strony: kontrolująca i kontrolowana, którym następnie 
przekazuje się  uchwałę komisji w sprawie zastrzeżeń. Zgodnie z uchwałą dyrektor jednostki kontrolnej NIK dokonuje 
zmian w wystąpieniu pokontrolnym. Podpisuje zmieniony dokument i przesyła kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 
Do takiego wystąpienia nie przysługuje już prawo zgłaszania zastrzeżeń. Wystąpienie pokontrolne nie podlega kontroli 
sądownictwa administracyjnego, nie jest bowiem decyzją administracyjną. 

Jednostka kontrolowana, której NIK przekazała wystąpienie pokontrolne ma obowiązek, w terminie określonym 
w wystąpieniu nie krótszym niż 14 dni, poinformować Izbę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin do udzielenia odpowiedzi określa dyrektor 
jednostki organizacyjnej NIK, podpisujący wystąpienie pokontrolne. 

Informacja o wynikach kontroli 
Wystąpienia pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli są podstawą do sporządzenia 
informacji o wynikach kontroli, która jest końcowym dokumentem kontroli. Prezes NIK przesyła informację 
o wynikach kontroli właściwym naczelnym lub centralnym organom państwowym, które w ciągu 14 dni od 
otrzymania mogą przedstawić swoje stanowisko. Jest ono dołączane później do informacji. Prezes NIK może do 
stanowiska dołączyć swoją opinię. Gotowa informacja o wynikach kontroli przedkładana jest m.in. Sejmowi, 
Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów oraz innym interesariuszom. Następnie jest publikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.nik.gov.pl. 

 

 
 

 

 
 
 

I. Administracja samorządowa 
 

1.   Fundusze unijne  
2. Podatki lokalne i opłaty na rzecz samorządu  
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Wystąpienie pokontrolne 
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w wystąpieniu pokontrolnym. Wystąpienie powinno zawierać:  

 numer i tytuł kontroli; 
 imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera, nazwę jednostki kontrolnej NIK delegującej 

kontrolera oraz numer i datę upoważnienia do kontroli; 
 oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres oraz imię i nazwisko kierownika tej jednostki; 
 zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego; 
 ocenę kontrolowanej działalności (ogólna ocena może być „pozytywna”, „pozytywna z nieprawidłowościami” 

lub „negatywna”); 
 ustalone na podstawie materiałów dowodowych nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz 

osoby za nie odpowiedzialne; 
 uwagi i wnioski w sprawie usunięcia nieprawidłowości;  
 wzmiankę o przekazaniu informacji sygnalizującej o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa 

dla życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody, oraz wzmiankę o podjętych w związku 
z tym działaniach zapobiegających i ich skutkach od czasu zakończenia kontroli; 

 pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń, ocen i wniosków zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym (21 dni od daty otrzymania wystąpienia); 

 w wystąpieniu pokontrolnym może być także zawarta ocena wskazująca na niezasadność zajmowania 
stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w jednostkach. 

Wystąpienie pokontrolne podpisują kontroler i dyrektor jednostki organizacyjnej (departamentu lub delegatury) NIK. 
Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia na piśmie dyrektorowi 
właściwej jednostki organizacyjnej NIK, w terminie 21 dni od dnia przekazania. Zastrzeżenia rozpatruje komisja 
rozstrzygająca. O terminie posiedzenia zawiadamiane są obie strony: kontrolująca i kontrolowana, którym następnie 
przekazuje się  uchwałę komisji w sprawie zastrzeżeń. Zgodnie z uchwałą dyrektor jednostki kontrolnej NIK dokonuje 
zmian w wystąpieniu pokontrolnym. Podpisuje zmieniony dokument i przesyła kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 
Do takiego wystąpienia nie przysługuje już prawo zgłaszania zastrzeżeń. Wystąpienie pokontrolne nie podlega kontroli 
sądownictwa administracyjnego, nie jest bowiem decyzją administracyjną. 

Jednostka kontrolowana, której NIK przekazała wystąpienie pokontrolne ma obowiązek, w terminie określonym 
w wystąpieniu nie krótszym niż 14 dni, poinformować Izbę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin do udzielenia odpowiedzi określa dyrektor 
jednostki organizacyjnej NIK, podpisujący wystąpienie pokontrolne. 

Informacja o wynikach kontroli 
Wystąpienia pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli są podstawą do sporządzenia 
informacji o wynikach kontroli, która jest końcowym dokumentem kontroli. Prezes NIK przesyła informację 
o wynikach kontroli właściwym naczelnym lub centralnym organom państwowym, które w ciągu 14 dni od 
otrzymania mogą przedstawić swoje stanowisko. Jest ono dołączane później do informacji. Prezes NIK może do 
stanowiska dołączyć swoją opinię. Gotowa informacja o wynikach kontroli przedkładana jest m.in. Sejmowi, 
Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów oraz innym interesariuszom. Następnie jest publikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.nik.gov.pl. 
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Samorządowi terytorialnemu, jako zdecentralizowanej formie administracji, samodzielnie zarządzającej szerokim 
spektrum spraw lokalnych, przypada szczególnie istotna, w świetle art. 16 Konstytucji RP, rola w sprawowaniu władzy 
publicznej. Najwyższa Izba Kontroli w wielu aspektach badała działalność jednostek samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli, od wykorzystywania funduszy unijnych poprzez podatki i opłaty lokalne, spółki komunalne, 
partnerstwo publiczno-prywatne, oświetlenie ulic, związki międzygminne aż po korzystanie z funduszy sołeckich przez 
najmniejsze społeczności wiejskie. 

NIK sprawdzając realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w mijającej perspektywie 
budżetowej, pozytywnie oceniła przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych z PO RPW w pięciu 
województwach będących beneficjentami programu. Zastrzeżenia NIK dotyczyły m.in. opóźnień w przygotowaniu 
projektów do realizacji w stosunku do terminów ustalonych w przemowach. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na potrzebę podjęcia działań zmierzających do usprawnienia instrumentów 
oddziaływania na beneficjentów Programu pod kątem zwiększenia ich skuteczności i zapewnienia pełnego 
zakontraktowania środków przewidzianych na realizację PO RPW w budżecie UE na lata 2007–2013.  

NIK zwróciła również uwagę na problemy małych jednostek samorządu terytorialnego z pozyskiwaniem środków 
z budżetu Unii Europejskiej. W opinii Izby najistotniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje małych jednostek 
samorządu terytorialnego o skorzystaniu ze środków unijnych są ich możliwości finansowe, czyli brak środków 
własnych na prefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego. Inne czynniki są również istotne, jednak nie 
przesądzają o aktywności małych jst w ubieganiu się dofinansowanie. NIK stoi na stanowisku, że w celu 
zwiększenia absorpcji środków unijnych przez małe jst należy rozważyć wprowadzenie w ramach programów 
operacyjnych mechanizmów, które zminimalizowałyby koszty ubiegania się o środki w budżetu UE. 

Najwyższa Izba Kontroli, po skontrolowaniu opłat planistycznych i roszczeń odszkodowawczych w związku 
z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych stwierdziła, że w ponad jednej trzeciej skontrolowanych gmin 
system weryfikacji transakcji nieruchomościami pod kątem istnienia przesłanek do ustalenia opłat planistycznych 
nie był szczelny i nie zapewniał pełnej realizacji dochodów gmin z tego tytułu. NIK w związku z tym wystąpiła 
z szeregiem inicjatyw legislacyjnych zmierzających do zlikwidowania istniejących w tym obszarze luk prawnych. 

NIK stwierdziła też szereg nieprawidłowości w udzielaniu ulg podatkowych w odniesieniu do podatków 
stanowiących dochód gminy. Negatywnymi skutkami stwierdzonych nieprawidłowości, były m.in. uszczuplenia 
w dochodach gmin. NIK wnioskowała m.in. o wypracowanie przez regionalne izby obrachunkowe jednolitego 
stanowiska odnośnie podmiotowych i częściowych zwolnień podatkowych celem wyeliminowania uchwał 
niezgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaś do Ministra Finansów wystąpiła o opracowanie 
wytycznych dla gminnych organów podatkowych w zakresie stosowania ulg indywidualnych. 

Podczas kontroli wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i jego skutków dla ewidencji podatkowej w gminach, 
NIK stwierdziła, że dokonywanie zmian w ewidencji następowało w większości przypadków dopiero w związku 
z zakończeniem (często wieloletnich) prac budowlanych. Skutkowało to pobieraniem przez gminy, przez ten okres, 
podatku rolnego od nieruchomości gruntowych wykorzystywanych faktycznie na inne cele, np. mieszkaniowe lub 
przemysłowe, zamiast zwykle znacznie wyższego podatku od nieruchomości. Wpływy gmin z tytułu podatku rolnego 
w okresie realizacji inwestycji na gruntach rolnych stanowiły zaledwie 12% dochodów możliwych do uzyskania 
z tytułu podatku od nieruchomości. NIK wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań, 
w porozumieniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji, mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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spektrum spraw lokalnych, przypada szczególnie istotna, w świetle art. 16 Konstytucji RP, rola w sprawowaniu władzy 
publicznej. Najwyższa Izba Kontroli w wielu aspektach badała działalność jednostek samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli, od wykorzystywania funduszy unijnych poprzez podatki i opłaty lokalne, spółki komunalne, 
partnerstwo publiczno-prywatne, oświetlenie ulic, związki międzygminne aż po korzystanie z funduszy sołeckich przez 
najmniejsze społeczności wiejskie. 

NIK sprawdzając realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w mijającej perspektywie 
budżetowej, pozytywnie oceniła przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych z PO RPW w pięciu 
województwach będących beneficjentami programu. Zastrzeżenia NIK dotyczyły m.in. opóźnień w przygotowaniu 
projektów do realizacji w stosunku do terminów ustalonych w przemowach. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na potrzebę podjęcia działań zmierzających do usprawnienia instrumentów 
oddziaływania na beneficjentów Programu pod kątem zwiększenia ich skuteczności i zapewnienia pełnego 
zakontraktowania środków przewidzianych na realizację PO RPW w budżecie UE na lata 2007–2013.  

NIK zwróciła również uwagę na problemy małych jednostek samorządu terytorialnego z pozyskiwaniem środków 
z budżetu Unii Europejskiej. W opinii Izby najistotniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje małych jednostek 
samorządu terytorialnego o skorzystaniu ze środków unijnych są ich możliwości finansowe, czyli brak środków 
własnych na prefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego. Inne czynniki są również istotne, jednak nie 
przesądzają o aktywności małych jst w ubieganiu się dofinansowanie. NIK stoi na stanowisku, że w celu 
zwiększenia absorpcji środków unijnych przez małe jst należy rozważyć wprowadzenie w ramach programów 
operacyjnych mechanizmów, które zminimalizowałyby koszty ubiegania się o środki w budżetu UE. 

Najwyższa Izba Kontroli, po skontrolowaniu opłat planistycznych i roszczeń odszkodowawczych w związku 
z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych stwierdziła, że w ponad jednej trzeciej skontrolowanych gmin 
system weryfikacji transakcji nieruchomościami pod kątem istnienia przesłanek do ustalenia opłat planistycznych 
nie był szczelny i nie zapewniał pełnej realizacji dochodów gmin z tego tytułu. NIK w związku z tym wystąpiła 
z szeregiem inicjatyw legislacyjnych zmierzających do zlikwidowania istniejących w tym obszarze luk prawnych. 

NIK stwierdziła też szereg nieprawidłowości w udzielaniu ulg podatkowych w odniesieniu do podatków 
stanowiących dochód gminy. Negatywnymi skutkami stwierdzonych nieprawidłowości, były m.in. uszczuplenia 
w dochodach gmin. NIK wnioskowała m.in. o wypracowanie przez regionalne izby obrachunkowe jednolitego 
stanowiska odnośnie podmiotowych i częściowych zwolnień podatkowych celem wyeliminowania uchwał 
niezgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaś do Ministra Finansów wystąpiła o opracowanie 
wytycznych dla gminnych organów podatkowych w zakresie stosowania ulg indywidualnych. 

Podczas kontroli wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i jego skutków dla ewidencji podatkowej w gminach, 
NIK stwierdziła, że dokonywanie zmian w ewidencji następowało w większości przypadków dopiero w związku 
z zakończeniem (często wieloletnich) prac budowlanych. Skutkowało to pobieraniem przez gminy, przez ten okres, 
podatku rolnego od nieruchomości gruntowych wykorzystywanych faktycznie na inne cele, np. mieszkaniowe lub 
przemysłowe, zamiast zwykle znacznie wyższego podatku od nieruchomości. Wpływy gmin z tytułu podatku rolnego 
w okresie realizacji inwestycji na gruntach rolnych stanowiły zaledwie 12% dochodów możliwych do uzyskania 
z tytułu podatku od nieruchomości. NIK wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań, 
w porozumieniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji, mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność i gospodarowanie 
mieniem przez skontrolowane związki międzygminne oraz  przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych 
ze środków publicznych. NIK wskazała na zasadność rozważenia przez MSWiA 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 komunalnym, wykonywania budżetu i przygotowywania projektów uchwał zgromadzenia. 

NIK pozytywnie ocenia wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi przez samorządy. 
Izba wskazała jednocześnie, że w niektórych miastach nadzór ten miał charakter pasywny, sprowadzający się 
do czynności formalnych. Izba wskazuje na potrzebę opracowania i wdrożenia standardów oraz procedur 
monitorowania działalności i oceny ekonomiczno-finansowej spółek komunalnych.  

Kontrola realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jst wykazała, że kierownicy części 
skontrolowanych urzędów napotykają na problemy we wdrażaniu uregulowań ustawy o pracownikach 
samorządowych. NIK zauważyła też dobre praktyki w tym obszarze jak np. opracowanie i wdrożenie w jst 
uregulowań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym odnoszących się do planowania potrzeb 
kadrowych oraz regulacji, określających zasady naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ramach 
poszczególnych trybów. 

W związku z ustaleniami kontroli planowania i realizacji przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni 
publicznej Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu 
m.in. przypisania finansowania oświetlenia dróg publicznych zarządcy danej kategorii drogi, w szczególności 
zarządcy dróg krajowych i ekspresowych niepłatnych oraz precyzyjnego określenia podmiotu odpowiedzialnego 
za finansowanie oświetlenia niepłatnych dróg ekspresowych oraz umożliwienia gminom wyboru wykonawców 
konserwacji oświetlenia ulicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy właścicielami punktów 
świetlnych są przedsiębiorstwa energetyczne. Zasadne jest też wskazanie, że gmina dokonująca zakupu energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej ma status odbiorcy, od którego to statusu uzależniona 
jest możliwość zakupu energii elektrycznej w trybie konkurencyjnym. 

NIK uznała za dobrą praktykę stosowaną przez jst tworzenie przez kilka gmin tzw. grupy zakupowej w celu 
przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej. Z jednej strony ułatwia to przygotowanie 
i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, z drugiej – wzmacnia pozycję gmin w stosunku 
do przedsiębiorstw energetycznych. Godne uwagi jest też podejmowanie działań na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii. Ustalono bowiem, że poprzez zainstalowanie nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej (mimo 
poniesienia wydatków w pierwszej fazie) koszty zakupu energii maleją. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, prawidłowość 
wykorzystania środków na działalność promocyjną jednostek samorządu terytorialnego, a także efekty objętych 
badaniem wybranych wydatków na działania promocyjne. NIK zwraca uwagę, że zadania z zakresu promocji 
to mało sprecyzowana kategoria zadań własnych jst. O tym, czy dane zadanie można zaliczyć do kategorii zadań 
promujących daną jednostkę każdorazowo decyduje rodzaj i charakter zadania. 

Również pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła podejmowanie przez podmioty 
publiczne przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Najlepiej do realizacji przedsięwzięć 
PPP były przygotowane jednostki, które korzystały z fachowego doradztwa i analizowały przyczyny 
niepowodzenia nieudanych postępowań. Takie postępowanie można uznać za przykład dobrej praktyki. 
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na potrzebę precyzyjnego zdefiniowania i określenia zakresu ryzyk: 
budowy, popytu i dostępności oraz określenia jednoznacznej metodologii ich podziału pomiędzy strony 
przedsięwzięcia PPP. 

 
 

 
 

1. Fundusze unijne 

Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki                                          
samorządu terytorialnego (P/11/002) 

Kontrola została przeprowadzona w: 32 urzędach gmin, 16 starostwach, ośmiu urzędach marszałkowskich 
i w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Badaniami kontrolnymi okres od 1 stycznia 2007 r. 
do 30 czerwca 2011 r. 

Przez małe jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć:  
 gminy – liczba mieszkańców do 25 tys., kwota środków z UE do 600 zł na jednego mieszkańca, dochód 

do 2500 zł na jednego mieszkańca oraz wskaźnik środków europejskich per capita do dochodów gminy 
per capita poniżej 30%;  

 powiaty ziemskie, kwota środków z UE do 250 zł na jednego mieszkańca, dochód do 1000 zł na jednego 
mieszkańca oraz wskaźnik środków europejskich per capita do dochodów powiatu per capita poniżej 30%. 

Z ustaleń kontroli wynika, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje małych jednostek samorządu 
terytorialnego odnośnie ubiegania się o środki z budżetu Unii Europejskiej są ich możliwości finansowe. Inne 
czynniki takie jak przygotowanie kadr, ułatwienia w programach operacyjnych, położenie geograficzne, 
są również istotne, jednak nie przesądzają o aktywności małych jst w ubieganiu się o te środki. Kontrola nie 
wykazała natomiast gorszego traktowania małych jst przy ubieganiu się o środki unijne ze względu na ich 
wielkość lub stan majątkowy.  

Głównymi problemami w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu 
terytorialnego, wskazywanymi przez nie w toku kontroli oraz w badaniu ankietowym, są:  
 brak środków własnych na prefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego;  
 zbyt skomplikowane procedury aplikowania o środki unijne, w tym konieczność składania wraz 

z wnioskiem o dofinansowanie dużej liczby załączników, sporządzanych często odpłatnie, co zmusza 
małe jst do ponoszenia kosztów bez gwarancji przyjęcia ich projektów do dofinansowania; 

 zbyt długie oczekiwanie na refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji finansowanych 
przy udziale środków unijnych, co prowadzi do zachwiania płynności finansowej małych jst, 
a w przypadku realizowania danej inwestycji przy udziale kredytów wymusza zadłużanie się na dłuższy 
okres, co zwiększa koszty ponoszone na dane zadanie; 

 małe jst wskazywały również, że wiele istotnych dla społeczności lokalnych zadań nie wpisuje się 
w żaden z obecnych programów operacyjnych. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, aktywność większości 
kontrolowanych małych jst w zakresie pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nierzetelne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie (w 45,8% kontrolowanych jst), co skutkowało ich 
odrzuceniem na etapie oceny formalnej (14,2% wszystkich wniosków nieprzyjętych do dofinansowania). 

 Nieopracowanie przez pięć badanych jst (10,4%) Programów Ochrony Środowiska, do czego zobowiązuje 
przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i w których zgodnie z art. 14 
ust. 1 tej ustawy określa się m.in. rodzaje działań proekologicznych i środki niezbędne do ich realizacji. 

 Trzy kontrolowane jst wykazały się niezadowalającą aktywnością w pozyskiwaniu środków unijnych. Gminy 
te realizowały wiele inwestycji, natomiast w znikomym stopniu starały się o pozyskanie środków z budżetu 
UE na ich współfinansowanie.  
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność i gospodarowanie 
mieniem przez skontrolowane związki międzygminne oraz  przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych 
ze środków publicznych. NIK wskazała na zasadność rozważenia przez MSWiA 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 komunalnym, wykonywania budżetu i przygotowywania projektów uchwał zgromadzenia. 

NIK pozytywnie ocenia wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi przez samorządy. 
Izba wskazała jednocześnie, że w niektórych miastach nadzór ten miał charakter pasywny, sprowadzający się 
do czynności formalnych. Izba wskazuje na potrzebę opracowania i wdrożenia standardów oraz procedur 
monitorowania działalności i oceny ekonomiczno-finansowej spółek komunalnych.  

Kontrola realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jst wykazała, że kierownicy części 
skontrolowanych urzędów napotykają na problemy we wdrażaniu uregulowań ustawy o pracownikach 
samorządowych. NIK zauważyła też dobre praktyki w tym obszarze jak np. opracowanie i wdrożenie w jst 
uregulowań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym odnoszących się do planowania potrzeb 
kadrowych oraz regulacji, określających zasady naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ramach 
poszczególnych trybów. 

W związku z ustaleniami kontroli planowania i realizacji przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni 
publicznej Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu 
m.in. przypisania finansowania oświetlenia dróg publicznych zarządcy danej kategorii drogi, w szczególności 
zarządcy dróg krajowych i ekspresowych niepłatnych oraz precyzyjnego określenia podmiotu odpowiedzialnego 
za finansowanie oświetlenia niepłatnych dróg ekspresowych oraz umożliwienia gminom wyboru wykonawców 
konserwacji oświetlenia ulicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy właścicielami punktów 
świetlnych są przedsiębiorstwa energetyczne. Zasadne jest też wskazanie, że gmina dokonująca zakupu energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej ma status odbiorcy, od którego to statusu uzależniona 
jest możliwość zakupu energii elektrycznej w trybie konkurencyjnym. 

NIK uznała za dobrą praktykę stosowaną przez jst tworzenie przez kilka gmin tzw. grupy zakupowej w celu 
przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej. Z jednej strony ułatwia to przygotowanie 
i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, z drugiej – wzmacnia pozycję gmin w stosunku 
do przedsiębiorstw energetycznych. Godne uwagi jest też podejmowanie działań na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii. Ustalono bowiem, że poprzez zainstalowanie nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej (mimo 
poniesienia wydatków w pierwszej fazie) koszty zakupu energii maleją. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, prawidłowość 
wykorzystania środków na działalność promocyjną jednostek samorządu terytorialnego, a także efekty objętych 
badaniem wybranych wydatków na działania promocyjne. NIK zwraca uwagę, że zadania z zakresu promocji 
to mało sprecyzowana kategoria zadań własnych jst. O tym, czy dane zadanie można zaliczyć do kategorii zadań 
promujących daną jednostkę każdorazowo decyduje rodzaj i charakter zadania. 

Również pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła podejmowanie przez podmioty 
publiczne przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Najlepiej do realizacji przedsięwzięć 
PPP były przygotowane jednostki, które korzystały z fachowego doradztwa i analizowały przyczyny 
niepowodzenia nieudanych postępowań. Takie postępowanie można uznać za przykład dobrej praktyki. 
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na potrzebę precyzyjnego zdefiniowania i określenia zakresu ryzyk: 
budowy, popytu i dostępności oraz określenia jednoznacznej metodologii ich podziału pomiędzy strony 
przedsięwzięcia PPP. 

 
 

 
 

1. Fundusze unijne 

Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki                                          
samorządu terytorialnego (P/11/002) 

Kontrola została przeprowadzona w: 32 urzędach gmin, 16 starostwach, ośmiu urzędach marszałkowskich 
i w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Badaniami kontrolnymi okres od 1 stycznia 2007 r. 
do 30 czerwca 2011 r. 

Przez małe jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć:  
 gminy – liczba mieszkańców do 25 tys., kwota środków z UE do 600 zł na jednego mieszkańca, dochód 

do 2500 zł na jednego mieszkańca oraz wskaźnik środków europejskich per capita do dochodów gminy 
per capita poniżej 30%;  

 powiaty ziemskie, kwota środków z UE do 250 zł na jednego mieszkańca, dochód do 1000 zł na jednego 
mieszkańca oraz wskaźnik środków europejskich per capita do dochodów powiatu per capita poniżej 30%. 

Z ustaleń kontroli wynika, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje małych jednostek samorządu 
terytorialnego odnośnie ubiegania się o środki z budżetu Unii Europejskiej są ich możliwości finansowe. Inne 
czynniki takie jak przygotowanie kadr, ułatwienia w programach operacyjnych, położenie geograficzne, 
są również istotne, jednak nie przesądzają o aktywności małych jst w ubieganiu się o te środki. Kontrola nie 
wykazała natomiast gorszego traktowania małych jst przy ubieganiu się o środki unijne ze względu na ich 
wielkość lub stan majątkowy.  

Głównymi problemami w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu 
terytorialnego, wskazywanymi przez nie w toku kontroli oraz w badaniu ankietowym, są:  
 brak środków własnych na prefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego;  
 zbyt skomplikowane procedury aplikowania o środki unijne, w tym konieczność składania wraz 

z wnioskiem o dofinansowanie dużej liczby załączników, sporządzanych często odpłatnie, co zmusza 
małe jst do ponoszenia kosztów bez gwarancji przyjęcia ich projektów do dofinansowania; 

 zbyt długie oczekiwanie na refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji finansowanych 
przy udziale środków unijnych, co prowadzi do zachwiania płynności finansowej małych jst, 
a w przypadku realizowania danej inwestycji przy udziale kredytów wymusza zadłużanie się na dłuższy 
okres, co zwiększa koszty ponoszone na dane zadanie; 

 małe jst wskazywały również, że wiele istotnych dla społeczności lokalnych zadań nie wpisuje się 
w żaden z obecnych programów operacyjnych. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, aktywność większości 
kontrolowanych małych jst w zakresie pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nierzetelne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie (w 45,8% kontrolowanych jst), co skutkowało ich 
odrzuceniem na etapie oceny formalnej (14,2% wszystkich wniosków nieprzyjętych do dofinansowania). 

 Nieopracowanie przez pięć badanych jst (10,4%) Programów Ochrony Środowiska, do czego zobowiązuje 
przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i w których zgodnie z art. 14 
ust. 1 tej ustawy określa się m.in. rodzaje działań proekologicznych i środki niezbędne do ich realizacji. 

 Trzy kontrolowane jst wykazały się niezadowalającą aktywnością w pozyskiwaniu środków unijnych. Gminy 
te realizowały wiele inwestycji, natomiast w znikomym stopniu starały się o pozyskanie środków z budżetu 
UE na ich współfinansowanie.  
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Wnioski pokontrolne 

Zdaniem NIK, w celu zwiększenia absorpcji środków unijnych przez małe jst należy rozważyć wprowadzenie 
w ramach programów operacyjnych mechanizmów, które zminimalizowałyby koszty ubiegania się o środki 
z budżetu UE, m.in.:  
 Wprowadzenie w szerszym zakresie zaliczkowego systemu finansowania inwestycji realizowanych przy 

udziale środków unijnych, co nie wymuszałoby na małych jst nadmiernego i długotrwałego angażowania 
środków własnych, które będą następnie podlegać zwrotowi. 

 Częstsze stosowanie systemu preselekcji przy wyborze projektów do dofinansowania6.  
 Uproszczenie procedur ubiegania się o środki unijne, a także skrócenie czasu oceny i wyboru wniosków 

do dofinansowania. 
 Przyspieszenie procesu rozliczania wniosków o płatność i dokonywania refundacji poniesionych wydatków. 

Realizacja wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (P/09/124) 

Kontrolę przeprowadzono w: Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
i u 20 beneficjentów (po czterech z każdego województwa Polski Wschodniej) realizujących projekty w ramach 
PO RPW. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2007–2009. 

NIK pozytywnie oceniła przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych z PO RPW przez pięciu objętych 
kontrolą beneficjentów, pozytywnie – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – przez 12 beneficjentów, a negatywnie 
przez trzech beneficjentów. Zastrzeżenia NIK dotyczyły głównie opóźnień w przygotowaniu projektów do realizacji 
w stosunku do terminów ustalonych w preumowach (13 beneficjentów), przedłożenia do oceny Instytucji 
Pośredniczącej niekompletnych wniosków o dofinansowanie projektów (siedmiu beneficjentów), nieprzestrzegania 
wymogów formalnych ustalonych w preumowach i umowach o dofinansowanie (sześciu beneficjentów) oraz 
naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych (trzech beneficjentów). 

Na koniec 2009 r. stopień wykorzystania środków z EFRR w ramach PO RPW był w ocenie NIK niski. Od początku 
realizacji Programu do końca 2009 r., Instytucje Zarządzająca i Pośrednicząca zatwierdziły wnioski o płatność 
na 550,71 mln zł wydatków kwalifikowalnych (w tym 488,63 mln zł z EFRR), a Instytucja Zarządzająca sporządziła 
poświadczenia i deklaracje wydatków do Instytucji Certyfikującej na łącznie 534,06 mln zł wydatków kwalifikowalnych 
(w tym 477,21 mln zł z EFRR), co stanowiło niespełna 5,1% 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% środków dostępnej alokacji. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na potrzebę podjęcia przez Ministra Rozwoju Regionalnego działań 
zmierzających do: 
 Usprawnienia stosowanych dotychczas instrumentów oddziaływania na beneficjentów programu pod kątem 

zwiększenia skuteczności tych instrumentów i zapewnienia pełnego zakontraktowania środków 
przewidzianych na realizację PO RPW. 

 Doprowadzenia do zgodności Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z kryteriami oceny projektów 
indywidualnych ustalonymi przez Komitet Monitorujący w zakresie stosowania kryterium kompletności. 

 Ustalenia przez Instytucję Pośredniczącą, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, zakresu 
prowadzonych kontroli prawidłowości stosowania przez beneficjentów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

                                                            
6  W przypadku wyboru projektów do dofinansowania w systemie preselekcji, załączniki (np. pozwolenia, studia wykonalności, projekty budowlane) 

składane są przez wnioskodawcę dopiero po wstępnym wyborze projektów do dofinansowania, co pozwala zarówno szybciej przygotować wniosek 
o dofinansowanie, jak również uniknąć kosztów w przypadku gdy wniosek już na pierwszym etapie oceny nie zostanie oceniony pozytywnie lub uzyska 
niewielką liczbę punktów. 

 
 

 
 

2. Podatki lokalne i opłaty na rzecz samorządu 

Ustalanie i egzekwowanie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego  
opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej (P/12/156) 

Kontrolę przeprowadzono w ośmiu gminach i objęto nią okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2012 r. 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność skontrolowanych gmin w zakresie ustalania i poboru 
opłat adiacenckich i planistycznych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewypełnianie przez organy stanowiące trzech gmin ustawowego obowiązku uchwalania stawek 
procentowych opłaty adiacenckiej, mimo zrealizowania w tych gminach inwestycji infrastrukturalnych oraz 
przeprowadzania podziałów nieruchomości. 

W gminie I. Rada Gminy nie podjęła uchwał, mimo wykonania ośmiu inwestycji o łącznej wartości 12 323,6 tys. zł 
i dokonania 31 podziałów spełniających przesłanki do naliczenia opłaty. Wójt gminy na sesji rady gminy przedłożył 
projekt uchwały w sprawie ustalenia procentowych stawek opłaty adiacenckiej, jednak nie została ona przyjęta. Wójt 
wyjaśnił, że: (…) w radzie nie było sprzyjającego klimatu do wprowadzenia nowych opłat obciążających mieszkańców 
gminy. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że niepodjęcie takich uchwał wynikało głównie z negatywnego 
nastawienia radnych do ustalania dodatkowych obciążeń finansowych mieszkańców gminy. W trakcie kontroli NIK 
Rada Gminy podjęła uchwały, ustalające 10% stawkę opłaty. 

 Niewszczęcie lub zbyt późne wszczynanie w trzech gminach postępowań w sprawie ustalenia opłaty 
adiacenckiej, co skutkowało utratą możliwości jej wymierzenia, z uwagi na upływ 3-letniego terminu, 
w którym można ją naliczyć. 

W gminie O. nie podjęto takich działań wobec 105 nieruchomości będących w oddziaływaniu trzech inwestycji 
o łącznej wartości 6.651,5 tys. zł, oddanych do użytkowania w 2009 r. W przypadku tych inwestycji upłynął 3-letni 
termin, w którym można było wydać decyzję administracyjną ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej. Tym samym 
utracono możliwość uzyskania ewentualnych dochodów z tej opłaty. 

 Dopuszczenie w dwóch gminach do wygaśnięcia roszczeń o uiszczenie opłaty planistycznej w związku ze 
sprzedażą 20 nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego za łączną 
kwotę 7.898,0 tys. zł, z powodu upływu 5-letniego okresu, w którym można ją ustalić. 

W gminie O. dotyczyło to 16 transakcji zbycia nieruchomości za 7.419,0 tys. zł objętych 30% stawką opłaty 
planistycznej, zaś w gminie I. – sprzedaży czterech działek za 479,0 tys. zł objętych 15% stawką opłaty. 

 Znaczne opóźnienia w wydawaniu przez sześć gmin decyzji ustalających opłatę planistyczną, w stosunku 
do terminów otrzymywania wypisów aktów notarialnych dotyczących odpłatnego zbycia nieruchomości 
położonych na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W gminie I. 33 decyzje (100%) w sprawie wymiaru opłaty planistycznej zostały wydane po upływie od 17 do ponad 
77 miesięcy od daty otrzymania wypisu aktu notarialnego. 

W gminie O. 248 decyzji (99% ogółu wydanych) zostały wystawione po upływie od 12 do 49 miesięcy od daty 
otrzymania wypisu aktu notarialnego. 

 Niewywiązanie się przez organy wykonawcze trzech gmin z ustawowego obowiązku przedstawienia radzie 
gminy, co najmniej raz w roku, informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej. 

 Nieprowadzenie działań windykacyjnych w jednej gminie oraz opieszałym prowadzeniu tych działań w pięciu 
gminach. 
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Wnioski pokontrolne 

Zdaniem NIK, w celu zwiększenia absorpcji środków unijnych przez małe jst należy rozważyć wprowadzenie 
w ramach programów operacyjnych mechanizmów, które zminimalizowałyby koszty ubiegania się o środki 
z budżetu UE, m.in.:  
 Wprowadzenie w szerszym zakresie zaliczkowego systemu finansowania inwestycji realizowanych przy 

udziale środków unijnych, co nie wymuszałoby na małych jst nadmiernego i długotrwałego angażowania 
środków własnych, które będą następnie podlegać zwrotowi. 

 Częstsze stosowanie systemu preselekcji przy wyborze projektów do dofinansowania6.  
 Uproszczenie procedur ubiegania się o środki unijne, a także skrócenie czasu oceny i wyboru wniosków 

do dofinansowania. 
 Przyspieszenie procesu rozliczania wniosków o płatność i dokonywania refundacji poniesionych wydatków. 

Realizacja wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (P/09/124) 

Kontrolę przeprowadzono w: Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
i u 20 beneficjentów (po czterech z każdego województwa Polski Wschodniej) realizujących projekty w ramach 
PO RPW. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2007–2009. 

NIK pozytywnie oceniła przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych z PO RPW przez pięciu objętych 
kontrolą beneficjentów, pozytywnie – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – przez 12 beneficjentów, a negatywnie 
przez trzech beneficjentów. Zastrzeżenia NIK dotyczyły głównie opóźnień w przygotowaniu projektów do realizacji 
w stosunku do terminów ustalonych w preumowach (13 beneficjentów), przedłożenia do oceny Instytucji 
Pośredniczącej niekompletnych wniosków o dofinansowanie projektów (siedmiu beneficjentów), nieprzestrzegania 
wymogów formalnych ustalonych w preumowach i umowach o dofinansowanie (sześciu beneficjentów) oraz 
naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych (trzech beneficjentów). 

Na koniec 2009 r. stopień wykorzystania środków z EFRR w ramach PO RPW był w ocenie NIK niski. Od początku 
realizacji Programu do końca 2009 r., Instytucje Zarządzająca i Pośrednicząca zatwierdziły wnioski o płatność 
na 550,71 mln zł wydatków kwalifikowalnych (w tym 488,63 mln zł z EFRR), a Instytucja Zarządzająca sporządziła 
poświadczenia i deklaracje wydatków do Instytucji Certyfikującej na łącznie 534,06 mln zł wydatków kwalifikowalnych 
(w tym 477,21 mln zł z EFRR), co stanowiło niespełna 5,1% 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% środków dostępnej alokacji. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na potrzebę podjęcia przez Ministra Rozwoju Regionalnego działań 
zmierzających do: 
 Usprawnienia stosowanych dotychczas instrumentów oddziaływania na beneficjentów programu pod kątem 

zwiększenia skuteczności tych instrumentów i zapewnienia pełnego zakontraktowania środków 
przewidzianych na realizację PO RPW. 

 Doprowadzenia do zgodności Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z kryteriami oceny projektów 
indywidualnych ustalonymi przez Komitet Monitorujący w zakresie stosowania kryterium kompletności. 

 Ustalenia przez Instytucję Pośredniczącą, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, zakresu 
prowadzonych kontroli prawidłowości stosowania przez beneficjentów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

                                                            
6  W przypadku wyboru projektów do dofinansowania w systemie preselekcji, załączniki (np. pozwolenia, studia wykonalności, projekty budowlane) 

składane są przez wnioskodawcę dopiero po wstępnym wyborze projektów do dofinansowania, co pozwala zarówno szybciej przygotować wniosek 
o dofinansowanie, jak również uniknąć kosztów w przypadku gdy wniosek już na pierwszym etapie oceny nie zostanie oceniony pozytywnie lub uzyska 
niewielką liczbę punktów. 

 
 

 
 

2. Podatki lokalne i opłaty na rzecz samorządu 

Ustalanie i egzekwowanie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego  
opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej (P/12/156) 

Kontrolę przeprowadzono w ośmiu gminach i objęto nią okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2012 r. 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność skontrolowanych gmin w zakresie ustalania i poboru 
opłat adiacenckich i planistycznych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewypełnianie przez organy stanowiące trzech gmin ustawowego obowiązku uchwalania stawek 
procentowych opłaty adiacenckiej, mimo zrealizowania w tych gminach inwestycji infrastrukturalnych oraz 
przeprowadzania podziałów nieruchomości. 

W gminie I. Rada Gminy nie podjęła uchwał, mimo wykonania ośmiu inwestycji o łącznej wartości 12 323,6 tys. zł 
i dokonania 31 podziałów spełniających przesłanki do naliczenia opłaty. Wójt gminy na sesji rady gminy przedłożył 
projekt uchwały w sprawie ustalenia procentowych stawek opłaty adiacenckiej, jednak nie została ona przyjęta. Wójt 
wyjaśnił, że: (…) w radzie nie było sprzyjającego klimatu do wprowadzenia nowych opłat obciążających mieszkańców 
gminy. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że niepodjęcie takich uchwał wynikało głównie z negatywnego 
nastawienia radnych do ustalania dodatkowych obciążeń finansowych mieszkańców gminy. W trakcie kontroli NIK 
Rada Gminy podjęła uchwały, ustalające 10% stawkę opłaty. 

 Niewszczęcie lub zbyt późne wszczynanie w trzech gminach postępowań w sprawie ustalenia opłaty 
adiacenckiej, co skutkowało utratą możliwości jej wymierzenia, z uwagi na upływ 3-letniego terminu, 
w którym można ją naliczyć. 

W gminie O. nie podjęto takich działań wobec 105 nieruchomości będących w oddziaływaniu trzech inwestycji 
o łącznej wartości 6.651,5 tys. zł, oddanych do użytkowania w 2009 r. W przypadku tych inwestycji upłynął 3-letni 
termin, w którym można było wydać decyzję administracyjną ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej. Tym samym 
utracono możliwość uzyskania ewentualnych dochodów z tej opłaty. 

 Dopuszczenie w dwóch gminach do wygaśnięcia roszczeń o uiszczenie opłaty planistycznej w związku ze 
sprzedażą 20 nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego za łączną 
kwotę 7.898,0 tys. zł, z powodu upływu 5-letniego okresu, w którym można ją ustalić. 

W gminie O. dotyczyło to 16 transakcji zbycia nieruchomości za 7.419,0 tys. zł objętych 30% stawką opłaty 
planistycznej, zaś w gminie I. – sprzedaży czterech działek za 479,0 tys. zł objętych 15% stawką opłaty. 

 Znaczne opóźnienia w wydawaniu przez sześć gmin decyzji ustalających opłatę planistyczną, w stosunku 
do terminów otrzymywania wypisów aktów notarialnych dotyczących odpłatnego zbycia nieruchomości 
położonych na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W gminie I. 33 decyzje (100%) w sprawie wymiaru opłaty planistycznej zostały wydane po upływie od 17 do ponad 
77 miesięcy od daty otrzymania wypisu aktu notarialnego. 

W gminie O. 248 decyzji (99% ogółu wydanych) zostały wystawione po upływie od 12 do 49 miesięcy od daty 
otrzymania wypisu aktu notarialnego. 

 Niewywiązanie się przez organy wykonawcze trzech gmin z ustawowego obowiązku przedstawienia radzie 
gminy, co najmniej raz w roku, informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej. 

 Nieprowadzenie działań windykacyjnych w jednej gminie oraz opieszałym prowadzeniu tych działań w pięciu 
gminach. 
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W gminie J. w stosunku do trzech dłużników zalegających z uregulowaniem opłaty planistycznej i adiacenckiej 
w łącznej kwocie 147,6 tys. zł (46% zaległości z tego tytułu), upomnienia o zapłatę wysłano po upływie trzech miesięcy 
od terminu płatności należności. 

W gminie O. do trzech dłużników zalegających z kwotą 34,8 tys. zł upomnienia wysłano po upływie od czterech 
do ponad siedmiu miesięcy od terminu płatności, a tytuły wykonawcze od półtora do trzech miesięcy od daty 
doręczenia upomnienia. 

 Nierzetelne ewidencjonowanie należności i dochodów z tytułu opłat w czterech gminach. 

W dwóch gminach dochody z tytułu opłat ewidencjonowane były w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa) zamiast 
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:  
 Podejmowanie przez organy stanowiące gminy obowiązujących uchwał w sprawie ustalenia procentowej 

stawki opłaty adiacenckiej. 
 Bieżące naliczanie opłat adiacenckich oraz planistycznych celem niedopuszczenia do przedawnienia 

roszczeń z tego tytułu. 
 Zapewnienie należytej kontroli zarządczej, zwłaszcza w zakresie niezwłocznego wszczynania postępowań 

dotyczących ustalania opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz windykacji należności z tytułu tych opłat.  

Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów 
miejscowych (P/12/147) 

Kontrole przeprowadzono w 21 gminach położonych na terenie siedmiu województw (po trzy z każdego 
województwa. Kontrolę objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2012 r. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizacje dochodów z tytułu opłat planistycznych. W 33% 
skontrolowanych gmin istniejący system weryfikacji transakcji nieruchomościami pod kątem istnienia przesłanek 
do ustalenia opłat planistycznych nie był szczelny i nie zapewniał pełnej realizacji dochodów gmin z tego tytułu. 
Wadliwa organizacja pracy oraz braki w nadzorze nad pracą osób odpowiedzialnych za ustalanie opłat 
planistycznych doprowadziły do utraty możliwości ustalenia dochodów gmin w odniesieniu do co najmniej 
143 umów odpłatnego zbycia nieruchomości. Natomiast realizacja roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych 
gminom przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego NIK oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwy obieg wypisów aktów notarialnych lub sposób ich ewidencjonowania (w siedmiu gminach). Skutkowało 
to zaniechaniem wszczęcia co najmniej 143 postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. 

W gminie G. nie utworzono skutecznego mechanizmu, który pozwalałby na rzetelną selekcję wpływających aktów 
notarialnych pod kątem wyboru sprzedaży nieruchomości stanowiących podstawę do naliczenia należnych opłat 
planistycznych a także na ich ocenę pod kątem występowania przesłanek do ustalenia opłaty planistycznej. Miało to 
zasadniczy wpływ na realizację dochodów z tego tytułu. Wójt nie wszczął w ośmiu przypadkach (22,2% badanej próby) 
postępowania administracyjnego w celu ustalenia należnej opłaty planistycznej, doprowadzając do przekroczenia terminu 
do ustalenia renty planistycznej i wygaśnięcia roszczeń gminy z tytułu opłaty planistycznej na kwotę 21,3 tys. zł. 

 
 

 
 

 Ustalanie w planach miejscowych obowiązujących od 2003 r. zerowych stawek opłat planistycznych 
w sytuacjach, w których występował wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia tego planu 
(trzy gminy). 

 Niewywiązanie się przez wójtów ośmiu gmin z ustawowego obowiązku przedstawienia radzie gminy, 
co najmniej raz w roku, informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej. 

 Nieprowadzeniu działań windykacyjnych w pięciu gminach oraz opieszałym prowadzeniu tych działań 
w ośmiu gminach. 

 Nierzetelne prowadzenie większości postepowań w sprawie udzielenia ulg w spłacie ustalonych decyzjami 
opłat planistycznych, polegające na zaniechaniu wszechstronnego rozpoznania wniosków dłużników, 
w szczególności ich sytuacji finansowej (w dwóch gminach). 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
inicjatywy legislacyjnej w celu: 
 Wprowadzenia do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisu obligującego organ 

wykonawczy gminy do pobierania opłaty planistycznej w wysokości określonej przez ustawodawcę, 
jednolitej dla wszystkich przypadków wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 
planu miejscowego, z możliwością obniżenia stawki opłaty lub jej zniesienia przez organ stanowiący gminy 
w uzasadnionych przypadkach. Proponowanej zmianie powinna towarzyszyć zmiana § 4 pkt 13 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, według którego ustalenia dotyczące stawek 
procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, powinny 
zawierać stawki procentowe w przedziale od 0% do 30% i dotyczyć wszystkich terenów, określonych 
w projekcie planu miejscowego. 

 Zmiany art. 37 ust. 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i doprowadzenia 
do spójności zdania pierwszego tego przepisu z art. 36 ust. 4 powołanej ustawy przez unormowanie, 
że wysokość opłaty planistycznej (również odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości) ustala 
się na dzień zbycia nieruchomości, a nie jak obecnie – na dzień jej sprzedaży. 

 Wprowadzenia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla potrzeb ustalania opłat 
definicji pojęcia “zbycie nieruchomości” uwzględniającej w jej zakresie odpłatność czynności prawnej 
(zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych) oraz traktującej na równi ze zbyciem nieruchomości 
przez właściciela zbycie prawa użytkowania wieczystego przez użytkownika wieczystego. 

 Jednoznacznego i precyzyjnego uregulowanie zasad określania wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty 
planistycznej i wysokości roszczeń odszkodowawczych. 

 Zmiany art. 37 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i określenie jako daty 
początkowej, od której biegnie termin do wypłaty odszkodowania, daty otrzymania przez gminę 
od wnioskodawcy lub rzeczoznawcy majątkowego operatu szacunkowego, będącego podstawą do ustalenia 
wysokości odszkodowania. 

 Zlikwidowania luki prawnej w regulacji związanej z ustalaniem stawki procentowej opłaty w związku 
ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
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W gminie J. w stosunku do trzech dłużników zalegających z uregulowaniem opłaty planistycznej i adiacenckiej 
w łącznej kwocie 147,6 tys. zł (46% zaległości z tego tytułu), upomnienia o zapłatę wysłano po upływie trzech miesięcy 
od terminu płatności należności. 

W gminie O. do trzech dłużników zalegających z kwotą 34,8 tys. zł upomnienia wysłano po upływie od czterech 
do ponad siedmiu miesięcy od terminu płatności, a tytuły wykonawcze od półtora do trzech miesięcy od daty 
doręczenia upomnienia. 

 Nierzetelne ewidencjonowanie należności i dochodów z tytułu opłat w czterech gminach. 

W dwóch gminach dochody z tytułu opłat ewidencjonowane były w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa) zamiast 
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:  
 Podejmowanie przez organy stanowiące gminy obowiązujących uchwał w sprawie ustalenia procentowej 

stawki opłaty adiacenckiej. 
 Bieżące naliczanie opłat adiacenckich oraz planistycznych celem niedopuszczenia do przedawnienia 

roszczeń z tego tytułu. 
 Zapewnienie należytej kontroli zarządczej, zwłaszcza w zakresie niezwłocznego wszczynania postępowań 

dotyczących ustalania opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz windykacji należności z tytułu tych opłat.  

Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów 
miejscowych (P/12/147) 

Kontrole przeprowadzono w 21 gminach położonych na terenie siedmiu województw (po trzy z każdego 
województwa. Kontrolę objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2012 r. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizacje dochodów z tytułu opłat planistycznych. W 33% 
skontrolowanych gmin istniejący system weryfikacji transakcji nieruchomościami pod kątem istnienia przesłanek 
do ustalenia opłat planistycznych nie był szczelny i nie zapewniał pełnej realizacji dochodów gmin z tego tytułu. 
Wadliwa organizacja pracy oraz braki w nadzorze nad pracą osób odpowiedzialnych za ustalanie opłat 
planistycznych doprowadziły do utraty możliwości ustalenia dochodów gmin w odniesieniu do co najmniej 
143 umów odpłatnego zbycia nieruchomości. Natomiast realizacja roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych 
gminom przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego NIK oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwy obieg wypisów aktów notarialnych lub sposób ich ewidencjonowania (w siedmiu gminach). Skutkowało 
to zaniechaniem wszczęcia co najmniej 143 postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. 

W gminie G. nie utworzono skutecznego mechanizmu, który pozwalałby na rzetelną selekcję wpływających aktów 
notarialnych pod kątem wyboru sprzedaży nieruchomości stanowiących podstawę do naliczenia należnych opłat 
planistycznych a także na ich ocenę pod kątem występowania przesłanek do ustalenia opłaty planistycznej. Miało to 
zasadniczy wpływ na realizację dochodów z tego tytułu. Wójt nie wszczął w ośmiu przypadkach (22,2% badanej próby) 
postępowania administracyjnego w celu ustalenia należnej opłaty planistycznej, doprowadzając do przekroczenia terminu 
do ustalenia renty planistycznej i wygaśnięcia roszczeń gminy z tytułu opłaty planistycznej na kwotę 21,3 tys. zł. 

 
 

 
 

 Ustalanie w planach miejscowych obowiązujących od 2003 r. zerowych stawek opłat planistycznych 
w sytuacjach, w których występował wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia tego planu 
(trzy gminy). 

 Niewywiązanie się przez wójtów ośmiu gmin z ustawowego obowiązku przedstawienia radzie gminy, 
co najmniej raz w roku, informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej. 

 Nieprowadzeniu działań windykacyjnych w pięciu gminach oraz opieszałym prowadzeniu tych działań 
w ośmiu gminach. 

 Nierzetelne prowadzenie większości postepowań w sprawie udzielenia ulg w spłacie ustalonych decyzjami 
opłat planistycznych, polegające na zaniechaniu wszechstronnego rozpoznania wniosków dłużników, 
w szczególności ich sytuacji finansowej (w dwóch gminach). 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
inicjatywy legislacyjnej w celu: 
 Wprowadzenia do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisu obligującego organ 

wykonawczy gminy do pobierania opłaty planistycznej w wysokości określonej przez ustawodawcę, 
jednolitej dla wszystkich przypadków wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 
planu miejscowego, z możliwością obniżenia stawki opłaty lub jej zniesienia przez organ stanowiący gminy 
w uzasadnionych przypadkach. Proponowanej zmianie powinna towarzyszyć zmiana § 4 pkt 13 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, według którego ustalenia dotyczące stawek 
procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, powinny 
zawierać stawki procentowe w przedziale od 0% do 30% i dotyczyć wszystkich terenów, określonych 
w projekcie planu miejscowego. 

 Zmiany art. 37 ust. 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i doprowadzenia 
do spójności zdania pierwszego tego przepisu z art. 36 ust. 4 powołanej ustawy przez unormowanie, 
że wysokość opłaty planistycznej (również odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości) ustala 
się na dzień zbycia nieruchomości, a nie jak obecnie – na dzień jej sprzedaży. 

 Wprowadzenia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla potrzeb ustalania opłat 
definicji pojęcia “zbycie nieruchomości” uwzględniającej w jej zakresie odpłatność czynności prawnej 
(zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych) oraz traktującej na równi ze zbyciem nieruchomości 
przez właściciela zbycie prawa użytkowania wieczystego przez użytkownika wieczystego. 

 Jednoznacznego i precyzyjnego uregulowanie zasad określania wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty 
planistycznej i wysokości roszczeń odszkodowawczych. 

 Zmiany art. 37 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i określenie jako daty 
początkowej, od której biegnie termin do wypłaty odszkodowania, daty otrzymania przez gminę 
od wnioskodawcy lub rzeczoznawcy majątkowego operatu szacunkowego, będącego podstawą do ustalenia 
wysokości odszkodowania. 

 Zlikwidowania luki prawnej w regulacji związanej z ustalaniem stawki procentowej opłaty w związku 
ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
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Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód (P/11/163) 

Kontrola została przeprowadzona w 60 gminach (położonych na terenie dziewięciu województw). Kontrolą objęto 
okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2011 r. Kontrolę zawężono do podatków: od nieruchomości, 
transportowego, rolnego oraz leśnego – jako podatków stanowiących ponad 90% wpływów budżetów gmin.  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła udzielanie ulg przez gminne organy podatkowe w odniesieniu 
do podatków stanowiących ich dochód w okresie 2008 r. – I kwartał 2011 r. Zdaniem Izby Kontroli przesłanki, 
którymi kierowano się przy udzielaniu ulg nie zostały w sposób wystarczający udowodnione w prowadzonych 
postępowaniach podatkowych. Postępowania te prowadzono nierzetelnie, z naruszeniem przepisów Ordynacji 
podatkowej. W wydawanych decyzjach dotyczących ulg podatkowych powszechnie uchybiano obowiązkowi 
prawidłowego uzasadniania decyzji, zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym. 

Jako podstawę przyznawania ulg przyjmowano przesłanki, takie jak: zła sytuacja finansowa podatnika, fakt 
zatrudniania przez niego pracowników czy dokonywane inwestycje, naruszając zasadę, iż ulga podatkowa winna 
być udzielana w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez podatnika. Tym samym gminne organy 
podatkowe uczyniły z instytucji ulgi podatkowej element wspierania wybranych przedsiębiorców. Zasady 
udzielania ulg podatkowych były niejasne, zaś w kontroli stwierdzono przypadki nierównego traktowania 
podatników. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W zakresie dotyczącym gminnych uchwał podatkowych: 
 niewystarczającą znajomość przepisów przez osoby przygotowujące projekty gminnych uchwał 

podatkowych, 
 brak należytej weryfikacji tych projektów przez obsługę prawną urzędów gmin, 
 brak należytej kontroli wewnętrznej, 
 brak należytej kontroli zewnętrznej, w tym jednolitego stanowiska regionalnych izb obrachunkowych 

odnośnie zwolnień podmiotowych. 
 W zakresie indywidualnych ulg podatkowych: 

 wydawanie decyzji w zakresie ulg podatkowych na podstawie niedookreślonych klauzul generalnych,  
 przekonanie gminnych organów podatkowych, iż działają w ramach uznania administracyjnego, które 

nie jest niczym ograniczone, 
 wydawanie decyzji bez jakiejkolwiek formy nadzoru czy kontroli. Organ wydający decyzję (wójt, 

burmistrz, prezydent miasta) jest jednocześnie najwyższym hierarchicznie organem nadzorczym 
w danym urzędzie, co czyni nadzór nad wydawaniem takich decyzji całkowicie nieefektywnym. 
Jednocześnie kontrola podatkowa czy kontrola wewnętrzna również są służbowo podporządkowane 
osobie wydające decyzje o udzieleniu ulgi.  

Negatywnymi skutkami stwierdzonych nieprawidłowości – prócz oczywistego naruszenia porządku prawnego – 
były uszczuplenia w dochodach gmin z tytułu podatków, a także negatywny odbiór społeczny zarówno uchwał 
podatkowych, w których zwolnieniami promowane są określone podmioty jak i decyzji przyznających ulgi 
podatkowe według niejasnych, niejednolitych zasad. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:  
 Zapewnienie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zwiększenia znajomości przepisów 

podatkowych przez pracowników zajmujących się sprawami podatków lokalnych w gminach oraz 
zintensyfikowania weryfikacji projektów uchwał oraz projektów decyzji indywidualnych przez obsługę prawną 
urzędów gmin. 

 
 

 
 

 Wypracowanie przez regionalne izby obrachunkowe jednolitego stanowiska odnośnie podmiotowych 
i częściowych zwolnień podatkowych celem wyeliminowania uchwał niezgodnych z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

 Do Ministra Finansów o opracowanie wytycznych dla gminnych organów podatkowych w zakresie 
stosowania ulg indywidualnych. 

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i jego skutki dla ewidencji podatkowej w gminach 
(P/11/141) 

Kontrolę przeprowadzono w 22 jednostkach samorządu terytorialnego – urzędach miast na prawach powiatu 
i w starostwach (położonych na ternie sześciu województw). Kontrolą objęto lata 2007–2012. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie prowadzenie postępowań w sprawach o zezwolenia na wyłączanie 
gruntów z produkcji rolniczej. Powyższa ocena wynika z ujawnionych przypadków naruszania lub niestosowania 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności: niestosowania sankcji w przypadku 
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej bez zezwolenia oraz wadliwego naliczenia należności i opłat rocznych 
z tytułu wyłączenia. Ewidencja gruntów i budynków nie była systematycznie aktualizowana w zakresie danych 
obejmujących zmiany przeznaczenia gruntów. Dokonywanie zmian w ewidencji następowało w większości 
przypadków dopiero w związku z zakończeniem (często wieloletnich) prac budowlanych. Skutkowało 
to pobieraniem przez gminy, przez ten okres, podatku rolnego od nieruchomości gruntowych wykorzystywanych 
faktycznie na inne cele, np. mieszkaniowe lub przemysłowe, zamiast zwykle znacznie wyższego podatku 
od nieruchomości. Wpływy gmin z tytułu podatku rolnego w okresie realizacji inwestycji na gruntach rolnych 
stanowiły zaledwie 12% dochodów możliwych do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości. Sprawozdania 
RRW-11 dotyczące ochrony gruntów rolnych były sporządzane niejednolicie, na podstawie nieporównywalnych 
danych, czego skutkiem był brak rzetelnej informacji o powierzchni gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji 
rolniczej w kontrolowanych latach i przedstawianie błędnych danych w opracowaniach statystycznych. Na skalę 
ujawnionych nieprawidłowości wpłynął również brak współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych 
starostw i urzędów miast odpowiedzialnych za ochronę gruntów rolnych i prowadzenie ewidencji gruntów 
i budynków oraz realizujących zadania administracji architektoniczno-budowlanej. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej bez zezwolenia, zarówno poprzez przekroczenie obszaru 
określonego w uzyskanej decyzji, jak i w ogóle bez takiej decyzji. Starostowie, z nielicznymi wyjątkami, 
nie stosowali w tych przypadkach sankcji w postaci dodatkowych należności na zasadach określonych 
w art. 28 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 Niedostateczne informowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, mogących mieć wpływ 
na ustalenie ich praw i obowiązków w postępowaniu. Konsekwencją tego był brak świadomości po stronie 
inwestorów o ciążących na nich obowiązkach. Stwierdzono, że 35% organów nie zamieszczało w decyzjach 
informacji o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian na gruncie, podlegających ewidencji gruntów 
i budynków, a 47% nie informowało o zagrożeniu sankcją za niewykonanie powyższego obowiązku. 

 Brak informacji o faktycznym rozpoczęciu nierolniczego użytkowania gruntu rolnego. Konsekwencją są 
opóźnienia w ujawnianiu zmian w ewidencji gruntów i budynków (związanych z wyłączaniem) w stosunku 
do momentu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Skutkiem powyższego są nieaktualne 
dane w ewidencji oraz zmniejszenie dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości. 

 Ustalanie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej od innej daty niż data 
faktycznego wyłączenia. 
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Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód (P/11/163) 

Kontrola została przeprowadzona w 60 gminach (położonych na terenie dziewięciu województw). Kontrolą objęto 
okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2011 r. Kontrolę zawężono do podatków: od nieruchomości, 
transportowego, rolnego oraz leśnego – jako podatków stanowiących ponad 90% wpływów budżetów gmin.  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła udzielanie ulg przez gminne organy podatkowe w odniesieniu 
do podatków stanowiących ich dochód w okresie 2008 r. – I kwartał 2011 r. Zdaniem Izby Kontroli przesłanki, 
którymi kierowano się przy udzielaniu ulg nie zostały w sposób wystarczający udowodnione w prowadzonych 
postępowaniach podatkowych. Postępowania te prowadzono nierzetelnie, z naruszeniem przepisów Ordynacji 
podatkowej. W wydawanych decyzjach dotyczących ulg podatkowych powszechnie uchybiano obowiązkowi 
prawidłowego uzasadniania decyzji, zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym. 

Jako podstawę przyznawania ulg przyjmowano przesłanki, takie jak: zła sytuacja finansowa podatnika, fakt 
zatrudniania przez niego pracowników czy dokonywane inwestycje, naruszając zasadę, iż ulga podatkowa winna 
być udzielana w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez podatnika. Tym samym gminne organy 
podatkowe uczyniły z instytucji ulgi podatkowej element wspierania wybranych przedsiębiorców. Zasady 
udzielania ulg podatkowych były niejasne, zaś w kontroli stwierdzono przypadki nierównego traktowania 
podatników. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W zakresie dotyczącym gminnych uchwał podatkowych: 
 niewystarczającą znajomość przepisów przez osoby przygotowujące projekty gminnych uchwał 

podatkowych, 
 brak należytej weryfikacji tych projektów przez obsługę prawną urzędów gmin, 
 brak należytej kontroli wewnętrznej, 
 brak należytej kontroli zewnętrznej, w tym jednolitego stanowiska regionalnych izb obrachunkowych 

odnośnie zwolnień podmiotowych. 
 W zakresie indywidualnych ulg podatkowych: 

 wydawanie decyzji w zakresie ulg podatkowych na podstawie niedookreślonych klauzul generalnych,  
 przekonanie gminnych organów podatkowych, iż działają w ramach uznania administracyjnego, które 

nie jest niczym ograniczone, 
 wydawanie decyzji bez jakiejkolwiek formy nadzoru czy kontroli. Organ wydający decyzję (wójt, 

burmistrz, prezydent miasta) jest jednocześnie najwyższym hierarchicznie organem nadzorczym 
w danym urzędzie, co czyni nadzór nad wydawaniem takich decyzji całkowicie nieefektywnym. 
Jednocześnie kontrola podatkowa czy kontrola wewnętrzna również są służbowo podporządkowane 
osobie wydające decyzje o udzieleniu ulgi.  

Negatywnymi skutkami stwierdzonych nieprawidłowości – prócz oczywistego naruszenia porządku prawnego – 
były uszczuplenia w dochodach gmin z tytułu podatków, a także negatywny odbiór społeczny zarówno uchwał 
podatkowych, w których zwolnieniami promowane są określone podmioty jak i decyzji przyznających ulgi 
podatkowe według niejasnych, niejednolitych zasad. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:  
 Zapewnienie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zwiększenia znajomości przepisów 

podatkowych przez pracowników zajmujących się sprawami podatków lokalnych w gminach oraz 
zintensyfikowania weryfikacji projektów uchwał oraz projektów decyzji indywidualnych przez obsługę prawną 
urzędów gmin. 

 
 

 
 

 Wypracowanie przez regionalne izby obrachunkowe jednolitego stanowiska odnośnie podmiotowych 
i częściowych zwolnień podatkowych celem wyeliminowania uchwał niezgodnych z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

 Do Ministra Finansów o opracowanie wytycznych dla gminnych organów podatkowych w zakresie 
stosowania ulg indywidualnych. 

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i jego skutki dla ewidencji podatkowej w gminach 
(P/11/141) 

Kontrolę przeprowadzono w 22 jednostkach samorządu terytorialnego – urzędach miast na prawach powiatu 
i w starostwach (położonych na ternie sześciu województw). Kontrolą objęto lata 2007–2012. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie prowadzenie postępowań w sprawach o zezwolenia na wyłączanie 
gruntów z produkcji rolniczej. Powyższa ocena wynika z ujawnionych przypadków naruszania lub niestosowania 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności: niestosowania sankcji w przypadku 
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej bez zezwolenia oraz wadliwego naliczenia należności i opłat rocznych 
z tytułu wyłączenia. Ewidencja gruntów i budynków nie była systematycznie aktualizowana w zakresie danych 
obejmujących zmiany przeznaczenia gruntów. Dokonywanie zmian w ewidencji następowało w większości 
przypadków dopiero w związku z zakończeniem (często wieloletnich) prac budowlanych. Skutkowało 
to pobieraniem przez gminy, przez ten okres, podatku rolnego od nieruchomości gruntowych wykorzystywanych 
faktycznie na inne cele, np. mieszkaniowe lub przemysłowe, zamiast zwykle znacznie wyższego podatku 
od nieruchomości. Wpływy gmin z tytułu podatku rolnego w okresie realizacji inwestycji na gruntach rolnych 
stanowiły zaledwie 12% dochodów możliwych do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości. Sprawozdania 
RRW-11 dotyczące ochrony gruntów rolnych były sporządzane niejednolicie, na podstawie nieporównywalnych 
danych, czego skutkiem był brak rzetelnej informacji o powierzchni gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji 
rolniczej w kontrolowanych latach i przedstawianie błędnych danych w opracowaniach statystycznych. Na skalę 
ujawnionych nieprawidłowości wpłynął również brak współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych 
starostw i urzędów miast odpowiedzialnych za ochronę gruntów rolnych i prowadzenie ewidencji gruntów 
i budynków oraz realizujących zadania administracji architektoniczno-budowlanej. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej bez zezwolenia, zarówno poprzez przekroczenie obszaru 
określonego w uzyskanej decyzji, jak i w ogóle bez takiej decyzji. Starostowie, z nielicznymi wyjątkami, 
nie stosowali w tych przypadkach sankcji w postaci dodatkowych należności na zasadach określonych 
w art. 28 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 Niedostateczne informowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, mogących mieć wpływ 
na ustalenie ich praw i obowiązków w postępowaniu. Konsekwencją tego był brak świadomości po stronie 
inwestorów o ciążących na nich obowiązkach. Stwierdzono, że 35% organów nie zamieszczało w decyzjach 
informacji o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian na gruncie, podlegających ewidencji gruntów 
i budynków, a 47% nie informowało o zagrożeniu sankcją za niewykonanie powyższego obowiązku. 

 Brak informacji o faktycznym rozpoczęciu nierolniczego użytkowania gruntu rolnego. Konsekwencją są 
opóźnienia w ujawnianiu zmian w ewidencji gruntów i budynków (związanych z wyłączaniem) w stosunku 
do momentu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Skutkiem powyższego są nieaktualne 
dane w ewidencji oraz zmniejszenie dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości. 

 Ustalanie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej od innej daty niż data 
faktycznego wyłączenia. 
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 Brak bieżącego aktualizowania operatu ewidencyjnego. W przeważającej liczbie przypadków ujawnianie 
w ewidencji zmienionego sposobu użytkowania gruntu, w związku z wyłączeniem z produkcji rolniczej, 
następowało na podstawie składanych operatów pomiarowych inwentaryzacji powykonawczej w związku 
z zakończeniem prac budowlanych. 

 Opóźnienia w zmianie sposobu opodatkowania nieruchomości gruntowej z podatku rolnego na zwykle 
znacznie wyższy podatek od nieruchomości. Było to konsekwencją ujawniania w ewidencji zmian 
użytkowania gruntów dopiero na etapie inwentaryzacji powykonawczej, Szacunkowa kwota podatku 
od nieruchomości, obliczona na podstawie ponad tysiąca spraw, związanych z wyłączeniem z produkcji 
rolniczej gruntów o powierzchni 135 ha, której gminy nie uzyskały w związku z opóźnieniem ujawniania 
zmian w operacie ewidencyjnym, wyniosła 122 tys. zł. 

 Brak rzetelnych danych zawartych w sprawozdaniach RRW-11 z realizacji przepisów o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów, o powierzchni gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji 
rolniczej w poszczególnych latach. Na skutek nieprecyzyjnych objaśnień do formularza RRW-11 oraz 
interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawozdaniach wykazywano, zamiast powierzchni 
gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji rolniczej, powierzchnię gruntów, w odniesieniu do których 
wydano zezwolenie na wyłączenie, a w części urzędów także powierzchnię gruntów, w stosunku do których 
wydano zaświadczenia o braku obowiązku wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do: 
 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań, w porozumieniu z Ministrem Administracji 

i Cyfryzacji, mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w zakresie: normatywnego określenia momentu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej 
poprzez wskazanie katalogu zdarzeń, które przesądzają o rozpoczęciu innego niż rolnicze lub leśne 
użytkowanie gruntu oraz sposobu ich dokumentowania. 

 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu nowelizację ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych w zakresie: 
 dostosowania terminów naliczania oraz powstania obowiązku uiszczenia należności i opłat 

do normatywnie określonego momentu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej; 
 rozważenia możliwości wprowadzenia waloryzacji stawek służących do obliczenia należności 

i opłat rocznych tak, aby uwzględnić wzrost cen nieruchomości w Polsce; 
 doprecyzowania zakresu zwolnienia z opłat i należności określonego w art. 12a ustawy; 
 jednoznacznego sformułowania art. 28 ust. 1 i 2, w szczególności w zakresie przesłanek stosowania 

sankcji za wyłączenia gruntu bez zezwolenia lub niezgodnie z przepisami ustawy oraz sposobu naliczania 
należności i opłat, w przypadku wydania decyzji z urzędu; 

 uściślenia zasad sporządzania sprawozdań dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Związki międzygminne 

Funkcjonowanie wybranych związków międzygminnych w zakresie realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków publicznych (P/11/167) 

Kontrolę przeprowadzono w sześciu związkach międzygminnych z terenu pięciu województw. Badaniami 
kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 stycznia 2012 r. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanych 
związków międzygminnych związaną z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków 
publicznych.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwe przygotowanie organizacyjne czterech związków. 

Dwa związki funkcjonowały w oparciu o nieaktualny statut, zawierający postanowienia sprzeczne z prawem bądź 
z jego naruszeniem udzielały upoważnienia do reprezentacji związku w trzech związkach nie zorganizowano kontroli 
zarządczej, stosownie do przepisów art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych; a w działalności jednego  
związku stwierdzono praktyki sprzyjające występowaniu mechanizmu korupcjogennego polegającego na skupieniu 
nadmiaru kompetencji w ręku 1 urzędnika. 

 Nierzetelne przygotowanie zadań inwestycyjnych i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Naruszenie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, bądź nierzetelne prowadzenie dokumentacji przetargowej 
stwierdzono w trzech związkach; w jednym związku przekroczono zakres upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania; 
w jednym związku złożono oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane, mimo nieuzyskania 
zgody właściciela nieruchomości. 

 Realizowanie zadań inwestycyjnych sprzecznie z przepisami prawa oraz sprawowanie nierzetelnego 
nadzoru. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły dwóch związków: w jednym – zaciągnięto zobowiązanie z naruszeniem 
przepisu art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w jednym – nierzetelnie sprawowano nadzór nad budową 
dwóch oczyszczalni ścieków oraz prowadzono dzienniki budowy z naruszeniem określonych prawem wymogów. 

 Nierzetelne: rozliczanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości i wniosków o płatność w pięciu związkach. 
 Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego w dwóch związkach. 

W jednym przypadku związek użytkował zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków przez 8 m-cy bez wymaganego pozwolenia 
na użytkowanie, w  dwóch – prowadzono książki obiektów budowlanych dla dwóch oczyszczalni ścieków z naruszeniem 
określonych przepisów. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań w zakresie zwiększenia skuteczności nadzoru nad 
działalnością związków przez wojewodów i RIO, a także zgromadzenia związków nad realizacją przez zarządy 
zadań inwestycyjnych, w szczególności zadań współfinansowanych ze środków UE.  
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 Brak bieżącego aktualizowania operatu ewidencyjnego. W przeważającej liczbie przypadków ujawnianie 
w ewidencji zmienionego sposobu użytkowania gruntu, w związku z wyłączeniem z produkcji rolniczej, 
następowało na podstawie składanych operatów pomiarowych inwentaryzacji powykonawczej w związku 
z zakończeniem prac budowlanych. 

 Opóźnienia w zmianie sposobu opodatkowania nieruchomości gruntowej z podatku rolnego na zwykle 
znacznie wyższy podatek od nieruchomości. Było to konsekwencją ujawniania w ewidencji zmian 
użytkowania gruntów dopiero na etapie inwentaryzacji powykonawczej, Szacunkowa kwota podatku 
od nieruchomości, obliczona na podstawie ponad tysiąca spraw, związanych z wyłączeniem z produkcji 
rolniczej gruntów o powierzchni 135 ha, której gminy nie uzyskały w związku z opóźnieniem ujawniania 
zmian w operacie ewidencyjnym, wyniosła 122 tys. zł. 

 Brak rzetelnych danych zawartych w sprawozdaniach RRW-11 z realizacji przepisów o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów, o powierzchni gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji 
rolniczej w poszczególnych latach. Na skutek nieprecyzyjnych objaśnień do formularza RRW-11 oraz 
interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawozdaniach wykazywano, zamiast powierzchni 
gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji rolniczej, powierzchnię gruntów, w odniesieniu do których 
wydano zezwolenie na wyłączenie, a w części urzędów także powierzchnię gruntów, w stosunku do których 
wydano zaświadczenia o braku obowiązku wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do: 
 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań, w porozumieniu z Ministrem Administracji 

i Cyfryzacji, mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w zakresie: normatywnego określenia momentu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej 
poprzez wskazanie katalogu zdarzeń, które przesądzają o rozpoczęciu innego niż rolnicze lub leśne 
użytkowanie gruntu oraz sposobu ich dokumentowania. 

 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu nowelizację ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych w zakresie: 
 dostosowania terminów naliczania oraz powstania obowiązku uiszczenia należności i opłat 

do normatywnie określonego momentu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej; 
 rozważenia możliwości wprowadzenia waloryzacji stawek służących do obliczenia należności 

i opłat rocznych tak, aby uwzględnić wzrost cen nieruchomości w Polsce; 
 doprecyzowania zakresu zwolnienia z opłat i należności określonego w art. 12a ustawy; 
 jednoznacznego sformułowania art. 28 ust. 1 i 2, w szczególności w zakresie przesłanek stosowania 

sankcji za wyłączenia gruntu bez zezwolenia lub niezgodnie z przepisami ustawy oraz sposobu naliczania 
należności i opłat, w przypadku wydania decyzji z urzędu; 

 uściślenia zasad sporządzania sprawozdań dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Związki międzygminne 

Funkcjonowanie wybranych związków międzygminnych w zakresie realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków publicznych (P/11/167) 

Kontrolę przeprowadzono w sześciu związkach międzygminnych z terenu pięciu województw. Badaniami 
kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 stycznia 2012 r. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanych 
związków międzygminnych związaną z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków 
publicznych.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwe przygotowanie organizacyjne czterech związków. 

Dwa związki funkcjonowały w oparciu o nieaktualny statut, zawierający postanowienia sprzeczne z prawem bądź 
z jego naruszeniem udzielały upoważnienia do reprezentacji związku w trzech związkach nie zorganizowano kontroli 
zarządczej, stosownie do przepisów art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych; a w działalności jednego  
związku stwierdzono praktyki sprzyjające występowaniu mechanizmu korupcjogennego polegającego na skupieniu 
nadmiaru kompetencji w ręku 1 urzędnika. 

 Nierzetelne przygotowanie zadań inwestycyjnych i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Naruszenie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, bądź nierzetelne prowadzenie dokumentacji przetargowej 
stwierdzono w trzech związkach; w jednym związku przekroczono zakres upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania; 
w jednym związku złożono oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane, mimo nieuzyskania 
zgody właściciela nieruchomości. 

 Realizowanie zadań inwestycyjnych sprzecznie z przepisami prawa oraz sprawowanie nierzetelnego 
nadzoru. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły dwóch związków: w jednym – zaciągnięto zobowiązanie z naruszeniem 
przepisu art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w jednym – nierzetelnie sprawowano nadzór nad budową 
dwóch oczyszczalni ścieków oraz prowadzono dzienniki budowy z naruszeniem określonych prawem wymogów. 

 Nierzetelne: rozliczanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości i wniosków o płatność w pięciu związkach. 
 Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego w dwóch związkach. 

W jednym przypadku związek użytkował zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków przez 8 m-cy bez wymaganego pozwolenia 
na użytkowanie, w  dwóch – prowadzono książki obiektów budowlanych dla dwóch oczyszczalni ścieków z naruszeniem 
określonych przepisów. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań w zakresie zwiększenia skuteczności nadzoru nad 
działalnością związków przez wojewodów i RIO, a także zgromadzenia związków nad realizacją przez zarządy 
zadań inwestycyjnych, w szczególności zadań współfinansowanych ze środków UE.  
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Gospodarowanie mieniem przez związki międzygminne (P/09/127) 

Kontrola została przeprowadzona w 32 związkach międzygminnych na terenie ośmiu województw (po cztery związki 
w województwie) oraz w siedmiu terytorialnie właściwych urzędach wojewódzkich. Kontrolą objęto okres 
od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2009 r.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gospodarowanie mieniem przez 
skontrolowane 32 związki oraz tworzenie związków, przekazywanie im zadań przez gminy, a także wyłanianie 
i funkcjonowanie organów związków oraz sposób prowadzenia przez nie gospodarki finansowej. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprzestrzeganie przez organy wykonawcze (zarządy) dziewięciu związków zasad prawidłowej gospodarki 
w obrocie i zarządzaniu mieniem oraz niezachowanie szczególnej staranności w jego ewidencji księgowej. 

 Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji mienia  w sześciu związkach. 
 Niegospodarne prowadzenie najmu lokali przez dwa związki. Ponadto 25 związków (78,1%) nie udostępniało 

informacji na temat posiadanego mienia. Kontrola działalności 24 związków (75%), sprawowana przez ich organy 
stanowiące (zgromadzenia), była niewystarczająca. 

 Niezgodność z danymi księgowymi sprawozdań budżetowych w dziewięciu związkach. 
 Nieterminowość przedkładania wojewodom uchwał zgromadzeń przez 16 związków (50%). 
 Nieterminowość przedkładania RIO projektów uchwał budżetowych przez osiem związków. 
 Przekroczenie przez siedem związków dopuszczalnych progów ustawowych zadłużenia oraz łącznej kwoty 

spłat rat i kredytów wraz z należnymi odsetkami przypadającej w danym roku budżetowym. 
 Dokonanie wydatków w sposób nieprawidłowy (nielegalny) przez zarządy 18 związków (56,3%). 
 Brak aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w 11 związkach. 
 Nieterminowość dokonywania wpłat składek członkowskich przez gminy będące uczestnikami 28 związków (87,5%). 

Wnioski pokontrolne: 

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na zasadność rozważenia przez MSWiA 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 komunalnym, wykonywania budżetu i przygotowywania projektów uchwał zgromadzenia. 

4. Spółki komunalne 

Funkcjonowanie wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska 
(P/09/186) 

Kontrola została przeprowadzona w 17 jednostkach na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w 5 urzędach 
gmin i w 11 należących do tych gmin spółkach komunalnych oraz w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu. Kontrolą objęto okres 2006–2008. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie objętych kontrolą spółek z udziałem samorządu 
gminnego na terenie Dolnego Śląska z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej 
z realizacją zadań publicznych gmin z naruszeniem ustawowych ograniczeń. Niewłaściwie sprawowany był 
nadzór prawny nad tworzeniem i przystępowaniem gmin do spółek komunalnych. W konsekwencji nielegalnie 
zaangażowano środki publiczne w działalność tego rodzaju spółek, często przynoszącą straty, co skutkowało 
obniżeniem wartości mienia komunalnego.  

 
 

 
 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Prowadzenie działalności gospodarczej z naruszeniem ustawowych ograniczeń (we wszystkich 
skontrolowanych gminach) określających ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, choć 
w różnym zakresie. Działalność tę prowadzono często także bez uzasadnienia ekonomicznego, np.: 

Dwie gminy, poprzez większościowy udział kapitałowy w spółkach, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie 
usług hotelarsko-restauracyjnych i niepublicznej szkoły wyższej oraz sportu zawodowego, która nie tylko wykraczała 
poza sferę użyteczności publicznej ale która w swojej podstawowej (zasadniczej) części w ogóle nie była związana 
z realizacją zadań publicznych gmin. Powyższe działania oznaczają, że środki publiczne przekazane dotychczas 
na objęcie kapitału w 3 spółkach na łączną kwotę 30.019,7 tys. zł (w badanym okresie 21.204 tys. zł) zostały 
wydatkowane z budżetu gmin z naruszeniem art. 35 ust. 2 i art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Stanowiło 
to podstawę do podjęcia działań nadzorczych przewidzianych w art. 12 ustawy o RIO. Ponadto przedsięwzięcia te były 
niegospodarne, bowiem w każdej z tych 3 spółek odnotowano stratę. 

W dwóch gminach, w sześciu spółkach na 23, w których gminy te posiadały 100% udziały, uwidoczniono w KRS działalność 
komercyjną, polegającą m.in. na świadczeniu usług hotelarsko-gastronomicznych, wykonywaniu robót budowlanych na rzecz 
podmiotów prywatnych, hurtowej i detalicznej sprzedaży towarów. W pięciu spółkach podjęto już taką działalność, co oznaczało 
zaangażowanie gmin w działalność nie związaną z realizacją zadań publicznych. Przychody uzyskiwane z działalności 
komercyjnej kształtowało się w tych spółkach na poziomie od 3,4% do 55,6% przychodów ogółem. 

 Udzielenie przez spółki zamówienia z pominięciem PZP; naruszenie zasady uczciwej konkurencji; brak 
unieważnienia przetargu, pomimo zaistnienia przesłanek; nieprawidłowe określenie wartości szacunkowej 
zamówienia i warunków w ogłoszeniu o przetargu. 

Badaniami kontrolnymi objęto 69 postępowań o łącznej wartości 394.367,9 tys. zł7 Nieprawidłowości mające wpływ 
na wybór oferty stwierdzono w 13 postępowaniach na łączną kwotę 204.565,4 tys. zł (18,8% w odniesieniu do ilości 
postępowań i 51,9% do wartości zbadanych zamówień) przeprowadzonych przez cztery spółki działające na obszarze 
trzech gmin. Nie mające wpływu na ostateczny wybór oferty, polegały m.in. na nieterminowym przekazywaniu 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
ustalaniu wadium w niewłaściwej wysokości, nieprawidłowym udokumentowaniu przebiegu postępowania.   

 W czterech spośród 11 skontrolowanych spółek rady nadzorcze w umowach z członkami zarządu w sposób 
niekorzystny dla finansów spółek (niegospodarny) ustaliły zasady wypłaty odprawy w przypadku odwołania 
ze stanowiska (3-krotność miesięcznego wynagrodzenia), określając obowiązek jej wypłaty niezależnie 
od warunków odwołania, gdy ustawa kominowa wskazywała jedynie na taką możliwość. Ponadto w jednej 
ze spółek wobec dwóch członków zarządu ustalono dodatkowo wypłatę odszkodowania w wysokości 9-cio 
miesięcznego wynagrodzenia (219,8 tys. zł) w przypadku odwołania ze stanowiska z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy, co było nielegalne w świetle ograniczeń składników wynagrodzenia wobec tej grupy 
zawartych w ustawie kominowej. 

 Wobec 17 osób (10,2%) będących przedstawicielami czterech gmin stwierdzono nielegalną wypłatę 
wynagrodzenia w łącznej wysokości 488,8 tys. zł, bowiem osoby te, wbrew ograniczeniom zawartym 
w ustawie kominowej, pobierały jednocześnie wynagrodzenie za udział w więcej niż w jednej radzie 
nadzorczej w spółkach podlegających tej ustawie. 

 W dwóch gminach nie ustalono obniżenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków rad 
nadzorczych w przypadku nieobecności na posiedzeniu tego organu, co skutkowało wypłatą takiego 
samego wynagrodzenia miesięcznego niezależnie od zaangażowania. 

 

 

 
                                                            
7  27,9% próba co do ilości i 81,9% w odniesieniu do wartości. 
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Gospodarowanie mieniem przez związki międzygminne (P/09/127) 

Kontrola została przeprowadzona w 32 związkach międzygminnych na terenie ośmiu województw (po cztery związki 
w województwie) oraz w siedmiu terytorialnie właściwych urzędach wojewódzkich. Kontrolą objęto okres 
od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2009 r.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gospodarowanie mieniem przez 
skontrolowane 32 związki oraz tworzenie związków, przekazywanie im zadań przez gminy, a także wyłanianie 
i funkcjonowanie organów związków oraz sposób prowadzenia przez nie gospodarki finansowej. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprzestrzeganie przez organy wykonawcze (zarządy) dziewięciu związków zasad prawidłowej gospodarki 
w obrocie i zarządzaniu mieniem oraz niezachowanie szczególnej staranności w jego ewidencji księgowej. 

 Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji mienia  w sześciu związkach. 
 Niegospodarne prowadzenie najmu lokali przez dwa związki. Ponadto 25 związków (78,1%) nie udostępniało 

informacji na temat posiadanego mienia. Kontrola działalności 24 związków (75%), sprawowana przez ich organy 
stanowiące (zgromadzenia), była niewystarczająca. 

 Niezgodność z danymi księgowymi sprawozdań budżetowych w dziewięciu związkach. 
 Nieterminowość przedkładania wojewodom uchwał zgromadzeń przez 16 związków (50%). 
 Nieterminowość przedkładania RIO projektów uchwał budżetowych przez osiem związków. 
 Przekroczenie przez siedem związków dopuszczalnych progów ustawowych zadłużenia oraz łącznej kwoty 

spłat rat i kredytów wraz z należnymi odsetkami przypadającej w danym roku budżetowym. 
 Dokonanie wydatków w sposób nieprawidłowy (nielegalny) przez zarządy 18 związków (56,3%). 
 Brak aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w 11 związkach. 
 Nieterminowość dokonywania wpłat składek członkowskich przez gminy będące uczestnikami 28 związków (87,5%). 

Wnioski pokontrolne: 

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na zasadność rozważenia przez MSWiA 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 komunalnym, wykonywania budżetu i przygotowywania projektów uchwał zgromadzenia. 

4. Spółki komunalne 

Funkcjonowanie wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska 
(P/09/186) 

Kontrola została przeprowadzona w 17 jednostkach na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w 5 urzędach 
gmin i w 11 należących do tych gmin spółkach komunalnych oraz w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu. Kontrolą objęto okres 2006–2008. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie objętych kontrolą spółek z udziałem samorządu 
gminnego na terenie Dolnego Śląska z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej 
z realizacją zadań publicznych gmin z naruszeniem ustawowych ograniczeń. Niewłaściwie sprawowany był 
nadzór prawny nad tworzeniem i przystępowaniem gmin do spółek komunalnych. W konsekwencji nielegalnie 
zaangażowano środki publiczne w działalność tego rodzaju spółek, często przynoszącą straty, co skutkowało 
obniżeniem wartości mienia komunalnego.  

 
 

 
 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Prowadzenie działalności gospodarczej z naruszeniem ustawowych ograniczeń (we wszystkich 
skontrolowanych gminach) określających ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, choć 
w różnym zakresie. Działalność tę prowadzono często także bez uzasadnienia ekonomicznego, np.: 

Dwie gminy, poprzez większościowy udział kapitałowy w spółkach, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie 
usług hotelarsko-restauracyjnych i niepublicznej szkoły wyższej oraz sportu zawodowego, która nie tylko wykraczała 
poza sferę użyteczności publicznej ale która w swojej podstawowej (zasadniczej) części w ogóle nie była związana 
z realizacją zadań publicznych gmin. Powyższe działania oznaczają, że środki publiczne przekazane dotychczas 
na objęcie kapitału w 3 spółkach na łączną kwotę 30.019,7 tys. zł (w badanym okresie 21.204 tys. zł) zostały 
wydatkowane z budżetu gmin z naruszeniem art. 35 ust. 2 i art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Stanowiło 
to podstawę do podjęcia działań nadzorczych przewidzianych w art. 12 ustawy o RIO. Ponadto przedsięwzięcia te były 
niegospodarne, bowiem w każdej z tych 3 spółek odnotowano stratę. 

W dwóch gminach, w sześciu spółkach na 23, w których gminy te posiadały 100% udziały, uwidoczniono w KRS działalność 
komercyjną, polegającą m.in. na świadczeniu usług hotelarsko-gastronomicznych, wykonywaniu robót budowlanych na rzecz 
podmiotów prywatnych, hurtowej i detalicznej sprzedaży towarów. W pięciu spółkach podjęto już taką działalność, co oznaczało 
zaangażowanie gmin w działalność nie związaną z realizacją zadań publicznych. Przychody uzyskiwane z działalności 
komercyjnej kształtowało się w tych spółkach na poziomie od 3,4% do 55,6% przychodów ogółem. 

 Udzielenie przez spółki zamówienia z pominięciem PZP; naruszenie zasady uczciwej konkurencji; brak 
unieważnienia przetargu, pomimo zaistnienia przesłanek; nieprawidłowe określenie wartości szacunkowej 
zamówienia i warunków w ogłoszeniu o przetargu. 

Badaniami kontrolnymi objęto 69 postępowań o łącznej wartości 394.367,9 tys. zł7 Nieprawidłowości mające wpływ 
na wybór oferty stwierdzono w 13 postępowaniach na łączną kwotę 204.565,4 tys. zł (18,8% w odniesieniu do ilości 
postępowań i 51,9% do wartości zbadanych zamówień) przeprowadzonych przez cztery spółki działające na obszarze 
trzech gmin. Nie mające wpływu na ostateczny wybór oferty, polegały m.in. na nieterminowym przekazywaniu 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
ustalaniu wadium w niewłaściwej wysokości, nieprawidłowym udokumentowaniu przebiegu postępowania.   

 W czterech spośród 11 skontrolowanych spółek rady nadzorcze w umowach z członkami zarządu w sposób 
niekorzystny dla finansów spółek (niegospodarny) ustaliły zasady wypłaty odprawy w przypadku odwołania 
ze stanowiska (3-krotność miesięcznego wynagrodzenia), określając obowiązek jej wypłaty niezależnie 
od warunków odwołania, gdy ustawa kominowa wskazywała jedynie na taką możliwość. Ponadto w jednej 
ze spółek wobec dwóch członków zarządu ustalono dodatkowo wypłatę odszkodowania w wysokości 9-cio 
miesięcznego wynagrodzenia (219,8 tys. zł) w przypadku odwołania ze stanowiska z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy, co było nielegalne w świetle ograniczeń składników wynagrodzenia wobec tej grupy 
zawartych w ustawie kominowej. 

 Wobec 17 osób (10,2%) będących przedstawicielami czterech gmin stwierdzono nielegalną wypłatę 
wynagrodzenia w łącznej wysokości 488,8 tys. zł, bowiem osoby te, wbrew ograniczeniom zawartym 
w ustawie kominowej, pobierały jednocześnie wynagrodzenie za udział w więcej niż w jednej radzie 
nadzorczej w spółkach podlegających tej ustawie. 

 W dwóch gminach nie ustalono obniżenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków rad 
nadzorczych w przypadku nieobecności na posiedzeniu tego organu, co skutkowało wypłatą takiego 
samego wynagrodzenia miesięcznego niezależnie od zaangażowania. 

 

 

 
                                                            
7  27,9% próba co do ilości i 81,9% w odniesieniu do wartości. 
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Wnioski pokontrolne 

W związku z ustaleniami kontroli NIK wnioskowała: 
 Do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dla zapewnienia jednolitego sprawowania 

przez wszystkich wojewodów nadzoru prawnego nad uchwałami rad gmin, zwłaszcza dotyczącymi 
utworzenia lub przystąpienia samorządów gminnych do spółek prawa handlowego, w celu właściwego 
stosowania przepisów ograniczających działalność gospodarczą gmin poza sferą użyteczności publicznej. 

 Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o ukierunkowanie działań podejmowanych dla 
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję w ramach uprawnień wynikających z ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów na przypadki nieuprawnionego wykorzystywania 
pozycji dominującej przez samorządy gminne przy bezprzetargowym powierzaniu „własnej” spółce poprzez 
akt założycielski usług związanych z realizacją ciążących na nich zadań publicznych.  

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi (P/10/173) 
Kontrole przeprowadzono w siedmiu urzędach miast oraz w 16 spółkach komunalnych. Kontrolą objęto okres 
od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2010 r.  

NIK oceniła pozytywnie wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi przez samorządy, 
wskazała jednocześnie, że w niektórych miastach nadzór ten miał charakter pasywny, sprowadzający się 
do czynności formalnych, tj. powoływania i odwoływania członków organów spółek oraz zatwierdzaniu rocznych 
sprawozdań z działalności spółek.  

NIK oceniła negatywnie prowadzenie przez spółki komunalne działalności gospodarczej, wykraczającej poza 
zadania o charakterze użyteczności publicznej, nie związanej z realizacją zadań samorządu. Nieprawidłowości 
w tym zakresie wystąpiły w sześciu miastach i dotyczyły co najmniej 14 spółek. Miasta posiadały znaczące 
pakiety udziałów lub akcji w spółkach prowadzących działalność o charakterze komercyjnym, wykraczającą poza 
dopuszczalny ustawowy zakres.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak właściwego przygotowana do sprawowania nadzoru właścicielskiego, np.: 

W czterech gminach nie zostały opracowane wewnętrzne regulacje dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego. 
W konsekwencji nie zostały określone formalnie wymogi dotyczące m.in. pożądanych parametrów ekonomicznych oraz 
prowadzenia bieżącej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek.  

W Urzędzie Miasta R., poza przygotowaniem materiałów na walne zgromadzenia akcjonariuszy, nie były sporządzane 
bieżące raporty o sytuacji ekonomiczno–finansowej nadzorowanych podmiotów. 

 Działalność co najmniej 14 spółek w różnym stopniu odbiegała od celów prowadzenia  gospodarki 
komunalnej. Dodatkowo, funkcjonowanie części spółek było wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia, 
ze względu na ponoszone przez nie straty, np.: 

W wyniku kontroli Przedsiębiorstwa X ustalono, że uzyskiwało ono 100% przychodów z działalności poza sferą 
użyteczności publicznej, świadcząc usługi przewozowe, warsztatowo-serwisowe, myjni samochodowych, wynajmu 
miejsc parkingowych oraz lokali. Z kolei Przedsiębiorstwo Y prowadziło głównie działalność deweloperską polegającą 
na budowie i sprzedaży budynków mieszkalnych. W latach 2008–2009 spółka ta pozyskała odpowiednio 76% i 79% 
przychodów z działalności komercyjnej. 

 Wybór członków rad nadzorczych w spółkach samorządowych miał charakter uznaniowy – polegał na 
indywidualnym wskazywaniu kandydatów przez prezydentów miast bądź przez osoby przez nich upoważnione. 
Nie stosowano trybu konkursowego, zapewniającego transparentność postępowania. Tylko w przypadku dwóch 
gmin zasady wyboru członków rad nadzorczych zostały określone na podstawie zarządzeń prezydentów. 

 
 

 
 

 W pięciu przypadkach prezydenci miast powołali na członków rad nadzorczych osoby (prezydent Słupska – 
2 osoby, prezydent Kielc – 3 osoby), które jednocześnie pobierały wynagrodzenie jako członkowie rad 
nadzorczych innych spółek podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu. Było to niezgodne z art. 4 
ust. 1 tej ustawy, według którego jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród 
spółek. Do powstania tych nieprawidłowości przyczynił się brak weryfikacji kandydatów na członków rad 
nadzorczych przez prezydentów miast. 

Stwierdzone w 15 spółkach nieprawidłowości dotyczyły: 
 Zlecania usług podmiotom zewnętrznym bez zachowania obowiązujących regulacji i procedur, bezumownie 

lub w zakresie wykraczającym poza zakres umowy. 
 Braku zabezpieczenia interesu spółki poprzez odpowiednie zapisy w zawieranych umowach.  
 Prowadzenia działalności nie mającej uzasadnienia zarówno z punktu widzenia przedmiotu działalności 

spółki, jak i ekonomicznego, która mogła mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo aktywów spółki. 
 Nieterminowego regulowania zobowiązań skutkujących koniecznością zapłaty odsetek. 
 Zaniechania windykacji należności. 
 Niewywiązywania się przez organy spółki z obowiązków wobec jej właściciela oraz z obowiązków 

określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wnioski pokontrolne 

Najważniejsze wnioski pokontrolne skierowane przez NIK do prezydentów miast dotyczyły: 
 Opracowania i wdrożenia standardów oraz procedur monitorowania działalności i oceny ekonomiczno-

finansowej spółek komunalnych. 
 Uwzględniania ustawowych ograniczeń, wynikających z art. 10 ust. 1-3 ustawy o gospodarce komunalnej 

w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, przy tworzeniu bądź przystępowaniu do spółek 
prawa handlowego. 

 Podjęcia działań w celu prywatyzacji spółek prowadzących działalność poza sferą użyteczności publicznej. 
 Zbycia udziałów w spółkach z mniejszościowym udziałem samorządu, działających poza sferą użyteczności 

publicznej, w których zaangażowanie nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. 

5. Inne zadania samorządów 

Funkcjonowanie funduszy sołeckich (P/12/134)  

Kontrolę przeprowadzono w 36 urzędach położonych na terenie 9 województw, w których gminy w latach 2010 i 2011 
zrealizowały w ramach funduszu kwoty wydatków ogółem: największe (mazowieckie i wielkopolskie), najmniejsze 
(lubuskie i podlaskie) oraz średnie na tle kraju (kujawsko-pomorskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie 
i zachodniopomorskie). W kontrolowanych gminach przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące funkcjonowania 
funduszu, którym objęto 989 sołtysów. 

Ustawa o funduszu sołeckim stworzyła podstawy do udziału sołectw w decydowaniu o przeznaczeniu określonej puli 
wydatków budżetu gminy na przedsięwzięcia sołeckie. O wydzieleniu w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki rozstrzyga zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy rada gminy, podejmując w terminie do 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżetowy uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu 
w roku budżetowym. Liczba gmin w Polsce, w których utworzono fundusz, wzrosła z 994 w 2010 r. do 1103 w 2011 r., 
tj. o 109 gmin (11%). Zwiększyła się także kwota wydatków budżetowych poniesionych w tych latach przez gminy 
ogółem w ramach funduszu, ze 167 839 tys. zł do 205 345 tys. zł, tj. o 22% 
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Wnioski pokontrolne 

W związku z ustaleniami kontroli NIK wnioskowała: 
 Do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dla zapewnienia jednolitego sprawowania 

przez wszystkich wojewodów nadzoru prawnego nad uchwałami rad gmin, zwłaszcza dotyczącymi 
utworzenia lub przystąpienia samorządów gminnych do spółek prawa handlowego, w celu właściwego 
stosowania przepisów ograniczających działalność gospodarczą gmin poza sferą użyteczności publicznej. 

 Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o ukierunkowanie działań podejmowanych dla 
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję w ramach uprawnień wynikających z ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów na przypadki nieuprawnionego wykorzystywania 
pozycji dominującej przez samorządy gminne przy bezprzetargowym powierzaniu „własnej” spółce poprzez 
akt założycielski usług związanych z realizacją ciążących na nich zadań publicznych.  

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi (P/10/173) 
Kontrole przeprowadzono w siedmiu urzędach miast oraz w 16 spółkach komunalnych. Kontrolą objęto okres 
od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2010 r.  

NIK oceniła pozytywnie wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi przez samorządy, 
wskazała jednocześnie, że w niektórych miastach nadzór ten miał charakter pasywny, sprowadzający się 
do czynności formalnych, tj. powoływania i odwoływania członków organów spółek oraz zatwierdzaniu rocznych 
sprawozdań z działalności spółek.  

NIK oceniła negatywnie prowadzenie przez spółki komunalne działalności gospodarczej, wykraczającej poza 
zadania o charakterze użyteczności publicznej, nie związanej z realizacją zadań samorządu. Nieprawidłowości 
w tym zakresie wystąpiły w sześciu miastach i dotyczyły co najmniej 14 spółek. Miasta posiadały znaczące 
pakiety udziałów lub akcji w spółkach prowadzących działalność o charakterze komercyjnym, wykraczającą poza 
dopuszczalny ustawowy zakres.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak właściwego przygotowana do sprawowania nadzoru właścicielskiego, np.: 

W czterech gminach nie zostały opracowane wewnętrzne regulacje dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego. 
W konsekwencji nie zostały określone formalnie wymogi dotyczące m.in. pożądanych parametrów ekonomicznych oraz 
prowadzenia bieżącej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek.  

W Urzędzie Miasta R., poza przygotowaniem materiałów na walne zgromadzenia akcjonariuszy, nie były sporządzane 
bieżące raporty o sytuacji ekonomiczno–finansowej nadzorowanych podmiotów. 

 Działalność co najmniej 14 spółek w różnym stopniu odbiegała od celów prowadzenia  gospodarki 
komunalnej. Dodatkowo, funkcjonowanie części spółek było wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia, 
ze względu na ponoszone przez nie straty, np.: 

W wyniku kontroli Przedsiębiorstwa X ustalono, że uzyskiwało ono 100% przychodów z działalności poza sferą 
użyteczności publicznej, świadcząc usługi przewozowe, warsztatowo-serwisowe, myjni samochodowych, wynajmu 
miejsc parkingowych oraz lokali. Z kolei Przedsiębiorstwo Y prowadziło głównie działalność deweloperską polegającą 
na budowie i sprzedaży budynków mieszkalnych. W latach 2008–2009 spółka ta pozyskała odpowiednio 76% i 79% 
przychodów z działalności komercyjnej. 

 Wybór członków rad nadzorczych w spółkach samorządowych miał charakter uznaniowy – polegał na 
indywidualnym wskazywaniu kandydatów przez prezydentów miast bądź przez osoby przez nich upoważnione. 
Nie stosowano trybu konkursowego, zapewniającego transparentność postępowania. Tylko w przypadku dwóch 
gmin zasady wyboru członków rad nadzorczych zostały określone na podstawie zarządzeń prezydentów. 

 
 

 
 

 W pięciu przypadkach prezydenci miast powołali na członków rad nadzorczych osoby (prezydent Słupska – 
2 osoby, prezydent Kielc – 3 osoby), które jednocześnie pobierały wynagrodzenie jako członkowie rad 
nadzorczych innych spółek podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu. Było to niezgodne z art. 4 
ust. 1 tej ustawy, według którego jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród 
spółek. Do powstania tych nieprawidłowości przyczynił się brak weryfikacji kandydatów na członków rad 
nadzorczych przez prezydentów miast. 

Stwierdzone w 15 spółkach nieprawidłowości dotyczyły: 
 Zlecania usług podmiotom zewnętrznym bez zachowania obowiązujących regulacji i procedur, bezumownie 

lub w zakresie wykraczającym poza zakres umowy. 
 Braku zabezpieczenia interesu spółki poprzez odpowiednie zapisy w zawieranych umowach.  
 Prowadzenia działalności nie mającej uzasadnienia zarówno z punktu widzenia przedmiotu działalności 

spółki, jak i ekonomicznego, która mogła mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo aktywów spółki. 
 Nieterminowego regulowania zobowiązań skutkujących koniecznością zapłaty odsetek. 
 Zaniechania windykacji należności. 
 Niewywiązywania się przez organy spółki z obowiązków wobec jej właściciela oraz z obowiązków 

określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wnioski pokontrolne 

Najważniejsze wnioski pokontrolne skierowane przez NIK do prezydentów miast dotyczyły: 
 Opracowania i wdrożenia standardów oraz procedur monitorowania działalności i oceny ekonomiczno-

finansowej spółek komunalnych. 
 Uwzględniania ustawowych ograniczeń, wynikających z art. 10 ust. 1-3 ustawy o gospodarce komunalnej 

w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, przy tworzeniu bądź przystępowaniu do spółek 
prawa handlowego. 

 Podjęcia działań w celu prywatyzacji spółek prowadzących działalność poza sferą użyteczności publicznej. 
 Zbycia udziałów w spółkach z mniejszościowym udziałem samorządu, działających poza sferą użyteczności 

publicznej, w których zaangażowanie nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. 

5. Inne zadania samorządów 

Funkcjonowanie funduszy sołeckich (P/12/134)  

Kontrolę przeprowadzono w 36 urzędach położonych na terenie 9 województw, w których gminy w latach 2010 i 2011 
zrealizowały w ramach funduszu kwoty wydatków ogółem: największe (mazowieckie i wielkopolskie), najmniejsze 
(lubuskie i podlaskie) oraz średnie na tle kraju (kujawsko-pomorskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie 
i zachodniopomorskie). W kontrolowanych gminach przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące funkcjonowania 
funduszu, którym objęto 989 sołtysów. 

Ustawa o funduszu sołeckim stworzyła podstawy do udziału sołectw w decydowaniu o przeznaczeniu określonej puli 
wydatków budżetu gminy na przedsięwzięcia sołeckie. O wydzieleniu w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki rozstrzyga zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy rada gminy, podejmując w terminie do 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżetowy uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu 
w roku budżetowym. Liczba gmin w Polsce, w których utworzono fundusz, wzrosła z 994 w 2010 r. do 1103 w 2011 r., 
tj. o 109 gmin (11%). Zwiększyła się także kwota wydatków budżetowych poniesionych w tych latach przez gminy 
ogółem w ramach funduszu, ze 167 839 tys. zł do 205 345 tys. zł, tj. o 22% 
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, funkcjonowanie funduszy sołeckich 
w skontrolowanych gminach. Wójtowie gmin wykorzystywali środki funduszu na realizację przedsięwzięć, które służyły 
poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne ze strategiami rozwoju gmin. Realizowane w ramach funduszu 
zadania własne gminy, m.in. w zakresie kultury, dróg i gospodarki komunalnej, zaspokajały zbiorowe potrzeby sołectw. 
Dzięki możliwości finansowania ze środków funduszu realizacji niewielkich, ale ważnych dla lokalnych społeczności 
przedsięwzięć, wzrosło zaangażowanie mieszkańców w sprawy sołeckie. Z przeprowadzonego wśród sołtysów badania 
ankietowego wynikało, że utworzenie funduszu miało pozytywny wpływ na warunki działania i rozwoju sołectw (69%), 
na wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami sołectw (68%) oraz integrację społeczną (55%). 

Funkcjonowanie funduszy spowodowało wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, wynikający 
z zaangażowania się mieszkańców sołectw w planowanie i realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu, 
a następnie korzystania z efektów tych przedsięwzięć. Fundusz stał się narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej oraz 
przyczynił się do wspierania i upowszechnienia idei samorządowej oraz szerzenia wiedzy o samorządzie terytorialnym 
i finansach publicznych. Dzięki środkom z tego funduszu powstają nowe miejsca upiększające wsie bądź służące ich 
mieszkańcom w inny sposób – np. place zabaw dla dzieci i place zieleni. Odnawiane są też bądź doposażane budynki 
sołeckie – np. świetlice, remizy strażackie oraz remontowane drogi i budowane chodniki. 

Przykłady inwestycji zrealizowanych z funduszu sołeckiego: 

 w sołectwie Lucień, gmina Gostynin wybudowano plac zabaw dla dzieci; 
 w sołectwie Chartów, gmina Słońsk, powstał park zieleni; 
 w sołectwie Sokole, gmina Czarne, powstała wiata przy stawie; 
 w sołectwie Redzikowo, gmina Słupsk, zbudowano siłownię na wolnym powietrzu; 
 w sołectwie Sierniki, gmina Kcynia, wybudowano chodnik. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim naruszania przez wójtów przepisów ustawy z 20 lutego 2009 r. 
o funduszu sołeckim przy ustalaniu wysokości środków funduszu przypadających poszczególnym sołectwom (75% gmin) 
i ich wykorzystaniu (47% gmin), a w konsekwencji pobrania z budżetu państwa dotacji w nadmiernej wysokości ogółem 
114,1 tys. zł (58% gmin). Główną przyczyną powstania tych nieprawidłowości w kontrolowanych gminach była słabość 
istniejących systemów kontroli zarządczej. Działania podejmowane w celu zapewnienia zgodnego z prawem 
funkcjonowania funduszy okazały się niewystarczające. W 7 gminach wystąpiły nieprawidłowości przy udzielaniu 
zamówień publicznych (w tym w 2 dotyczące zawierania umów bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Dobre praktyki: 

W 9 gminach sołtysi otrzymali wraz z informacjami o wysokości środków funduszu przypadających na 
dane sołectwo instrukcje dotyczące tworzenia i wykorzystywania środków funduszu. W niektórych 
gminach przekazywano również wzory wniosków zebrań wiejskich o przyznanie środków funduszu na 
realizację przedsięwzięć. 
Wójt gminy Ch. wprowadziła procedury wykorzystywania środków funduszu, ustalając m.in. zasady 
i terminy wykorzystania środków, tryb weryfikacji złożonych wniosków oraz wzory pisma informującego 
sołtysów o wielkości środków funduszu sołeckiego, uchwały z zebrania wiejskiego oraz wniosku 
o przyznanie środków z tego funduszu. 
Na stronie internetowej gminy K. zamieszczono poradnik dotyczący funduszu sołeckiego. 
W gminie G. sołtysi składali półroczne sprawozdania z realizacji zadań w ramach funduszu. 
W sprawozdaniach opisywali wykonane zadania oraz rozliczali wykorzystane środki. 

 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne 

Kontrola gdańskiej delegatury NIK wskazywała także na bardzo istotne ograniczenia w funkcjonowaniu funduszy 
sołeckich. Chodziło m.in. o brak możliwości łączenia funduszy kilku sołectw, które pozwoliłyby zrealizować 
wspólną inwestycję.  

W związku z tym NIK złożyła wniosek de lege ferenda do Ministra Administracji i Cyfryzacji o rozważenie 
zainicjowania prac legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie w ustawie z 20 lutego 2009 r. o funduszu 
sołeckim ograniczeń w funkcjonowaniu funduszu, które wynikają z braku możliwości:  
 Dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw.  
 Uzupełnienia przez zebranie wiejskie wniosku niespełniającego wymogów formalnych określonych w art. 4 ust. 3 

ustawy o funduszu sołeckim. 
 Sumowania środków przysługujących kilku sołectwom i realizowania przez nie wspólnego przedsięwzięcia. 

Opinia NIK została podzielona i w lipcu 2013 roku projekt zmiany ustawy o funduszu sołeckim trafił do 
Marszałka Sejmu. W uzasadnieniu wprost napisano, że nowelizacja jest  związana  z raportem NIK. 
W lutym 2014 r. Sejm nowelizację uchwalił, a 11 marca dokument został podpisany przez Prezydenta RP. 

Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego (P/12/190) 

Kontrolę przeprowadzono na terenie ośmiu województw, tj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego w 45 jst, z tego w 27 urzędach miast 
i gmin, 10 starostwach powiatowych oraz w ośmiu urzędach marszałkowskich. Jednostki do kontroli dobrano 
na podstawie analiz ankiet skierowanych do wszystkich jst. Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 
2010 r. do 30 czerwca 2012 r. 

Kontrola wykazała, że kierownicy części skontrolowanych urzędów napotykają na problemy we wdrażaniu 
uregulowań ustawy o pracownikach samorządowych. Wśród tych najistotniejszych trzeba wymienić przede 
wszystkim, zatrudnianie pracowników na stanowiskach urzędniczych w trybie awansu wewnętrznego i w drodze 
konkurencyjnego naboru, organizację służby przygotowawczej i przeprowadzanie ocen okresowych 
pracowników. Pomimo, iż jednostki wypracowały uregulowania wewnętrzne w tych obszarach, problemem 
pozostaje ich rzetelne przestrzeganie, w tym w szczególności dotrzymywanie terminów określonych w tych 
procedurach, np. terminowości przeprowadzenia ocen okresowych, czy terminów rozpoczęcia i zakończenia 
służby przygotowawczej.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Na stanowisku sekretarza zatrudniono osoby niespełniające wymogów dotyczących stażu pracy (dwa przypadki), 
w jednym (z 45 skontrolowanych urzędów) nie utworzono stanowiska sekretarza, pomimo, że jest to obowiązek 
ustawowy. 

 W 19 urzędach nie dopełniono obowiązków związanych z przeprowadzaniem otwartych i konkurencyjnych 
naborów na stanowiska urzędnicze. 
M.in.: w dwóch urzędach zatrudniono cztery osoby, które nie spełniały wymagań niezbędnych do zajmowania tych 
stanowisk. W pozostałych 16 urzędach nieprawidłowości w tym zakresie miały charakter formalny i dotyczyły 
m.in.: nieprzestrzegania terminów publikowania ogłoszeń o naborze i informacji o jego wynikach w Biuletynie 
Informacji Publicznej, zamieszczania niekompletnych danych w ogłoszeniu o naborze oraz określania krótszych 
niż 10 dni terminów na składanie dokumentów. 

W Urzędzie Marszałkowskim X w jednym spośród pięciu naborów objętych badaniem, Komisja rekrutacyjna zamieściła 
w protokole z naboru oraz rekomendowała do zatrudnienia osobę, która nie należała do pięciu najlepszych 
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, funkcjonowanie funduszy sołeckich 
w skontrolowanych gminach. Wójtowie gmin wykorzystywali środki funduszu na realizację przedsięwzięć, które służyły 
poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne ze strategiami rozwoju gmin. Realizowane w ramach funduszu 
zadania własne gminy, m.in. w zakresie kultury, dróg i gospodarki komunalnej, zaspokajały zbiorowe potrzeby sołectw. 
Dzięki możliwości finansowania ze środków funduszu realizacji niewielkich, ale ważnych dla lokalnych społeczności 
przedsięwzięć, wzrosło zaangażowanie mieszkańców w sprawy sołeckie. Z przeprowadzonego wśród sołtysów badania 
ankietowego wynikało, że utworzenie funduszu miało pozytywny wpływ na warunki działania i rozwoju sołectw (69%), 
na wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami sołectw (68%) oraz integrację społeczną (55%). 

Funkcjonowanie funduszy spowodowało wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, wynikający 
z zaangażowania się mieszkańców sołectw w planowanie i realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu, 
a następnie korzystania z efektów tych przedsięwzięć. Fundusz stał się narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej oraz 
przyczynił się do wspierania i upowszechnienia idei samorządowej oraz szerzenia wiedzy o samorządzie terytorialnym 
i finansach publicznych. Dzięki środkom z tego funduszu powstają nowe miejsca upiększające wsie bądź służące ich 
mieszkańcom w inny sposób – np. place zabaw dla dzieci i place zieleni. Odnawiane są też bądź doposażane budynki 
sołeckie – np. świetlice, remizy strażackie oraz remontowane drogi i budowane chodniki. 

Przykłady inwestycji zrealizowanych z funduszu sołeckiego: 

 w sołectwie Lucień, gmina Gostynin wybudowano plac zabaw dla dzieci; 
 w sołectwie Chartów, gmina Słońsk, powstał park zieleni; 
 w sołectwie Sokole, gmina Czarne, powstała wiata przy stawie; 
 w sołectwie Redzikowo, gmina Słupsk, zbudowano siłownię na wolnym powietrzu; 
 w sołectwie Sierniki, gmina Kcynia, wybudowano chodnik. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim naruszania przez wójtów przepisów ustawy z 20 lutego 2009 r. 
o funduszu sołeckim przy ustalaniu wysokości środków funduszu przypadających poszczególnym sołectwom (75% gmin) 
i ich wykorzystaniu (47% gmin), a w konsekwencji pobrania z budżetu państwa dotacji w nadmiernej wysokości ogółem 
114,1 tys. zł (58% gmin). Główną przyczyną powstania tych nieprawidłowości w kontrolowanych gminach była słabość 
istniejących systemów kontroli zarządczej. Działania podejmowane w celu zapewnienia zgodnego z prawem 
funkcjonowania funduszy okazały się niewystarczające. W 7 gminach wystąpiły nieprawidłowości przy udzielaniu 
zamówień publicznych (w tym w 2 dotyczące zawierania umów bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Dobre praktyki: 

W 9 gminach sołtysi otrzymali wraz z informacjami o wysokości środków funduszu przypadających na 
dane sołectwo instrukcje dotyczące tworzenia i wykorzystywania środków funduszu. W niektórych 
gminach przekazywano również wzory wniosków zebrań wiejskich o przyznanie środków funduszu na 
realizację przedsięwzięć. 
Wójt gminy Ch. wprowadziła procedury wykorzystywania środków funduszu, ustalając m.in. zasady 
i terminy wykorzystania środków, tryb weryfikacji złożonych wniosków oraz wzory pisma informującego 
sołtysów o wielkości środków funduszu sołeckiego, uchwały z zebrania wiejskiego oraz wniosku 
o przyznanie środków z tego funduszu. 
Na stronie internetowej gminy K. zamieszczono poradnik dotyczący funduszu sołeckiego. 
W gminie G. sołtysi składali półroczne sprawozdania z realizacji zadań w ramach funduszu. 
W sprawozdaniach opisywali wykonane zadania oraz rozliczali wykorzystane środki. 

 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne 

Kontrola gdańskiej delegatury NIK wskazywała także na bardzo istotne ograniczenia w funkcjonowaniu funduszy 
sołeckich. Chodziło m.in. o brak możliwości łączenia funduszy kilku sołectw, które pozwoliłyby zrealizować 
wspólną inwestycję.  

W związku z tym NIK złożyła wniosek de lege ferenda do Ministra Administracji i Cyfryzacji o rozważenie 
zainicjowania prac legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie w ustawie z 20 lutego 2009 r. o funduszu 
sołeckim ograniczeń w funkcjonowaniu funduszu, które wynikają z braku możliwości:  
 Dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw.  
 Uzupełnienia przez zebranie wiejskie wniosku niespełniającego wymogów formalnych określonych w art. 4 ust. 3 

ustawy o funduszu sołeckim. 
 Sumowania środków przysługujących kilku sołectwom i realizowania przez nie wspólnego przedsięwzięcia. 

Opinia NIK została podzielona i w lipcu 2013 roku projekt zmiany ustawy o funduszu sołeckim trafił do 
Marszałka Sejmu. W uzasadnieniu wprost napisano, że nowelizacja jest  związana  z raportem NIK. 
W lutym 2014 r. Sejm nowelizację uchwalił, a 11 marca dokument został podpisany przez Prezydenta RP. 

Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego (P/12/190) 

Kontrolę przeprowadzono na terenie ośmiu województw, tj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego w 45 jst, z tego w 27 urzędach miast 
i gmin, 10 starostwach powiatowych oraz w ośmiu urzędach marszałkowskich. Jednostki do kontroli dobrano 
na podstawie analiz ankiet skierowanych do wszystkich jst. Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 
2010 r. do 30 czerwca 2012 r. 

Kontrola wykazała, że kierownicy części skontrolowanych urzędów napotykają na problemy we wdrażaniu 
uregulowań ustawy o pracownikach samorządowych. Wśród tych najistotniejszych trzeba wymienić przede 
wszystkim, zatrudnianie pracowników na stanowiskach urzędniczych w trybie awansu wewnętrznego i w drodze 
konkurencyjnego naboru, organizację służby przygotowawczej i przeprowadzanie ocen okresowych 
pracowników. Pomimo, iż jednostki wypracowały uregulowania wewnętrzne w tych obszarach, problemem 
pozostaje ich rzetelne przestrzeganie, w tym w szczególności dotrzymywanie terminów określonych w tych 
procedurach, np. terminowości przeprowadzenia ocen okresowych, czy terminów rozpoczęcia i zakończenia 
służby przygotowawczej.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Na stanowisku sekretarza zatrudniono osoby niespełniające wymogów dotyczących stażu pracy (dwa przypadki), 
w jednym (z 45 skontrolowanych urzędów) nie utworzono stanowiska sekretarza, pomimo, że jest to obowiązek 
ustawowy. 

 W 19 urzędach nie dopełniono obowiązków związanych z przeprowadzaniem otwartych i konkurencyjnych 
naborów na stanowiska urzędnicze. 
M.in.: w dwóch urzędach zatrudniono cztery osoby, które nie spełniały wymagań niezbędnych do zajmowania tych 
stanowisk. W pozostałych 16 urzędach nieprawidłowości w tym zakresie miały charakter formalny i dotyczyły 
m.in.: nieprzestrzegania terminów publikowania ogłoszeń o naborze i informacji o jego wynikach w Biuletynie 
Informacji Publicznej, zamieszczania niekompletnych danych w ogłoszeniu o naborze oraz określania krótszych 
niż 10 dni terminów na składanie dokumentów. 

W Urzędzie Marszałkowskim X w jednym spośród pięciu naborów objętych badaniem, Komisja rekrutacyjna zamieściła 
w protokole z naboru oraz rekomendowała do zatrudnienia osobę, która nie należała do pięciu najlepszych 
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kandydatów, ponieważ pod względem uzyskanej liczby punktów była na ósmej pozycji spośród dziewięciu osób, które 
przeszły całą procedurę rekrutacyjną. Ponadto nie posiadała niezbędnego stażu pracy, oraz nie posiadała 
wykształcenia w preferowanych kierunkach (wymagany staż pracy i preferowane wykształcenie posiadało trzech 
spośród pięciu kandydatów z największą liczbą punktów). Natomiast w pięciu naborach objętych szczegółowym 
badaniem, wymagania kwalifikacyjne zawarte we wnioskach rekrutacyjnych były niezgodne z dokumentem 
wewnętrznym, co stanowiło naruszenie procedury wykorzystywanej przy zatrudnianiu pracowników. W trzech (z pięciu 
badanych) naborach zawarto wymóg rocznego zamiast przynajmniej dwuletniego stażu pracy. Analiza dokumentacji 
z postępowania rekrutacyjnego wykazała, że w dwóch przypadkach proces obsadzania stanowisk nie był prowadzony 
w sposób zapewniający pozyskanie pracowników w najwyższym stopniu spełniających wymagania niezbędne do ich 
zajmowania, bowiem w tych przypadkach zatrudniono osoby, które nie posiadały wymaganego ww. dokumentami 
dwuletniego stażu pracy. Staż taki posiadało sześciu innych kandydatów, którzy przeszli procedurę rekrutacyjną. 

 W 13 urzędach awansowano na stanowiska urzędnicze pracowników ze stanowisk pomocniczych i obsługi, 
co stanowiło naruszenie wymogów ustawowych. 

 W ośmiu urzędach nie przestrzegano obowiązku organizowania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego 
służbę dla wszystkich pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym. 

Nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania służby przygotowawczej stwierdzone w 16 urzędach miały 
charakter formalny i dotyczyły braków w dokumentacji oraz niedotrzymywania terminów obowiązujących 
w procesie jej przeprowadzania, np.: 

W Urzędzie gminy P. służby przygotowawczej i egzaminu nie zorganizowano dla 16 z 17 osób zatrudnionych po raz 
pierwszy na stanowisku urzędniczym. Jako przyczynę nieprawidłowości kontrolowani wskazali brak uregulowania 
szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. 
Burmistrz wydał zarządzenie w tej sprawie dopiero 1 marca 2011 r. 

 W 17 urzędach nierzetelnie wywiązywano się z obowiązków dokonywania ocen okresowych pracowników, w tym 
m.in. nie przestrzegano częstotliwości dokonywania oceny lub nie oceniono części pracowników, w tym osób 
zajmujących stanowiska kierownicze i nie przestrzegano wewnętrznych zasad oceniania. 

W Urzędzie Marszałkowskim X nie oceniono 139 pracowników Urzędu (15% ogółu pracowników podlegających ocenie), w tym 
dziewięciu pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i 130 pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
urzędniczych. Niedokonywanie oceny pracowników wynikało z faktu, iż aktualne zarządzenie w tych sprawach z dnia 
30 listopada 2011 r. uchyliło poprzednio obowiązujące zarządzenie z dnia 29 września 2010 r., co spowodowało swego rodzaju 
lukę prawną i brak narzędzi do przeprowadzenia ocen. 

 W pięciu kontrolowanych urzędach nie dotrzymano terminów składania przez pracowników oświadczeń 
o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 W 18 urzędach nie przestrzegano zasad nagradzania pracowników, w tym w trzech urzędach przyznano nagrody 
osobom niespełniającym wymogów określonych w uregulowaniach wewnętrznych, a także przyznawano nagrody 
uznaniowe z okazji świąt. 

W Urzędzie Marszałkowskim X (siedem przypadków spośród 15), i w Urzędzie gminy P. (dwa przypadki spośród 15) 
nagrody, zostały przyznane pracownikom, którzy nie spełniali warunku określonego w regulaminie wynagradzania 
urzędu, tj. nie posiadali sześciomiesięcznego stażu pracy w urzędzie. 

W trzech urzędach, stwierdzono nieprawidłowości związane z ustalaniem wynagrodzenia zasadniczego pracowników, 
tj. w Urzędzie Miejskim w A., jednemu pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze niższe, niż przysługiwało mu 
na podstawie przepisów rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania. W trakcie kontroli, pracownikowi zmieniono warunki 
umowy o pracę i wypłacono wyrównanie zaniżonego wynagrodzenia. W Urzędzie Miejskim W. jeden z pracowników zatrudniony 
na umowę o pracę otrzymywał wynagrodzenie wyższe, niż określone w regulaminie wynagradzania urzędu. W trakcie kontroli 
NIK pracownikowi obniżono wynagrodzenie oraz dodatek funkcyjny do poziomu zgodnego z regulaminem. W Starostwie 
Powiatowym w M. wynagrodzenie zasadnicze Skarbnika Powiatu zostało zawyżone w stosunku do tego, które mu przysługiwało 
na podstawie rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania. W trakcie kontroli NIK, Skarbnikowi Powiatu obniżono 
wynagrodzenie zasadnicze, dostosowując je do poziomu wynikającego z ww. rozporządzenia. 

 
 

 
 

 W 18 urzędach nie przestrzegano obowiązku pisemnego powiadamiania pracownika o przyznanej nagrodzie. 
 W pięciu z 20 urzędów nieterminowo rozpatrywano skargi, dotyczące pracowników samorządowych. 

W ocenie NIK, niektóre ze stwierdzonych nieprawidłowości wynikały z wadliwej interpretacji niejednoznacznych 
lub niejasnych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych obowiązujacych w okresie objętym kontrolą 
i w trakcie jej przeprowadzania. Trzeba dodać, że po zakończeniu czynności kontrolnych Sejm dokonał zmiany 
ustawy o pracownikach samorządowych, polegających m.in. na: 
 Doprecyzowaniu definicji „wolnego stanowiska urzędniczego”. Określono jednoznacznie, że wolnym 

stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, 
na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik 
samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, 
posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko 
nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. 

 Wskazaniu, że awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, 
tj. stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych; doradców i asystentów oraz 
stanowisk pomocniczych i obsługi. 

Dobre praktyki: 

 Opracowanie i wdrożenie w jst uregulowań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym 
odnoszących się do planowania potrzeb kadrowych. 

 Opracownie i wdrożenie w jst regulacji, określających zasady naboru pracowników na wolne 
stanowiska urzędnicze w ramach poszczególnych trybów.  

Zdaniem NIK wdrożenie uregulowań odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi ma istotny wpływ 
na przejrzystość procesu zarządzania. Wyraża się to między innymi określeniem transparentnych wymogów 
rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska i wskazaniem kryteriów oceny, a także opracowaniem systemu 
efektywnego rozwoju pracownika oraz systemu motywacji płacowej i pozapłacowej.  

Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej 
(R/12/001) 
Kontrolę przeprowadzono w 14 gminach (położonych na terenie pięciu województw) i objeto nią okres 
od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2012 r. wykorzystano również dane dotyczące wykonywania obowiązków 
w zakresie realizacji zadań związanych z oświetleniem przestrzeni publicznej uzyskane na podstawie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK z 11 gmin wytypowanych w sposób celowy, tj. tych, przez których tereny 
przebiegają różne kategorie dróg publicznych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewywiązanie się wszystkich skontrolowanych gmin z terminowego obowiązku planowania oświetlenia 
miejsc publicznych. 
W trakcie kontroli stwierdzono, że we w skontrolowanych gminach nie podjęto lub podjęto z opóźnieniem 
działania w celu opracowania założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, skutkiem czego 
wójtowie nie dysponowali aktualną wersją tego dokumentu. Główną przyczyną niewywiązania się wójtów 
z tego obowiązku, jak wyjaśniono – był brak w urzędach gmin pracowników posiadających specjalistyczną 
wiedzę w zakresie energetyki lub brak środków finansowych na zlecenie wykonania opracowania założeń 
na zewnątrz, np.: 
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kandydatów, ponieważ pod względem uzyskanej liczby punktów była na ósmej pozycji spośród dziewięciu osób, które 
przeszły całą procedurę rekrutacyjną. Ponadto nie posiadała niezbędnego stażu pracy, oraz nie posiadała 
wykształcenia w preferowanych kierunkach (wymagany staż pracy i preferowane wykształcenie posiadało trzech 
spośród pięciu kandydatów z największą liczbą punktów). Natomiast w pięciu naborach objętych szczegółowym 
badaniem, wymagania kwalifikacyjne zawarte we wnioskach rekrutacyjnych były niezgodne z dokumentem 
wewnętrznym, co stanowiło naruszenie procedury wykorzystywanej przy zatrudnianiu pracowników. W trzech (z pięciu 
badanych) naborach zawarto wymóg rocznego zamiast przynajmniej dwuletniego stażu pracy. Analiza dokumentacji 
z postępowania rekrutacyjnego wykazała, że w dwóch przypadkach proces obsadzania stanowisk nie był prowadzony 
w sposób zapewniający pozyskanie pracowników w najwyższym stopniu spełniających wymagania niezbędne do ich 
zajmowania, bowiem w tych przypadkach zatrudniono osoby, które nie posiadały wymaganego ww. dokumentami 
dwuletniego stażu pracy. Staż taki posiadało sześciu innych kandydatów, którzy przeszli procedurę rekrutacyjną. 

 W 13 urzędach awansowano na stanowiska urzędnicze pracowników ze stanowisk pomocniczych i obsługi, 
co stanowiło naruszenie wymogów ustawowych. 

 W ośmiu urzędach nie przestrzegano obowiązku organizowania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego 
służbę dla wszystkich pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym. 

Nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania służby przygotowawczej stwierdzone w 16 urzędach miały 
charakter formalny i dotyczyły braków w dokumentacji oraz niedotrzymywania terminów obowiązujących 
w procesie jej przeprowadzania, np.: 

W Urzędzie gminy P. służby przygotowawczej i egzaminu nie zorganizowano dla 16 z 17 osób zatrudnionych po raz 
pierwszy na stanowisku urzędniczym. Jako przyczynę nieprawidłowości kontrolowani wskazali brak uregulowania 
szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. 
Burmistrz wydał zarządzenie w tej sprawie dopiero 1 marca 2011 r. 

 W 17 urzędach nierzetelnie wywiązywano się z obowiązków dokonywania ocen okresowych pracowników, w tym 
m.in. nie przestrzegano częstotliwości dokonywania oceny lub nie oceniono części pracowników, w tym osób 
zajmujących stanowiska kierownicze i nie przestrzegano wewnętrznych zasad oceniania. 

W Urzędzie Marszałkowskim X nie oceniono 139 pracowników Urzędu (15% ogółu pracowników podlegających ocenie), w tym 
dziewięciu pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i 130 pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
urzędniczych. Niedokonywanie oceny pracowników wynikało z faktu, iż aktualne zarządzenie w tych sprawach z dnia 
30 listopada 2011 r. uchyliło poprzednio obowiązujące zarządzenie z dnia 29 września 2010 r., co spowodowało swego rodzaju 
lukę prawną i brak narzędzi do przeprowadzenia ocen. 

 W pięciu kontrolowanych urzędach nie dotrzymano terminów składania przez pracowników oświadczeń 
o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 W 18 urzędach nie przestrzegano zasad nagradzania pracowników, w tym w trzech urzędach przyznano nagrody 
osobom niespełniającym wymogów określonych w uregulowaniach wewnętrznych, a także przyznawano nagrody 
uznaniowe z okazji świąt. 

W Urzędzie Marszałkowskim X (siedem przypadków spośród 15), i w Urzędzie gminy P. (dwa przypadki spośród 15) 
nagrody, zostały przyznane pracownikom, którzy nie spełniali warunku określonego w regulaminie wynagradzania 
urzędu, tj. nie posiadali sześciomiesięcznego stażu pracy w urzędzie. 

W trzech urzędach, stwierdzono nieprawidłowości związane z ustalaniem wynagrodzenia zasadniczego pracowników, 
tj. w Urzędzie Miejskim w A., jednemu pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze niższe, niż przysługiwało mu 
na podstawie przepisów rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania. W trakcie kontroli, pracownikowi zmieniono warunki 
umowy o pracę i wypłacono wyrównanie zaniżonego wynagrodzenia. W Urzędzie Miejskim W. jeden z pracowników zatrudniony 
na umowę o pracę otrzymywał wynagrodzenie wyższe, niż określone w regulaminie wynagradzania urzędu. W trakcie kontroli 
NIK pracownikowi obniżono wynagrodzenie oraz dodatek funkcyjny do poziomu zgodnego z regulaminem. W Starostwie 
Powiatowym w M. wynagrodzenie zasadnicze Skarbnika Powiatu zostało zawyżone w stosunku do tego, które mu przysługiwało 
na podstawie rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania. W trakcie kontroli NIK, Skarbnikowi Powiatu obniżono 
wynagrodzenie zasadnicze, dostosowując je do poziomu wynikającego z ww. rozporządzenia. 

 
 

 
 

 W 18 urzędach nie przestrzegano obowiązku pisemnego powiadamiania pracownika o przyznanej nagrodzie. 
 W pięciu z 20 urzędów nieterminowo rozpatrywano skargi, dotyczące pracowników samorządowych. 

W ocenie NIK, niektóre ze stwierdzonych nieprawidłowości wynikały z wadliwej interpretacji niejednoznacznych 
lub niejasnych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych obowiązujacych w okresie objętym kontrolą 
i w trakcie jej przeprowadzania. Trzeba dodać, że po zakończeniu czynności kontrolnych Sejm dokonał zmiany 
ustawy o pracownikach samorządowych, polegających m.in. na: 
 Doprecyzowaniu definicji „wolnego stanowiska urzędniczego”. Określono jednoznacznie, że wolnym 

stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, 
na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik 
samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, 
posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko 
nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. 

 Wskazaniu, że awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, 
tj. stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych; doradców i asystentów oraz 
stanowisk pomocniczych i obsługi. 

Dobre praktyki: 

 Opracowanie i wdrożenie w jst uregulowań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym 
odnoszących się do planowania potrzeb kadrowych. 

 Opracownie i wdrożenie w jst regulacji, określających zasady naboru pracowników na wolne 
stanowiska urzędnicze w ramach poszczególnych trybów.  

Zdaniem NIK wdrożenie uregulowań odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi ma istotny wpływ 
na przejrzystość procesu zarządzania. Wyraża się to między innymi określeniem transparentnych wymogów 
rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska i wskazaniem kryteriów oceny, a także opracowaniem systemu 
efektywnego rozwoju pracownika oraz systemu motywacji płacowej i pozapłacowej.  

Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej 
(R/12/001) 
Kontrolę przeprowadzono w 14 gminach (położonych na terenie pięciu województw) i objeto nią okres 
od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2012 r. wykorzystano również dane dotyczące wykonywania obowiązków 
w zakresie realizacji zadań związanych z oświetleniem przestrzeni publicznej uzyskane na podstawie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK z 11 gmin wytypowanych w sposób celowy, tj. tych, przez których tereny 
przebiegają różne kategorie dróg publicznych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewywiązanie się wszystkich skontrolowanych gmin z terminowego obowiązku planowania oświetlenia 
miejsc publicznych. 
W trakcie kontroli stwierdzono, że we w skontrolowanych gminach nie podjęto lub podjęto z opóźnieniem 
działania w celu opracowania założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, skutkiem czego 
wójtowie nie dysponowali aktualną wersją tego dokumentu. Główną przyczyną niewywiązania się wójtów 
z tego obowiązku, jak wyjaśniono – był brak w urzędach gmin pracowników posiadających specjalistyczną 
wiedzę w zakresie energetyki lub brak środków finansowych na zlecenie wykonania opracowania założeń 
na zewnątrz, np.: 
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Wójt jednej z gmin wyjaśnił: Dotychczas nie wystąpił na terenie gminy S. żaden problem z dostępem do korzystania, budowy czy 
rozbudowy urządzeń energetycznych (…) jedynym problemem było zagwarantowanie w budżecie gminy wystarczającej ilości 
środków na realizację wszystkich potrzeb w zakresie oświetlenia (…). Z tego powodu gmina nie czuła potrzeby wydatkowania 
środków publicznych na sporządzenie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną (…). 

 Niewywiązanie się przez dwie gminy (spośród 14) z ustawowego obowiązku finansowania oświetlenia 
odcinków dróg krajowych przebiegających w ich granicach administracyjnych.  
Gminy te odmówiły finansowania oświetlenia odcinków dróg krajowych z uwagi na brak środków finansowych 
na zakup energii, a także nieuzgodnienie przez GDDKiA z gminami warunków przejęcia tego obowiązku:  

W gminie S., na odcinku drogi krajowej o długości 5,7 km stale wyłączonych było 270 punktów świetlnych będących 
własnością GDDKiA. Burmistrz wyjaśnił m.in., że (…) budowa oświetlenia nie była uzgodniona z przyszłym 
użytkownikiem (…) nie służy mieszkańcom, ale obsługuje ruch tranzytowy (…). 

W gminie J., na drodze krajowej o długości 9,2 km stale były wyłączone 342 punkty świetlne. Wójt odmówił GDDKiA 
utrzymania i konserwacji liczników i słupów oświetleniowych oraz finansowania kosztów energii z powodu (…) braku 
określenia przez właściciela stanu technicznego urządzeń oraz kosztów ich utrzymania (…) droga krajowa w bardzo 
małym stopniu służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności (…). 

 Nieprzestrzeganie przez cztery gminy przepisów ustawy Pzp przy przeprowadzeniu ośmiu postępowań 
o zamówienie publiczne (18,6% postępowań objętych badaniem) na usługi związane z oświetleniem 
przestrzeni publicznej. 
Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i dotyczyły m.in.: niezamieszczenia w SIWZ informacji 
o wymaganiach w zakresie należytego zabezpieczenia wykonania umowy (w dwóch postępowaniach) oraz 
niewskazania w SIWZ terminu związania ofertą (w jednym postępowaniu), żądania przedstawienia dokumentów, 
które nie były niezbędne do przeprowadzenia zamówienia (w trzech postępowaniach), braku opisu sposobu 
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu (w dwóch 
postępowaniach). 

 Wyłonienie w dwóch gminach wykonawcy modernizacji, budowy i konserwacji urządzeń oświetlenia 
ulicznego bez przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, co było niezgodne z art. 7 ust. 3 
ustawy Pzp, zgodnie z którym zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie 
z przepisami ustawy: 

W gminie P., wybór wykonawcy modernizacji i budowy urządzeń oświetlenia dokonany został bez przeprowadzenia 
postępowania o zmówienie publiczne. W 2009 r. z jednym wykonawcą zostały zawarte cztery umowy na modernizację 
i budowę oświetlenia na łączną kwotę 176,4 tys. zł. Szacunkową wartość zamówienia określono na łączną kwotę 
144,6 tys. zł (37 293 euro), co oznacza, że kwota ta była wyższa od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Pzp (14 000 euro). 
Wójt wyjaśnił, że nie zastosował przepisów Pzp gdyż uważał, że skoro roboty budowlane realizowane były dla 
oddzielnych ulic, które są różnymi obiektami budowlanymi, a tym samym oddzielnymi zadaniami inwestycyjnymi, mogą 
być zlecane odrębnymi umowami. 

W gminie K. w 2011 r., pomimo obowiązku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, nie zostało ono 
przeprowadzone. Ustalono, że gmina zawarła z dwoma wykonawcami łącznie sześć umów o wartości ogółem 56,6 tys. zł 
(14 749,9 euro) na świadczenie usług konserwacji. Wartość jednej umowy zawartej z jednym z wykonawców wyniosła 
5 tys. zł (1 302,4 euro), natomiast łączna wartość pięciu umów zawartych z drugim z wykonawców wyniosła 51,6 tys. zł 
(13 447,5 euro). Burmistrz wyjaśnił, iż zakładano, że wynegocjowane wynagrodzenie za konserwację oświetlenia 
w 2011 r. nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 

W przedstawionych sytuacjach stanowiło to naruszenie art. 32 ust. 4 Pzp, wskazującego, że jeżeli 
zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, 
z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość 
poszczególnych części zamówienia. 

 Zakwalifikowanie w czterech gminach do niewłaściwej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków w łącznej kwocie 
493,9 tys. zł (1,2% ogółu wydatków poniesionych na finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej), np.: 

 
 

 
 

W mieście i gminie S. wydatki w łącznej kwocie 353,1 tys. zł, poniesione w okresie objętym kontrolą na budowę 
nowych punktów świetlnych zostały zaklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi 
publiczne gminne, zamiast w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg. 

Niezgodne z rozporządzeniem8 zakwalifikowanie wydatków na oświetlenie nie miało wpływu na merytoryczną stronę 
realizacji zadania objętego kontrolą.  

 Niezaewidencjonowanie w czterech gminach 100 wniosków w ewidencji skarg i wniosków. 
Wnioski mieszkańców dotyczyły w większości zamontowania dodatkowego oświetlenia. Przyczyną ich nieujęcia 
w ewidencji było niezakwalifikowanie pism mieszkańców jako wniosków w rozumieniu art. 241 Kpa. 

 Udzielenie odpowiedzi na wnioski mieszkańców z przekroczeniem ustawowego terminu w dwóch gminach 
oraz nieudzielenie odpowiedzi na pięć wniosków mieszkańców w jednej gminie. Przyczyną tej 
nieprawidłowości był brak szczególnej staranności pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych 
za realizację zadania w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej. 

Dobre praktyki: 

 Tworzenie przez kilka gmin tzw. grupy zakupowej w celu przeprowadzenia przetargu na zakup 
energii elektrycznej. Z jednej strony ułatwia to przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
o zamówienie publiczne, z drugiej – wzmacnia pozycję gmin w stosunku do przedsiębiorstw 
energetycznych. 

 Podejmowanie działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii. Ustalono bowiem, że poprzez 
zainstalowanie nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej (mimo poniesienia wydatków w pierwszej 
fazie) koszty zakupu energii maleją. 

Wnioski pokontrolne 

W związku z ustaleniami kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w celu: 
 Ustawowego zdefiniowania pojęcia punkt świetlny. 
 Przypisania finansowania oświetlenia dróg publicznych zarządcy danej kategorii drogi, w szczególności 

zarządcy dróg krajowych i ekspresowych niepłatnych oraz precyzyjnego określenia podmiotu 
odpowiedzialnego za finansowanie oświetlenia niepłatnych dróg ekspresowych. 

 Kwalifikowania odcinków dróg zastąpionych nowo wybudowanymi drogami zgodnie z ich parametrami 
technicznymi. 

 Umożliwienia gminom wyboru wykonawców konserwacji oświetlenia ulicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w przypadku, gdy właścicielami punktów świetlnych są przedsiębiorstwa energetyczne. 

 Wskazania, że gmina dokonująca zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej 
ma status odbiorcy, od którego to statusu uzależniona jest możliwość zakupu energii elektrycznej w trybie 
konkurencyjnym. 

 Wprowadzenie obowiązku ustalania warunków technicznych planowanego oświetlenia oraz warunków 
przejmowania przez gminy obowiązków w zakresie utrzymania oświetlenia zlokalizowanego przy drogach 
krajowych, pomiędzy GDDKiA (jako głównym inwestorem dróg krajowych) a gminami (jako jednostkami 
zobowiązanymi do finansowania oświetlenia dróg krajowych). 

                                                            
8  Dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  
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Wójt jednej z gmin wyjaśnił: Dotychczas nie wystąpił na terenie gminy S. żaden problem z dostępem do korzystania, budowy czy 
rozbudowy urządzeń energetycznych (…) jedynym problemem było zagwarantowanie w budżecie gminy wystarczającej ilości 
środków na realizację wszystkich potrzeb w zakresie oświetlenia (…). Z tego powodu gmina nie czuła potrzeby wydatkowania 
środków publicznych na sporządzenie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną (…). 

 Niewywiązanie się przez dwie gminy (spośród 14) z ustawowego obowiązku finansowania oświetlenia 
odcinków dróg krajowych przebiegających w ich granicach administracyjnych.  
Gminy te odmówiły finansowania oświetlenia odcinków dróg krajowych z uwagi na brak środków finansowych 
na zakup energii, a także nieuzgodnienie przez GDDKiA z gminami warunków przejęcia tego obowiązku:  

W gminie S., na odcinku drogi krajowej o długości 5,7 km stale wyłączonych było 270 punktów świetlnych będących 
własnością GDDKiA. Burmistrz wyjaśnił m.in., że (…) budowa oświetlenia nie była uzgodniona z przyszłym 
użytkownikiem (…) nie służy mieszkańcom, ale obsługuje ruch tranzytowy (…). 

W gminie J., na drodze krajowej o długości 9,2 km stale były wyłączone 342 punkty świetlne. Wójt odmówił GDDKiA 
utrzymania i konserwacji liczników i słupów oświetleniowych oraz finansowania kosztów energii z powodu (…) braku 
określenia przez właściciela stanu technicznego urządzeń oraz kosztów ich utrzymania (…) droga krajowa w bardzo 
małym stopniu służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności (…). 

 Nieprzestrzeganie przez cztery gminy przepisów ustawy Pzp przy przeprowadzeniu ośmiu postępowań 
o zamówienie publiczne (18,6% postępowań objętych badaniem) na usługi związane z oświetleniem 
przestrzeni publicznej. 
Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i dotyczyły m.in.: niezamieszczenia w SIWZ informacji 
o wymaganiach w zakresie należytego zabezpieczenia wykonania umowy (w dwóch postępowaniach) oraz 
niewskazania w SIWZ terminu związania ofertą (w jednym postępowaniu), żądania przedstawienia dokumentów, 
które nie były niezbędne do przeprowadzenia zamówienia (w trzech postępowaniach), braku opisu sposobu 
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu (w dwóch 
postępowaniach). 

 Wyłonienie w dwóch gminach wykonawcy modernizacji, budowy i konserwacji urządzeń oświetlenia 
ulicznego bez przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, co było niezgodne z art. 7 ust. 3 
ustawy Pzp, zgodnie z którym zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie 
z przepisami ustawy: 

W gminie P., wybór wykonawcy modernizacji i budowy urządzeń oświetlenia dokonany został bez przeprowadzenia 
postępowania o zmówienie publiczne. W 2009 r. z jednym wykonawcą zostały zawarte cztery umowy na modernizację 
i budowę oświetlenia na łączną kwotę 176,4 tys. zł. Szacunkową wartość zamówienia określono na łączną kwotę 
144,6 tys. zł (37 293 euro), co oznacza, że kwota ta była wyższa od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Pzp (14 000 euro). 
Wójt wyjaśnił, że nie zastosował przepisów Pzp gdyż uważał, że skoro roboty budowlane realizowane były dla 
oddzielnych ulic, które są różnymi obiektami budowlanymi, a tym samym oddzielnymi zadaniami inwestycyjnymi, mogą 
być zlecane odrębnymi umowami. 

W gminie K. w 2011 r., pomimo obowiązku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, nie zostało ono 
przeprowadzone. Ustalono, że gmina zawarła z dwoma wykonawcami łącznie sześć umów o wartości ogółem 56,6 tys. zł 
(14 749,9 euro) na świadczenie usług konserwacji. Wartość jednej umowy zawartej z jednym z wykonawców wyniosła 
5 tys. zł (1 302,4 euro), natomiast łączna wartość pięciu umów zawartych z drugim z wykonawców wyniosła 51,6 tys. zł 
(13 447,5 euro). Burmistrz wyjaśnił, iż zakładano, że wynegocjowane wynagrodzenie za konserwację oświetlenia 
w 2011 r. nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 

W przedstawionych sytuacjach stanowiło to naruszenie art. 32 ust. 4 Pzp, wskazującego, że jeżeli 
zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, 
z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość 
poszczególnych części zamówienia. 

 Zakwalifikowanie w czterech gminach do niewłaściwej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków w łącznej kwocie 
493,9 tys. zł (1,2% ogółu wydatków poniesionych na finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej), np.: 

 
 

 
 

W mieście i gminie S. wydatki w łącznej kwocie 353,1 tys. zł, poniesione w okresie objętym kontrolą na budowę 
nowych punktów świetlnych zostały zaklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi 
publiczne gminne, zamiast w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg. 

Niezgodne z rozporządzeniem8 zakwalifikowanie wydatków na oświetlenie nie miało wpływu na merytoryczną stronę 
realizacji zadania objętego kontrolą.  

 Niezaewidencjonowanie w czterech gminach 100 wniosków w ewidencji skarg i wniosków. 
Wnioski mieszkańców dotyczyły w większości zamontowania dodatkowego oświetlenia. Przyczyną ich nieujęcia 
w ewidencji było niezakwalifikowanie pism mieszkańców jako wniosków w rozumieniu art. 241 Kpa. 

 Udzielenie odpowiedzi na wnioski mieszkańców z przekroczeniem ustawowego terminu w dwóch gminach 
oraz nieudzielenie odpowiedzi na pięć wniosków mieszkańców w jednej gminie. Przyczyną tej 
nieprawidłowości był brak szczególnej staranności pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych 
za realizację zadania w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej. 

Dobre praktyki: 

 Tworzenie przez kilka gmin tzw. grupy zakupowej w celu przeprowadzenia przetargu na zakup 
energii elektrycznej. Z jednej strony ułatwia to przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
o zamówienie publiczne, z drugiej – wzmacnia pozycję gmin w stosunku do przedsiębiorstw 
energetycznych. 

 Podejmowanie działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii. Ustalono bowiem, że poprzez 
zainstalowanie nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej (mimo poniesienia wydatków w pierwszej 
fazie) koszty zakupu energii maleją. 

Wnioski pokontrolne 

W związku z ustaleniami kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w celu: 
 Ustawowego zdefiniowania pojęcia punkt świetlny. 
 Przypisania finansowania oświetlenia dróg publicznych zarządcy danej kategorii drogi, w szczególności 

zarządcy dróg krajowych i ekspresowych niepłatnych oraz precyzyjnego określenia podmiotu 
odpowiedzialnego za finansowanie oświetlenia niepłatnych dróg ekspresowych. 

 Kwalifikowania odcinków dróg zastąpionych nowo wybudowanymi drogami zgodnie z ich parametrami 
technicznymi. 

 Umożliwienia gminom wyboru wykonawców konserwacji oświetlenia ulicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w przypadku, gdy właścicielami punktów świetlnych są przedsiębiorstwa energetyczne. 

 Wskazania, że gmina dokonująca zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej 
ma status odbiorcy, od którego to statusu uzależniona jest możliwość zakupu energii elektrycznej w trybie 
konkurencyjnym. 

 Wprowadzenie obowiązku ustalania warunków technicznych planowanego oświetlenia oraz warunków 
przejmowania przez gminy obowiązków w zakresie utrzymania oświetlenia zlokalizowanego przy drogach 
krajowych, pomiędzy GDDKiA (jako głównym inwestorem dróg krajowych) a gminami (jako jednostkami 
zobowiązanymi do finansowania oświetlenia dróg krajowych). 

                                                            
8  Dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  
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Dostosowanie organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 
9  października 2011 r., do obsługi wyborców niepełnosprawnych (D/11/501) 

Kontrolę przeprowadzono w 37 urzędach gmin (miast), położonych na terenie 14 województw w okresie 
od 9 września 2011 r. do 7 października 2011 r. 

Ważniejsze nieprawidłowości:  

 Niewywiązanie się wójtów 13 gmin z obowiązku określonego w art. 186 Kodeksu wyborczego w związku 
z art. 15a Przepisów wprowadzających, tj. wyznaczenia co najmniej 1/5 liczby lokali wyborczych 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, np.:. 

Burmistrz gminy W. w obwieszczeniu podał, że na terenie gminy jest 31 stałych obwodów głosowania, w tym pięć lokali 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (tj. 16,1% ogólnej liczby lokali 
w gminie). Burmistrz wyjaśnił, że niedostosowanie do wymaganego limitu takich lokali spowodowane było okresem urlopowym 
i zbyt krótkim czasem na sprawdzenie wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie lokali 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

Sekretarz gminy Z. wyjaśnił, że: postawienie przez ustawodawcę samorządom terytorialnym zalecenia wynikającego 
z ustawy Przepisy wprowadzające… jest dyskusyjne pod względem samego ujęcia danego zachowania samorządu. 
Po drugie, zastosowanie się do skonstruowanego w art. 15a zalecenia wymaga od samorządów nakładów 
na infrastrukturę. (…) niemożliwym było wyasygnowanie środków w budżecie gminy na przedmiotowy cel.  

Sekretarz gminy W. wyjaśnił, że: wyznaczenie jednego lokalu (zamiast dwóch) jest wystarczające. 
(…) Do 26 września br. żaden wyborca niepełnosprawny nie wyraził woli głosowania we wskazanym lokalu. 

 Wskazanie przez wójtów jako dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych lokali, które nie 
spełniały warunków technicznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Nieprawidłowość 
taka dotyczyła w dniu oględzin 62 lokali, (na 100 poddanych oględzinom), np.: 
W dniu 4 października 2011 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w S. została zamieszczona informacja Zastępcy 
Burmistrza (jako uzupełnienie do obwieszczenia Burmistrza z dnia 9 września 2011 r.), w której podane zostały adresy 
czterech lokali wyborczych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Oględziny dwóch lokali wykazały, 
że nie spełniają one wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Jeden lokal znajdował się 
na parterze budynku, do którego prowadzi 11 schodów i jest wyposażony w tzw. schodołaz wymagający obsługi 
dodatkowej osoby. Drzwi drugiego lokalu były nieodpowiedniej szerokości. 

W 27 lokalach nie przygotowano dla wyborców niepełnosprawnych prawidłowych miejsc zapewniających tajność głosowania, 
przy czym wójtowie zapewnili, że w 13 spośród nich zostaną przygotowane na dzień głosowania prawidłowe miejsca. 

W 19 lokalach nie oznaczono krawędzi schodów prowadzących do lokalu wyborczego oraz znajdujących się w nim 
kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 

W pięciu lokalach nie oznaczono przezroczystych przegród kolorem kontrastującym z tłem. 

W trzech lokalach nie zapewniono posadzki o właściwościach antypoślizgowych. 

W 40 lokalach brak było obwieszczeń oraz informacji PKW lub umieszczenie tych informacji na nieprawidłowej 
wysokości (zgodnie z wyjaśnieniami wójtów miały one zostać usunięte w 39 lokalach).  

Dobre praktyki: 

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów. 
 Dostarczenie organizacjom osób niepełnosprawnych informacji o uprawnieniach przysługujących 

wyborcom niepełnosprawnym z prośbą o ich upowszechnienie. 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano łącznie 23 wnioski pokontrolne, które dotyczyły głównie 
zapewnienia przez wójtów: 
 Wymaganej ustawowo liczby lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 Spełnienia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać lokale obwodowych komisji wyborczych 

dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 Terminowego zamieszczania obwieszczeń i informacji wyborczych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego (P/11/005) 

Kontrolę przeprowadzono w 40 jednostkach, tj. 39 urzędach administracji samorządowej i jednej gminnej 
jednostce organizacyjnej, położonych na terenie siedmiu województw. Szczegółowymi badaniami kontrolnymi 
objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., natomiast ustalenia w zakresie kwot wydatków 
na promocję jednostek samorządowych i udziału tych wydatków w wydatkach budżetowych ogółem, dokonano 
na podstawie danych sprawozdawczych z lat 2007–2011 (I półrocze). 

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na działalność promocyjną 
jednostek samorządu terytorialnego oraz efektów tej działalności. Przedmiotem oceny były w szczególności:  
 prawidłowość planowania i ujmowania w dokumentach planistycznych działań promocyjnych 

samorządów;  
 rozwiązania organizacyjne w zakresie prowadzenia tych działań, przyjęte w urzędach administracji 

samorządowej; 
 skuteczność działań promocyjnych; 
 zgodność wyboru podmiotów zewnętrznych do realizacji zadania w zakresie promocji z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi; 
 działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych na działania promocyjne; 
 prawidłowość klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania środków finansowych na działalność 

promocyjną samorządów. 

Wydatki na promocję objętych kontrolą jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2009 systematycznie 
wzrastały. Łącznie wydatki te w 2009 r. wyniosły 55,16 mln zł i były wyższe o 24,7 mln zł (tj. o 81,4%) od takich 
samych wydatków z 2007 r. (30,4 mln. zł). Zrealizowane w 2010 r. łączne wydatki na działania promocyjne 
kontrolowanych samorządów pozostały na zbliżonym poziomie takich samych wydatków z 2009 r. (stanowiły 99% 
tych wydatków). Zaplanowane na 2011 r. wydatki na zadania dotyczące promocji stanowiły 110% wydatków 
wykonanych w roku poprzednim (2010). W I półroczu 2011 r. wykonane wydatki były znacznie niższe od 50% 
planowanych wydatków na ten rok9. Jak wyjaśniono – zmniejszenie wydatków nastąpiło z powodu kryzysu 
finansowego. Zauważyć należy, że wydatki na promocję poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 
stanowią nieznaczny udział w ich wydatkach ogółem (od 0,08% do 1,86%). 

Wykonywanie zadań z zakresu promocji to mało sprecyzowana kategoria zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego. O tym, czy dane zadanie można zaliczyć do kategorii zadań promujących daną jednostkę 
każdorazowo decyduje rodzaj i charakter zadania. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, prawidłowość 
wykorzystania środków na działalność promocyjną jednostek samorządu terytorialnego, a także efekty objętych 
badaniem wybranych wydatków na działania promocyjne.  

                                                            
9  Z wyjątkiem wykonania tych wydatków w gminach miejskich i miejsko-wiejskich.  
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Dostosowanie organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 
9  października 2011 r., do obsługi wyborców niepełnosprawnych (D/11/501) 

Kontrolę przeprowadzono w 37 urzędach gmin (miast), położonych na terenie 14 województw w okresie 
od 9 września 2011 r. do 7 października 2011 r. 

Ważniejsze nieprawidłowości:  

 Niewywiązanie się wójtów 13 gmin z obowiązku określonego w art. 186 Kodeksu wyborczego w związku 
z art. 15a Przepisów wprowadzających, tj. wyznaczenia co najmniej 1/5 liczby lokali wyborczych 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, np.:. 

Burmistrz gminy W. w obwieszczeniu podał, że na terenie gminy jest 31 stałych obwodów głosowania, w tym pięć lokali 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (tj. 16,1% ogólnej liczby lokali 
w gminie). Burmistrz wyjaśnił, że niedostosowanie do wymaganego limitu takich lokali spowodowane było okresem urlopowym 
i zbyt krótkim czasem na sprawdzenie wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie lokali 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

Sekretarz gminy Z. wyjaśnił, że: postawienie przez ustawodawcę samorządom terytorialnym zalecenia wynikającego 
z ustawy Przepisy wprowadzające… jest dyskusyjne pod względem samego ujęcia danego zachowania samorządu. 
Po drugie, zastosowanie się do skonstruowanego w art. 15a zalecenia wymaga od samorządów nakładów 
na infrastrukturę. (…) niemożliwym było wyasygnowanie środków w budżecie gminy na przedmiotowy cel.  

Sekretarz gminy W. wyjaśnił, że: wyznaczenie jednego lokalu (zamiast dwóch) jest wystarczające. 
(…) Do 26 września br. żaden wyborca niepełnosprawny nie wyraził woli głosowania we wskazanym lokalu. 

 Wskazanie przez wójtów jako dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych lokali, które nie 
spełniały warunków technicznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Nieprawidłowość 
taka dotyczyła w dniu oględzin 62 lokali, (na 100 poddanych oględzinom), np.: 
W dniu 4 października 2011 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w S. została zamieszczona informacja Zastępcy 
Burmistrza (jako uzupełnienie do obwieszczenia Burmistrza z dnia 9 września 2011 r.), w której podane zostały adresy 
czterech lokali wyborczych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Oględziny dwóch lokali wykazały, 
że nie spełniają one wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Jeden lokal znajdował się 
na parterze budynku, do którego prowadzi 11 schodów i jest wyposażony w tzw. schodołaz wymagający obsługi 
dodatkowej osoby. Drzwi drugiego lokalu były nieodpowiedniej szerokości. 

W 27 lokalach nie przygotowano dla wyborców niepełnosprawnych prawidłowych miejsc zapewniających tajność głosowania, 
przy czym wójtowie zapewnili, że w 13 spośród nich zostaną przygotowane na dzień głosowania prawidłowe miejsca. 

W 19 lokalach nie oznaczono krawędzi schodów prowadzących do lokalu wyborczego oraz znajdujących się w nim 
kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 

W pięciu lokalach nie oznaczono przezroczystych przegród kolorem kontrastującym z tłem. 

W trzech lokalach nie zapewniono posadzki o właściwościach antypoślizgowych. 

W 40 lokalach brak było obwieszczeń oraz informacji PKW lub umieszczenie tych informacji na nieprawidłowej 
wysokości (zgodnie z wyjaśnieniami wójtów miały one zostać usunięte w 39 lokalach).  

Dobre praktyki: 

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów. 
 Dostarczenie organizacjom osób niepełnosprawnych informacji o uprawnieniach przysługujących 

wyborcom niepełnosprawnym z prośbą o ich upowszechnienie. 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano łącznie 23 wnioski pokontrolne, które dotyczyły głównie 
zapewnienia przez wójtów: 
 Wymaganej ustawowo liczby lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 Spełnienia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać lokale obwodowych komisji wyborczych 

dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 Terminowego zamieszczania obwieszczeń i informacji wyborczych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego (P/11/005) 

Kontrolę przeprowadzono w 40 jednostkach, tj. 39 urzędach administracji samorządowej i jednej gminnej 
jednostce organizacyjnej, położonych na terenie siedmiu województw. Szczegółowymi badaniami kontrolnymi 
objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., natomiast ustalenia w zakresie kwot wydatków 
na promocję jednostek samorządowych i udziału tych wydatków w wydatkach budżetowych ogółem, dokonano 
na podstawie danych sprawozdawczych z lat 2007–2011 (I półrocze). 

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na działalność promocyjną 
jednostek samorządu terytorialnego oraz efektów tej działalności. Przedmiotem oceny były w szczególności:  
 prawidłowość planowania i ujmowania w dokumentach planistycznych działań promocyjnych 

samorządów;  
 rozwiązania organizacyjne w zakresie prowadzenia tych działań, przyjęte w urzędach administracji 

samorządowej; 
 skuteczność działań promocyjnych; 
 zgodność wyboru podmiotów zewnętrznych do realizacji zadania w zakresie promocji z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi; 
 działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych na działania promocyjne; 
 prawidłowość klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania środków finansowych na działalność 

promocyjną samorządów. 

Wydatki na promocję objętych kontrolą jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2009 systematycznie 
wzrastały. Łącznie wydatki te w 2009 r. wyniosły 55,16 mln zł i były wyższe o 24,7 mln zł (tj. o 81,4%) od takich 
samych wydatków z 2007 r. (30,4 mln. zł). Zrealizowane w 2010 r. łączne wydatki na działania promocyjne 
kontrolowanych samorządów pozostały na zbliżonym poziomie takich samych wydatków z 2009 r. (stanowiły 99% 
tych wydatków). Zaplanowane na 2011 r. wydatki na zadania dotyczące promocji stanowiły 110% wydatków 
wykonanych w roku poprzednim (2010). W I półroczu 2011 r. wykonane wydatki były znacznie niższe od 50% 
planowanych wydatków na ten rok9. Jak wyjaśniono – zmniejszenie wydatków nastąpiło z powodu kryzysu 
finansowego. Zauważyć należy, że wydatki na promocję poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 
stanowią nieznaczny udział w ich wydatkach ogółem (od 0,08% do 1,86%). 

Wykonywanie zadań z zakresu promocji to mało sprecyzowana kategoria zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego. O tym, czy dane zadanie można zaliczyć do kategorii zadań promujących daną jednostkę 
każdorazowo decyduje rodzaj i charakter zadania. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, prawidłowość 
wykorzystania środków na działalność promocyjną jednostek samorządu terytorialnego, a także efekty objętych 
badaniem wybranych wydatków na działania promocyjne.  

                                                            
9  Z wyjątkiem wykonania tych wydatków w gminach miejskich i miejsko-wiejskich.  
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Ważniejsze nieprawidłowości:  

 Klasyfikowanie wydatków niezgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych10 
(w 18 urzędach administracji samorządowej, tj. w 46,2% skontrolowanych urzędów). Nierzetelne klasyfikowanie 
wydatków stanowiło istotną trudność w ustaleniu zgodnej ze stanem faktycznym wysokości środków 
wykorzystanych na promocję przez jednostki samorządu terytorialnego objęte kontrolą. W związku z tym, dane 
dotyczące kwot wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykazywane 
w sprawozdaniach budżetowych były nierzetelne. Do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
w tych jst klasyfikowane były wydatki nie mające żadnego związku z promocją samorządów lub wydatki na promocję 
klasyfikowano w innych rozdziałach niż rozdział 75075, np.: 
W Urzędzie Miasta N. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatek w wysokości 
5 062 zł stanowiący zwrot kosztów powrotu z urlopu Pana Burmistrza, w związku z jego przerwaniem spowodowanym 
zagrożeniem powodziowym w gminie N. (w maju 2010 r.). 
W Urzędzie gminy B. do rozdziału 75075 zakwalifikowano wydatki w kwocie 48 531,20 zł nie związane z promocją 
gminy. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzenia za prowadzenie orkiestr strażackich przy OSP w L. i B. oraz 
nauczania gry na instrumentach, częściowego zwrotu zakupu sztandaru. 

 Brak rzetelnego nadzoru ze strony samorządów nad realizacją przez kluby sportowe zleconych im usług/zadań 
promocyjnych. 17  jednostek samorządu terytorialnego (44,7% kontrolowanych) w latach 2010–2011 (I półrocze) 
zleciło klubom i organizacjom sportowym świadczenie usług i realizację zadań na rzecz promocji. Szczegółowymi 
badaniami objęto realizację 9 zawartych umów, spośród których w 5 przypadkach (55,6% badanych) stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na dokonaniu przez jst płatności na rzecz klubów sportowych w kwotach umownych 
pomimo niezrealizowania przez nie pełnego zakresu zadań określonych w umowach albo sfinansowaniu przez jst 
ze środków na promocję zakupu sprzętu sportowego dla klubów, odzieży sportowej, częściowej refundacji kosztów 
utrzymania obiektów sportowych czy kosztów transportu zawodników, np.: 
Miasto P. sfinansowało zakup odzieży sportowej (buty, koszulki, getry) dla klubu „Czuwaj” (o wartości 50 000 zł). Poza 
tym, zgodnie z porozumieniem zawartym z Klubem, Miasto zobowiązało się do częściowej refundacji kosztów 
utrzymania obiektów sportowych i transportu zawodników. Według noty księgowej, wystawionej przez Klub, do dnia 
28 lipca 2011 r. Miasto wydatkowało łącznie 8 053,48 zł (za przewóz zawodników i zakup energii elektrycznej). 
W ewidencji księgowej wydatek ten ujęto w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 
W ocenie NIK, wydatki na zakup odzieży (50 000 zł), na przewóz zawodników oraz zakup energii elektrycznej 
(8 053,48 zł) nie stanowiły wydatków na promocję Miasta poprzez sport. Były one formą wsparcia finansowego 
statutowej działalności Klubu i w związku z tym zostały nieprawidłowo ujęte w ewidencji księgowej w rozdziale 75075.  

 Nieokreślenie w dokumentach planistycznych oczekiwanych wymiernych efektów (korzyści), jakie zamierzano 
osiągnąć poprzez działania promocyjne11 (w  25  kontrolowanych jednostkach, tj. w 65,8%). Nie określono również 
wskaźników, które pozwoliłyby dokonać oceny realizacji przyjętych celów działalności promocyjnej. Dokonywano 
wydatków ze środków publicznych na promocję, bez oceny postępów we wdrażaniu strategii i bez rzetelnej oceny 
efektywności tych wydatków. W 11 jednostkach (tj. 28,2% kontrolowanych) działania promocyjne określone 
w dokumentach planistycznych nie były w pełni realizowane. Pomimo zapisów w strategiach, nie monitorowano 
działań podejmowanych we własnym zakresie, jak również zlecanych podmiotom zewnętrznym. Na potrzeby 
kontroli NIK sporządzono zestawienia, w których przedstawiono zakładane i uzyskane efekty z działalności 
promocyjnej. Jednakże tylko w dziewięciu jednostkach spośród 38 (tj. 23,7%) zwymiarowano te efekty podając 
w liczbach (lub procentach) np. przyrost mieszkańców, turystów czy inwestorów w mieście (gminie) lub procent 
wzrostu dochodów jst. z podatku od nieruchomości. W pozostałych jednostkach, poziom efektów określono jako: 
znaczny wzrost, wysoka oglądalność, duże zainteresowanie czy zwiększenie rozpoznawalności.  

                                                            
10  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.  
11  Nie dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE lub innych środków pomocowych. 

 
 

 
 

Ponadto, stwierdzono jednostkowe przypadki nieprawidłowości, które dotyczyły: 
 Braku koordynacji działań promocyjnych w przypadkach wykonywania tych zadań przez więcej niż jedną 

komórkę organizacyjną urzędu. Nieprawidłowość tę stwierdzono w czterech jednostkach (tj. 10%). 
 Braku kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących to zadanie w dwóch urzędach administracji 

samorządowej (tj. 5,0%). 
 Nieterminowego regulowania w pięciu jednostkach (tj. w 12,5%) zobowiązań wobec dostawców materiałów 

promocyjnych, w wyniku czego wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 117,6 tys. zł. W żadnej 
z tych jednostek nie zapłacono odsetek z tego tytułu. 

 Przekroczenia planu wydatków na promocję w dwóch urzędach administracji samorządowej (tj. w 5%). 
 Nierzetelnego rozliczenia delegacji służbowych w celu promocji powiatu. Wypłacono wyższe kwoty 

od należnych z powodu nieprawidłowego wyliczenia czasu trwania podróży oraz wykazano podróże 
radnego w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne, a nie w  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 
Nieprawidłowość tę stwierdzono w dwóch powiatach. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniach pokontrolnych, adresowanych do kierowników urzędów administracji 
samorządowej, wnioskowała o: 
 Stworzenie mechanizmów kontroli wdrażania strategii promocji oraz efektywności realizacji projektów z tego 

zakresu. Określenie w strategiach promocji wskaźników, a następnie ich monitorowanie pozwoliłoby 
na dokonanie oceny postępów we wdrażaniu strategii oraz na zwymiarowanie osiągniętych korzyści. 

 Wyeliminowanie niezgodnej z obowiązującymi wymogami klasyfikacji wydatków. 
 Rozważenie możliwości określenia wartości docelowej mierników w strategiach promocji do oceny 

efektywności działań promocyjnych i stopnia osiągania założonych celów. 
 Zapewnienie rzetelnego przygotowywania oraz rozliczania wykonania umów z podmiotami zewnętrznymi, 

którym zlecono działania promocyjne na rzecz jednostki samorządowej. 

Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (P/12/051) 

Kontrola została przeprowadzona w 17 jednostkach samorządu terytorialnego (15 urzędach gmin, jednym 
starostwie i w jednym urzędzie marszałkowskim). Kontrolą objęto okres 2009–2012 (I półrocze), tj. okres 
po zmianie regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. 

NIK pozytywnie oceniła podejmowanie przez podmioty publiczne przedsięwzięć w systemie partnerstwa 
publiczno-prywatnego, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz pomimo niewielkiej dotychczas skali 
realizacji inwestycji publicznych w formule PPP. Kontrolowane jednostki w zróżnicowanym stopniu były 
przygotowane do realizacji przedsięwzięć PPP. Najlepiej były przygotowane jednostki, które korzystały 
z fachowego doradztwa i analizowały przyczyny niepowodzenia nieudanych postępowań. Doradcy, których 
zadaniem było przeprowadzenie analiz i przygotowanie przedsięwzięcia, byli zatrudniani w sposób gospodarny 
i przy zachowaniu zasad konkurencji. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprawidłowości polegały na nierzetelnym przygotowaniu niektórych przedsięwzięć PPP, co nie pozwoliło 
na wyłonienie partnera prywatnego do ich realizacji lub prowadziło do zawarcia umów na warunkach 
niekorzystnych dla podmiotu publicznego.  

 Podejmowano też próby realizacji przedsięwzięcia PPP bez przeprowadzenia analiz wskazujących 
na optymalny sposób realizacji planowanej inwestycji publicznej lub ignorowano wyniki przeprowadzonych 
analiz w postępowaniach zmierzających do wyboru partnera prywatnego. Negocjowane umowy nie 
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Ważniejsze nieprawidłowości:  

 Klasyfikowanie wydatków niezgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych10 
(w 18 urzędach administracji samorządowej, tj. w 46,2% skontrolowanych urzędów). Nierzetelne klasyfikowanie 
wydatków stanowiło istotną trudność w ustaleniu zgodnej ze stanem faktycznym wysokości środków 
wykorzystanych na promocję przez jednostki samorządu terytorialnego objęte kontrolą. W związku z tym, dane 
dotyczące kwot wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykazywane 
w sprawozdaniach budżetowych były nierzetelne. Do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
w tych jst klasyfikowane były wydatki nie mające żadnego związku z promocją samorządów lub wydatki na promocję 
klasyfikowano w innych rozdziałach niż rozdział 75075, np.: 
W Urzędzie Miasta N. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatek w wysokości 
5 062 zł stanowiący zwrot kosztów powrotu z urlopu Pana Burmistrza, w związku z jego przerwaniem spowodowanym 
zagrożeniem powodziowym w gminie N. (w maju 2010 r.). 
W Urzędzie gminy B. do rozdziału 75075 zakwalifikowano wydatki w kwocie 48 531,20 zł nie związane z promocją 
gminy. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzenia za prowadzenie orkiestr strażackich przy OSP w L. i B. oraz 
nauczania gry na instrumentach, częściowego zwrotu zakupu sztandaru. 

 Brak rzetelnego nadzoru ze strony samorządów nad realizacją przez kluby sportowe zleconych im usług/zadań 
promocyjnych. 17  jednostek samorządu terytorialnego (44,7% kontrolowanych) w latach 2010–2011 (I półrocze) 
zleciło klubom i organizacjom sportowym świadczenie usług i realizację zadań na rzecz promocji. Szczegółowymi 
badaniami objęto realizację 9 zawartych umów, spośród których w 5 przypadkach (55,6% badanych) stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na dokonaniu przez jst płatności na rzecz klubów sportowych w kwotach umownych 
pomimo niezrealizowania przez nie pełnego zakresu zadań określonych w umowach albo sfinansowaniu przez jst 
ze środków na promocję zakupu sprzętu sportowego dla klubów, odzieży sportowej, częściowej refundacji kosztów 
utrzymania obiektów sportowych czy kosztów transportu zawodników, np.: 
Miasto P. sfinansowało zakup odzieży sportowej (buty, koszulki, getry) dla klubu „Czuwaj” (o wartości 50 000 zł). Poza 
tym, zgodnie z porozumieniem zawartym z Klubem, Miasto zobowiązało się do częściowej refundacji kosztów 
utrzymania obiektów sportowych i transportu zawodników. Według noty księgowej, wystawionej przez Klub, do dnia 
28 lipca 2011 r. Miasto wydatkowało łącznie 8 053,48 zł (za przewóz zawodników i zakup energii elektrycznej). 
W ewidencji księgowej wydatek ten ujęto w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 
W ocenie NIK, wydatki na zakup odzieży (50 000 zł), na przewóz zawodników oraz zakup energii elektrycznej 
(8 053,48 zł) nie stanowiły wydatków na promocję Miasta poprzez sport. Były one formą wsparcia finansowego 
statutowej działalności Klubu i w związku z tym zostały nieprawidłowo ujęte w ewidencji księgowej w rozdziale 75075.  

 Nieokreślenie w dokumentach planistycznych oczekiwanych wymiernych efektów (korzyści), jakie zamierzano 
osiągnąć poprzez działania promocyjne11 (w  25  kontrolowanych jednostkach, tj. w 65,8%). Nie określono również 
wskaźników, które pozwoliłyby dokonać oceny realizacji przyjętych celów działalności promocyjnej. Dokonywano 
wydatków ze środków publicznych na promocję, bez oceny postępów we wdrażaniu strategii i bez rzetelnej oceny 
efektywności tych wydatków. W 11 jednostkach (tj. 28,2% kontrolowanych) działania promocyjne określone 
w dokumentach planistycznych nie były w pełni realizowane. Pomimo zapisów w strategiach, nie monitorowano 
działań podejmowanych we własnym zakresie, jak również zlecanych podmiotom zewnętrznym. Na potrzeby 
kontroli NIK sporządzono zestawienia, w których przedstawiono zakładane i uzyskane efekty z działalności 
promocyjnej. Jednakże tylko w dziewięciu jednostkach spośród 38 (tj. 23,7%) zwymiarowano te efekty podając 
w liczbach (lub procentach) np. przyrost mieszkańców, turystów czy inwestorów w mieście (gminie) lub procent 
wzrostu dochodów jst. z podatku od nieruchomości. W pozostałych jednostkach, poziom efektów określono jako: 
znaczny wzrost, wysoka oglądalność, duże zainteresowanie czy zwiększenie rozpoznawalności.  

                                                            
10  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.  
11  Nie dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE lub innych środków pomocowych. 

 
 

 
 

Ponadto, stwierdzono jednostkowe przypadki nieprawidłowości, które dotyczyły: 
 Braku koordynacji działań promocyjnych w przypadkach wykonywania tych zadań przez więcej niż jedną 

komórkę organizacyjną urzędu. Nieprawidłowość tę stwierdzono w czterech jednostkach (tj. 10%). 
 Braku kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących to zadanie w dwóch urzędach administracji 

samorządowej (tj. 5,0%). 
 Nieterminowego regulowania w pięciu jednostkach (tj. w 12,5%) zobowiązań wobec dostawców materiałów 

promocyjnych, w wyniku czego wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 117,6 tys. zł. W żadnej 
z tych jednostek nie zapłacono odsetek z tego tytułu. 

 Przekroczenia planu wydatków na promocję w dwóch urzędach administracji samorządowej (tj. w 5%). 
 Nierzetelnego rozliczenia delegacji służbowych w celu promocji powiatu. Wypłacono wyższe kwoty 

od należnych z powodu nieprawidłowego wyliczenia czasu trwania podróży oraz wykazano podróże 
radnego w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne, a nie w  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 
Nieprawidłowość tę stwierdzono w dwóch powiatach. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniach pokontrolnych, adresowanych do kierowników urzędów administracji 
samorządowej, wnioskowała o: 
 Stworzenie mechanizmów kontroli wdrażania strategii promocji oraz efektywności realizacji projektów z tego 

zakresu. Określenie w strategiach promocji wskaźników, a następnie ich monitorowanie pozwoliłoby 
na dokonanie oceny postępów we wdrażaniu strategii oraz na zwymiarowanie osiągniętych korzyści. 

 Wyeliminowanie niezgodnej z obowiązującymi wymogami klasyfikacji wydatków. 
 Rozważenie możliwości określenia wartości docelowej mierników w strategiach promocji do oceny 

efektywności działań promocyjnych i stopnia osiągania założonych celów. 
 Zapewnienie rzetelnego przygotowywania oraz rozliczania wykonania umów z podmiotami zewnętrznymi, 

którym zlecono działania promocyjne na rzecz jednostki samorządowej. 

Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (P/12/051) 

Kontrola została przeprowadzona w 17 jednostkach samorządu terytorialnego (15 urzędach gmin, jednym 
starostwie i w jednym urzędzie marszałkowskim). Kontrolą objęto okres 2009–2012 (I półrocze), tj. okres 
po zmianie regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. 

NIK pozytywnie oceniła podejmowanie przez podmioty publiczne przedsięwzięć w systemie partnerstwa 
publiczno-prywatnego, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz pomimo niewielkiej dotychczas skali 
realizacji inwestycji publicznych w formule PPP. Kontrolowane jednostki w zróżnicowanym stopniu były 
przygotowane do realizacji przedsięwzięć PPP. Najlepiej były przygotowane jednostki, które korzystały 
z fachowego doradztwa i analizowały przyczyny niepowodzenia nieudanych postępowań. Doradcy, których 
zadaniem było przeprowadzenie analiz i przygotowanie przedsięwzięcia, byli zatrudniani w sposób gospodarny 
i przy zachowaniu zasad konkurencji. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprawidłowości polegały na nierzetelnym przygotowaniu niektórych przedsięwzięć PPP, co nie pozwoliło 
na wyłonienie partnera prywatnego do ich realizacji lub prowadziło do zawarcia umów na warunkach 
niekorzystnych dla podmiotu publicznego.  

 Podejmowano też próby realizacji przedsięwzięcia PPP bez przeprowadzenia analiz wskazujących 
na optymalny sposób realizacji planowanej inwestycji publicznej lub ignorowano wyniki przeprowadzonych 
analiz w postępowaniach zmierzających do wyboru partnera prywatnego. Negocjowane umowy nie 

Administracja samorządowa



42

 
 

 
 

dochodziły do skutku, ponieważ podmioty publiczne dążyły do obarczenia maksymalnym ryzykiem 
przedsięwzięcia partnera prywatnego i nie godziły się na dopłaty na rzecz partnera prywatnego, nawet kiedy 
takie dopłaty wynikały z przeprowadzonych analiz. 

Skala stosowania formuły PPP w realizacji zadań publicznych była niewielka. Wartość przedsięwzięć zainicjowanych 
w formule PPP stanowiła 14% w stosunku do wartości inwestycji ogółem zainicjowanych w kontrolowanych 
podmiotach. Wartość zawartych umów w stosunku do wartości wszczętych postępowań PPP wyniosła 11%. 
Dla porównania, podpisaniem umów zakończyło się 74% wszczętych przedsięwzięć inwestycyjnych ogółem. Należy 
przy tym zaznaczyć, że do kontroli typowano podmioty, w których stosowano partnerstwo publiczno-prywatne oraz 
w których przedsięwzięcia PPP były najbardziej zaawansowane. 

Wyniki kontroli wskazują, że przyczynami niepowodzeń w realizacji zadań publicznych w szeroko pojętej formule 
PPP jest ich niedostateczne przygotowanie, w tym niedostateczne rozpoznanie ryzyk i brak analiz dotyczących 
najlepszego sposobu realizacji zadania. Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące jednostkowe 
przedsięwzięcia PPP, które najczęściej zawierały umowy o koncesje na roboty budowlane i usługi lub inne 
umowy PPP, nie miały dostatecznej wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu tego typu umów. 

Dobre praktyki: 

Korzystanie przez niektóre jednostki z fachowego doradztwa i analizowanie przyczyn niepowodzenia 
nieudanych postępowań w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na potrzebę precyzyjnego zdefiniowania i określenia zakresu ryzyk: budowy, 
popytu i dostępności oraz określenia jednoznacznej metodologii ich podziału pomiędzy strony przedsięwzięcia PPP. 
W tym celu minister właściwy do spraw gospodarki powinien skorzystać z delegacji zawartej w art. 18a ustawy o PPP 
i wydać rozporządzenie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu 
opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Kontrole przeprowadzone w latach 2011–2013, objęły działania  jednostek samorządu terytorialnego w wielu 
obszarach związanych z ochroną środowiska.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że gminy napotykały problemy związane z prawidłową i terminową realizacją zadań 
dotyczących wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Problemy te wynikały 
m.in. z czynników obiektywnych, w tym uwarunkowań prawnych i organizacyjnych oraz ograniczeń czasowych 
i finansowych. 

Z uwagi na błędy w wyznaczeniu aglomeracji, przygotowanie czwartej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych wymaga przede wszystkim poprawnego ich wyznaczenia. Zdaniem NIK, konieczne jest pilne 
podjęcie działań w omawianym zakresie, a następnie zapewnienie gminom, realizującym inwestycje w prawidłowo 
wyznaczonych aglomeracjach, optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych, umożliwiających wykonanie 
zadań ujętych w zaktualizowanym Programie oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją. 

NIK oceniła jako nierzetelne przygotowanie gmin do usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach 
nieobjętych kanalizacją. Nieprawidłowości polegały na nieuwzględnieniu lub tylko częściowym uwzględnieniu zadań 
związanych z gospodarką ściekową na obszarach nieskanalizowanych w regulaminach organizacyjnych i zakresach 
czynności pracowników oraz niepodejmowaniu działań niezbędnych do realizacji omawianego zadania.  

Samorządy województw w regionalnych programach operacyjnych nietrafnie zaplanowały mierniki dla działań z zakresu 
infrastruktury komunalnej. Prognozowany poziom realizacji mierników wskazuje na zagrożenie ich osiągnięcia.  

Zakaz wyłapywania bezdomnych zwierząt bez zapewnienia im miejsc w schronisku jest – w przypadku wielu 
gmin – praktycznie niewykonalny. Gminy, szczególnie małe, nie są w stanie poradzić sobie z problemem 
bezdomności zwierząt, głównie z powodu braku schronisk. Niezbędne jest zatem stworzenie zachęt, także 
finansowych, do tworzenia porozumień międzygminnych w celu wspólnej realizacji zadań, w tym budowy 
i utrzymywania schronisk. Problemu bezdomności psów i kotów nie da się też rozwiązać bez wprowadzenia 
zmian m.in. w ustawie o ochronie zwierząt. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność skontrolowanych gmin w istotnych obszarach kontrolowanej 
działalności, obejmujących uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew i gospodarowanie pozyskanym drewnem, 
a także skuteczność kontroli zarządczej w tym zakresie. NIK natomiast oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność gmin w pozostałym zakresie, obejmującym wywiązywanie się z obowiązków zawartych 
w zezwoleniach i realizację przez nie prac związanych z usuwaniem drzew, jak również wydawanie przez starostów 
zezwoleń i wykonywanie czynności sprawdzających ich realizację. 

Nieprecyzyjne przepisy prawa, wnioski samorządów terytorialnych o łagodzenie zakazów obowiązujących 
w parkach krajobrazowych oraz brak należytej współpracy pomiędzy organami, mającymi wpływ na ochronę 
i funkcjonowanie parków krajobrazowych, stwarzają poważne zagrożenie dla zachowania wartości tych terenów 
i indywidualnego charakteru regionów. Szeroki zakres spraw wymagających doprecyzowania wskazuje 
na konieczność wprowadzenia kompleksowych zmian regulacji prawnych. Właściwe funkcjonowanie parków 
zależeć też będzie od wypracowania dobrych praktyk w zakresie współdziałania różnych organów.   

Działania dotyczące ochrony środowiska i przyrody, badane w ramach kontroli zarządzania środowiskiem 
w gminach, ujmowane w wielu dokumentach strategicznych, obowiązujących w gminach, wymagają koordynacji 
i dyscyplinowania ich realizacji. Dokumentem spajającym wszystkie działania na poziomie gminy mógłby być 
program ochrony środowiska. Odnotowane w toku kontroli liczne nieprawidłowości w odniesieniu do tych 
programów wskazują, zdaniem NIK, że w większości kontrolowanych jednostek, ich opracowanie było traktowane 
jako konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku, natomiast znaczenie programów, jako bazy dla 
wprowadzenia rzeczywistego, sprawnego systemu zarządzania środowiskiem i narzędzia koordynacji działań, 
było przez gminy zdecydowanie niedoceniane.  
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Kontrole przeprowadzone w latach 2011–2013, objęły działania  jednostek samorządu terytorialnego w wielu 
obszarach związanych z ochroną środowiska.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że gminy napotykały problemy związane z prawidłową i terminową realizacją zadań 
dotyczących wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Problemy te wynikały 
m.in. z czynników obiektywnych, w tym uwarunkowań prawnych i organizacyjnych oraz ograniczeń czasowych 
i finansowych. 

Z uwagi na błędy w wyznaczeniu aglomeracji, przygotowanie czwartej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych wymaga przede wszystkim poprawnego ich wyznaczenia. Zdaniem NIK, konieczne jest pilne 
podjęcie działań w omawianym zakresie, a następnie zapewnienie gminom, realizującym inwestycje w prawidłowo 
wyznaczonych aglomeracjach, optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych, umożliwiających wykonanie 
zadań ujętych w zaktualizowanym Programie oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją. 

NIK oceniła jako nierzetelne przygotowanie gmin do usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach 
nieobjętych kanalizacją. Nieprawidłowości polegały na nieuwzględnieniu lub tylko częściowym uwzględnieniu zadań 
związanych z gospodarką ściekową na obszarach nieskanalizowanych w regulaminach organizacyjnych i zakresach 
czynności pracowników oraz niepodejmowaniu działań niezbędnych do realizacji omawianego zadania.  

Samorządy województw w regionalnych programach operacyjnych nietrafnie zaplanowały mierniki dla działań z zakresu 
infrastruktury komunalnej. Prognozowany poziom realizacji mierników wskazuje na zagrożenie ich osiągnięcia.  

Zakaz wyłapywania bezdomnych zwierząt bez zapewnienia im miejsc w schronisku jest – w przypadku wielu 
gmin – praktycznie niewykonalny. Gminy, szczególnie małe, nie są w stanie poradzić sobie z problemem 
bezdomności zwierząt, głównie z powodu braku schronisk. Niezbędne jest zatem stworzenie zachęt, także 
finansowych, do tworzenia porozumień międzygminnych w celu wspólnej realizacji zadań, w tym budowy 
i utrzymywania schronisk. Problemu bezdomności psów i kotów nie da się też rozwiązać bez wprowadzenia 
zmian m.in. w ustawie o ochronie zwierząt. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność skontrolowanych gmin w istotnych obszarach kontrolowanej 
działalności, obejmujących uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew i gospodarowanie pozyskanym drewnem, 
a także skuteczność kontroli zarządczej w tym zakresie. NIK natomiast oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność gmin w pozostałym zakresie, obejmującym wywiązywanie się z obowiązków zawartych 
w zezwoleniach i realizację przez nie prac związanych z usuwaniem drzew, jak również wydawanie przez starostów 
zezwoleń i wykonywanie czynności sprawdzających ich realizację. 

Nieprecyzyjne przepisy prawa, wnioski samorządów terytorialnych o łagodzenie zakazów obowiązujących 
w parkach krajobrazowych oraz brak należytej współpracy pomiędzy organami, mającymi wpływ na ochronę 
i funkcjonowanie parków krajobrazowych, stwarzają poważne zagrożenie dla zachowania wartości tych terenów 
i indywidualnego charakteru regionów. Szeroki zakres spraw wymagających doprecyzowania wskazuje 
na konieczność wprowadzenia kompleksowych zmian regulacji prawnych. Właściwe funkcjonowanie parków 
zależeć też będzie od wypracowania dobrych praktyk w zakresie współdziałania różnych organów.   

Działania dotyczące ochrony środowiska i przyrody, badane w ramach kontroli zarządzania środowiskiem 
w gminach, ujmowane w wielu dokumentach strategicznych, obowiązujących w gminach, wymagają koordynacji 
i dyscyplinowania ich realizacji. Dokumentem spajającym wszystkie działania na poziomie gminy mógłby być 
program ochrony środowiska. Odnotowane w toku kontroli liczne nieprawidłowości w odniesieniu do tych 
programów wskazują, zdaniem NIK, że w większości kontrolowanych jednostek, ich opracowanie było traktowane 
jako konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku, natomiast znaczenie programów, jako bazy dla 
wprowadzenia rzeczywistego, sprawnego systemu zarządzania środowiskiem i narzędzia koordynacji działań, 
było przez gminy zdecydowanie niedoceniane.  
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Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach powszechnie obowiązującego prawa jest możliwe, choć nie 
w pełni wykorzystywane przez samorządy. Zagospodarowanie terenów publicznych ogranicza się do zachowania 
ich w obecnej formie. Gminy na ogół nie rozwijają nowych funkcji, np.: rekreacyjnych, wypoczynkowych, 
reprezentacyjnych terenów publicznych w przyjmowanych rozwiązaniach planistycznych. Kontynuacji wymaga 
proces określania przez gminy zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwłaszcza 
na terenach intensywnie wykorzystywanych do celów reklamowych. Dobrą praktyką jest określanie przez organy 
wykonawcze gmin szczegółowych warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach 
stanowiących własność publiczną.  

Objęci kontrolą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, poza nielicznymi przypadkami, prawidłowo i poprawnie 
sprawdzali zgodność przedkładanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Analizowali także 
przedłożone przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich zgodność z kierunkami rozwoju gmin, miejscowymi planami 
zagospodarowania 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 kosztów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków, wykazywanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne przy ustalaniu cen i stawek 
opłat określonych w taryfie, pod kątem celowości ich ponoszenia. Stwierdzono także brak kontroli jednostek 
wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. We wszystkich 
skontrolowanych jednostkach stwierdzono także prawidłowe postępowanie z wytworzonymi ściekami. Przestrzegano 
obowiązków pomiaru jakości i ilości odprowadzanych ścieków. We wszystkich nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych oczyszczalniach ścieków uzyskano zakładane redukcje podstawowych zanieczyszczeń. 

Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej została oceniona 
pozytywnie, stwierdzono jednak nieprawidłowości i uchybienia związane zarówno z przygotowaniem, jak i realizacją 
obiektów i przekazywaniem ich do użytkowania. Stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania 
w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń związanych z inwestycjami. Do ich powstania, w ocenie NIK, 
przyczyniła się najczęściej nieznajomość przepisów lub niedbalstwo osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji 
w gminach. Stwierdzono, że gminy w pierwszej kolejności realizowały inwestycje infrastrukturalne zaopatrujące 
mieszkańców poszczególnych miejscowości w wodę, a dopiero w latach następnych, w tych miejscowościach 
wykonywano instalacje sieci kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków (jeżeli były na to środki). Uzasadniano to 
trudnościami finansowymi gmin. Problem odbioru ścieków z tych terenów pozostawiono do rozwiązania samym 
mieszkańcom, pomimo tego że prawo nakłada ten obowiązek na gminy.  

W wyniku tych kontroli NIK sformułowała szczegółowe uwagi i wnioski, w tym de lege ferenda, dotyczące działań 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środowiska. 
  

 
 

 
 

Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi (P/13/018) 

Celem kontroli była ocena przygotowania gmin do wykonywania zadań w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi w świetle nowych rozwiązań wprowadzonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, a w szczególności: 

 organizacji pracy w urzędzie gminy związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz 
wywiązywania się z obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków 
właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarowania odpadami; 

 organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym uchwalania prawa 
miejscowego w tym zakresie; 

 wyboru podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
 ewidencjonowania w urzędzie skarg i wniosków spraw związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

Kontrolę przeprowadzono w 27 gminach w siedmiu województwach w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewywiązanie się w pełni przez 10 gmin z obowiązku dokonania analizy stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi za 2012 r. 
W wyniku niewywiązania się z powyższego obowiązku wójtowie nie zweryfikowali możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym głównie możliwości 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, 
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów. Główną przyczyną niewywiązania się wójtów z tego 
obowiązku był brak dostępu do wiarygodnych danych, które miałyby podlegać analizie oraz nieprecyzyjny 
przepis dotyczący obowiązku dokonywania takiej analizy, który nie określa formy i terminu jej dokonania, np.: 

W dwóch gminach nie opracowano analizy spełniającej wymagania ustawowe. Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie gminy O. podała m.in., że: (…) w urzędzie nie istnieje żaden 
dokument dotyczący analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2012, gdyż nie jest możliwym przeprowadzenie pełnej, 
zgodnej z ustawą analizy za rok 2012 z uwagi na brak dostępu do wiarygodnych danych, które miałyby podlegać 
analizie. Natomiast z-ca Wójta w gminie L. podał, że nie przeprowadzono analizy, gdyż ustawa nie określa terminu jej 
dokonywania. 

W dwóch gminach opracowana analiza nie zawierała informacji dotyczących liczby właścicieli nieruchomości, którzy 
nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W gminie B. analiza nie 
zawierała informacji dotyczącej możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W obydwu przypadkach 
nieujęcie w analizie ww. danych wyjaśniano brakiem tych danych na czas jej sporządzania. 

W sześciu gminach analiza stanu gospodarki odpadami nie została sporządzona w formie pisemnej. Wójt gminy W. 
wyjaśniła, że w gminie brak jest pisemnego potwierdzenia dokonania analizy pod kątem weryfikacji możliwości 
organizacyjnych i technicznych gminy w zakresie gospodarki odpadami. Wynika to, przede wszystkim z nieprecyzyjnej 
normy dotyczącej obowiązku dokonywania tej analizy, która nie określa formy, w jakiej ta analiza ma być dokonana. 
Z kolei sekretarz gminy J. stwierdził, że nie ma takiego wymogu oraz nie stwierdzono takiej potrzeby, a wyniki 
cząstkowe analiz oraz wnioski z tych analiz pojawiały się w naradach prowadzonych przez wójta z pracownikami 
urzędu oraz podczas spotkań z radnymi i mieszkańcami. 

 

 

Środowisko



47

 
 

 
 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach powszechnie obowiązującego prawa jest możliwe, choć nie 
w pełni wykorzystywane przez samorządy. Zagospodarowanie terenów publicznych ogranicza się do zachowania 
ich w obecnej formie. Gminy na ogół nie rozwijają nowych funkcji, np.: rekreacyjnych, wypoczynkowych, 
reprezentacyjnych terenów publicznych w przyjmowanych rozwiązaniach planistycznych. Kontynuacji wymaga 
proces określania przez gminy zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwłaszcza 
na terenach intensywnie wykorzystywanych do celów reklamowych. Dobrą praktyką jest określanie przez organy 
wykonawcze gmin szczegółowych warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach 
stanowiących własność publiczną.  

Objęci kontrolą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, poza nielicznymi przypadkami, prawidłowo i poprawnie 
sprawdzali zgodność przedkładanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Analizowali także 
przedłożone przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich zgodność z kierunkami rozwoju gmin, miejscowymi planami 
zagospodarowania 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 kosztów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków, wykazywanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne przy ustalaniu cen i stawek 
opłat określonych w taryfie, pod kątem celowości ich ponoszenia. Stwierdzono także brak kontroli jednostek 
wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. We wszystkich 
skontrolowanych jednostkach stwierdzono także prawidłowe postępowanie z wytworzonymi ściekami. Przestrzegano 
obowiązków pomiaru jakości i ilości odprowadzanych ścieków. We wszystkich nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych oczyszczalniach ścieków uzyskano zakładane redukcje podstawowych zanieczyszczeń. 

Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej została oceniona 
pozytywnie, stwierdzono jednak nieprawidłowości i uchybienia związane zarówno z przygotowaniem, jak i realizacją 
obiektów i przekazywaniem ich do użytkowania. Stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania 
w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń związanych z inwestycjami. Do ich powstania, w ocenie NIK, 
przyczyniła się najczęściej nieznajomość przepisów lub niedbalstwo osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji 
w gminach. Stwierdzono, że gminy w pierwszej kolejności realizowały inwestycje infrastrukturalne zaopatrujące 
mieszkańców poszczególnych miejscowości w wodę, a dopiero w latach następnych, w tych miejscowościach 
wykonywano instalacje sieci kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków (jeżeli były na to środki). Uzasadniano to 
trudnościami finansowymi gmin. Problem odbioru ścieków z tych terenów pozostawiono do rozwiązania samym 
mieszkańcom, pomimo tego że prawo nakłada ten obowiązek na gminy.  

W wyniku tych kontroli NIK sformułowała szczegółowe uwagi i wnioski, w tym de lege ferenda, dotyczące działań 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środowiska. 
  

 
 

 
 

Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi (P/13/018) 

Celem kontroli była ocena przygotowania gmin do wykonywania zadań w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi w świetle nowych rozwiązań wprowadzonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, a w szczególności: 

 organizacji pracy w urzędzie gminy związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz 
wywiązywania się z obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków 
właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarowania odpadami; 

 organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym uchwalania prawa 
miejscowego w tym zakresie; 

 wyboru podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
 ewidencjonowania w urzędzie skarg i wniosków spraw związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

Kontrolę przeprowadzono w 27 gminach w siedmiu województwach w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewywiązanie się w pełni przez 10 gmin z obowiązku dokonania analizy stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi za 2012 r. 
W wyniku niewywiązania się z powyższego obowiązku wójtowie nie zweryfikowali możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym głównie możliwości 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, 
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów. Główną przyczyną niewywiązania się wójtów z tego 
obowiązku był brak dostępu do wiarygodnych danych, które miałyby podlegać analizie oraz nieprecyzyjny 
przepis dotyczący obowiązku dokonywania takiej analizy, który nie określa formy i terminu jej dokonania, np.: 

W dwóch gminach nie opracowano analizy spełniającej wymagania ustawowe. Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Technicznej i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie gminy O. podała m.in., że: (…) w urzędzie nie istnieje żaden 
dokument dotyczący analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2012, gdyż nie jest możliwym przeprowadzenie pełnej, 
zgodnej z ustawą analizy za rok 2012 z uwagi na brak dostępu do wiarygodnych danych, które miałyby podlegać 
analizie. Natomiast z-ca Wójta w gminie L. podał, że nie przeprowadzono analizy, gdyż ustawa nie określa terminu jej 
dokonywania. 

W dwóch gminach opracowana analiza nie zawierała informacji dotyczących liczby właścicieli nieruchomości, którzy 
nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W gminie B. analiza nie 
zawierała informacji dotyczącej możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W obydwu przypadkach 
nieujęcie w analizie ww. danych wyjaśniano brakiem tych danych na czas jej sporządzania. 

W sześciu gminach analiza stanu gospodarki odpadami nie została sporządzona w formie pisemnej. Wójt gminy W. 
wyjaśniła, że w gminie brak jest pisemnego potwierdzenia dokonania analizy pod kątem weryfikacji możliwości 
organizacyjnych i technicznych gminy w zakresie gospodarki odpadami. Wynika to, przede wszystkim z nieprecyzyjnej 
normy dotyczącej obowiązku dokonywania tej analizy, która nie określa formy, w jakiej ta analiza ma być dokonana. 
Z kolei sekretarz gminy J. stwierdził, że nie ma takiego wymogu oraz nie stwierdzono takiej potrzeby, a wyniki 
cząstkowe analiz oraz wnioski z tych analiz pojawiały się w naradach prowadzonych przez wójta z pracownikami 
urzędu oraz podczas spotkań z radnymi i mieszkańcami. 
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 Niewywiązanie się przez 13 gmin z terminowego obowiązku utworzenia punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 
Niewywiązanie się z jednego z najistotniejszych zadań własnych gminy, polegającego na utworzeniu 
PSZOK, może skutkować nieosiągnięciem wyznaczonych w najbliższych latach poziomów odzysku 
surowców wtórnych z odpadów komunalnych. 
Wójtowie sześciu gmin, które nie podjęły żadnych działań w celu utworzenia punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, tłumaczyli ten fakt wysokimi kosztami ich utworzenia oraz koniecznością 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostali wójtowie, pomimo podjęcia 
wstępnych działań mających na celu utworzenie tych punktów, ich brak wyjaśniali przedłużającymi się 
procedurami administracyjnymi, w tym głównie uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację planowanego przedsięwzięcia. 

W gminie W. wyznaczono teren pod PSZOK, lecz do dnia zakończenia kontroli nie zrealizowano budowy placu 
składowego przeznaczonego na PSZOK z budynkiem portierni i boksami zadaszonymi. Nie postawiono również 
żadnych kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów. 

W gminie L. działania w celu utworzenia PSZOK polegały na zleceniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przygotowania terenu, tj. jego utwardzenia i przygotowania zaplecza socjalnego, a także uzgodnieniu 
warunków technicznych dla sporządzenia projektu technicznego i budowlanego. 

W gminie D. podjęto działania polegające na wprowadzeniu stosownych zmian do planu zagospodarowania 
przestrzennego, umożliwiających zlokalizowanie PSZOK, gdyż gmina nie dysponowała odpowiedniej wielkości 
i w odpowiednim miejscu nieruchomością gruntową. Do czasu utworzenia PSZOK gmina zawarła umowę z gminą N., 
zapewniającą mieszkańcom możliwość korzystania z tego punktu. 

 Niedotrzymanie w ośmiu gminach 12-miesięcznego terminu na podjęcie przez rady uchwał dotyczących 
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co stanowiło naruszenie art. 10 ust. 1 
ustawy zmieniającej. 

Stwierdzono, że opóźnienia w podejmowaniu uchwał przez rady gmin wyniosły od 31 do 81 dni. 
Przekroczenie terminu wyjaśniano przede wszystkim oczekiwaniem na zmiany w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie, szczególnie pod kątem możliwości zróżnicowania stawek opłat za odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zdaniem NIK, przytoczone wyjaśnienia nie tłumaczą 
opóźnień w podjęciu uchwał. Ustawowy termin na ich podjęcie nie został zmieniony i należało tak 
zorganizować prace w gminach, aby termin został dochowany.  

 Niedopełnienie w 10 gminach obowiązku przekazania do regionalnej izby obrachunkowej uchwał 
dotyczących wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co było niezgodne 
z art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 
gminy powoływały się na stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji, zgodnie, z którym organem nadzoru 
właściwym do dokonywania oceny legalności powyższych uchwał jest wojewoda. NIK w przedmiotowej 
kwestii podziela stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, zgodnie, z którym uchwały 
podejmowane przez radę gminy na podstawie ustawy o czystości i porządku w gminach mieszczą się 
w zakresie kompetencji RIO, przy czym zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie 
uchwały podejmowane przez rady gmin w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinny być również przekazywane do wojewody.  

 Niepodjęcie przez rady 15 gmin uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
Niewywiązanie się z tego obowiązku wyjaśniano głównie niedopatrzeniem spowodowanym dużym 
obciążeniem pracowników przy wprowadzaniu nowego systemu gospodarki odpadami, niedostosowaniem 
programu informatycznego do automatycznej ewidencji deklaracji oraz błędną interpretacją przepisu 
w zakresie terminu wprowadzenia powyższej uchwały. 

 
 

 
 

 Nieokreślenie przez wójtów 23 gmin w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości tej opłaty. 
Jedynie w około 15% skontrolowanych gmin wójtowie, wobec niezłożenia deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości określili w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Na dzień 30 czerwca 2013 r., wg szacunków kontrolowanych gmin, 6,6% właścicieli nieruchomości 
zobowiązanych do złożenia deklaracji nie wywiązało się z tego obowiązku. Część gmin nie posiadała też 
wiedzy o liczbie właścicieli nieruchomości zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną powyższego było przede wszystkim zbyt późne 
dokonywanie przez gminy analiz mających na celu ustalenie, kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji. 
We wszystkich 23 gminach trwały postępowania wyjaśniające w związku z niezłożeniem deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości. 

W gminie E. do dnia 30 kwietnia 2013 r., tj. do upływu terminu składania deklaracji ustalonego przez radę miejską, 
do Urzędu wpłynęło 5426 deklaracji, zaś do 30 czerwca 2013 r. kolejnych 2189 deklaracji. Do wszystkich 736 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji, skierowano wezwania do ich złożenia, 
a w stosunku do wszystkich 519 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji przygotowano 
wezwania do ich złożenia. Dodatkowo, w terminie do 24 lipca 2013 r. wójt gminy wydał decyzje określające wysokość 
miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec pięciu zarządców nieruchomości 
wielolokalowych. 

W gminie R. do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi było 
zobowiązanych ogółem 6025 podmiotów. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. złożono 5336 deklaracji, w tym 
2324 deklaracji zostało złożonych z naruszeniem terminu przewidzianego w uchwale. Do dnia 1 lipca 2013 r. deklaracji 
nie złożyło 689 właścicieli nieruchomości, tj. 11,4% ogółu zobowiązanych. Wójt poinformował, że wobec właścicieli 
nieruchomości, którzy po wyznaczonym terminie złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie były podejmowane działania z uwagi na brak regulacji prawnych w tym zakresie.  

 Określenie w jednej gminie metody liczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części niezamieszkaną, 
bez uprzedniego podjęcia uchwały o objęciu systemem również właścicieli nieruchomości 
niezamieszkanych. 
Przyczyną tej nieprawidłowości było przekonanie włodarzy gminy o przyjęciu właściwego rozwiązania w tym 
zakresie w związku z brakiem uwag organów nadzoru.  
NIK zwróciła uwagę, że przejęcie obowiązków od właścicieli nieruchomości zamieszkanych jest 
obowiązkiem gminy, a objęcie systemem nieruchomości niezamieszkanych jest fakultatywne. Dlatego też, 
przed określeniem metody liczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, 
które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części niezamieszkaną, konieczne jest podjęcie 
uchwały przez radę gminy o objęciu systemem również nieruchomości niezamieszkanych. Brak takiej 
uchwały powoduje, że gmina nie może pobierać opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. 

 Wyłonienie w jednej gminie wykonawcy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
bez przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zlecenie tego zadania własnemu samorządowemu zakładowi 
budżetowemu wójt gminy tłumaczył opinią prawną Biura Analiz Sejmowych zawierającą tezę o możliwości 
powierzenia przez gminę realizacji zadań własnych utworzonej w tym celu jednostce organizacyjnej. 
W ocenie NIK, powierzanie zadań własnym jednostkom organizacyjnym (np. samorządowym zakładom 
budżetowym, spółkom gminnym) w trybie bezprzetargowym na gruncie przepisów obecnie obowiązującej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest działaniem nielegalnym. 
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 Niewywiązanie się przez 13 gmin z terminowego obowiązku utworzenia punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 
Niewywiązanie się z jednego z najistotniejszych zadań własnych gminy, polegającego na utworzeniu 
PSZOK, może skutkować nieosiągnięciem wyznaczonych w najbliższych latach poziomów odzysku 
surowców wtórnych z odpadów komunalnych. 
Wójtowie sześciu gmin, które nie podjęły żadnych działań w celu utworzenia punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, tłumaczyli ten fakt wysokimi kosztami ich utworzenia oraz koniecznością 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostali wójtowie, pomimo podjęcia 
wstępnych działań mających na celu utworzenie tych punktów, ich brak wyjaśniali przedłużającymi się 
procedurami administracyjnymi, w tym głównie uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację planowanego przedsięwzięcia. 

W gminie W. wyznaczono teren pod PSZOK, lecz do dnia zakończenia kontroli nie zrealizowano budowy placu 
składowego przeznaczonego na PSZOK z budynkiem portierni i boksami zadaszonymi. Nie postawiono również 
żadnych kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów. 

W gminie L. działania w celu utworzenia PSZOK polegały na zleceniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przygotowania terenu, tj. jego utwardzenia i przygotowania zaplecza socjalnego, a także uzgodnieniu 
warunków technicznych dla sporządzenia projektu technicznego i budowlanego. 

W gminie D. podjęto działania polegające na wprowadzeniu stosownych zmian do planu zagospodarowania 
przestrzennego, umożliwiających zlokalizowanie PSZOK, gdyż gmina nie dysponowała odpowiedniej wielkości 
i w odpowiednim miejscu nieruchomością gruntową. Do czasu utworzenia PSZOK gmina zawarła umowę z gminą N., 
zapewniającą mieszkańcom możliwość korzystania z tego punktu. 

 Niedotrzymanie w ośmiu gminach 12-miesięcznego terminu na podjęcie przez rady uchwał dotyczących 
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co stanowiło naruszenie art. 10 ust. 1 
ustawy zmieniającej. 

Stwierdzono, że opóźnienia w podejmowaniu uchwał przez rady gmin wyniosły od 31 do 81 dni. 
Przekroczenie terminu wyjaśniano przede wszystkim oczekiwaniem na zmiany w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie, szczególnie pod kątem możliwości zróżnicowania stawek opłat za odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zdaniem NIK, przytoczone wyjaśnienia nie tłumaczą 
opóźnień w podjęciu uchwał. Ustawowy termin na ich podjęcie nie został zmieniony i należało tak 
zorganizować prace w gminach, aby termin został dochowany.  

 Niedopełnienie w 10 gminach obowiązku przekazania do regionalnej izby obrachunkowej uchwał 
dotyczących wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co było niezgodne 
z art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 
gminy powoływały się na stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji, zgodnie, z którym organem nadzoru 
właściwym do dokonywania oceny legalności powyższych uchwał jest wojewoda. NIK w przedmiotowej 
kwestii podziela stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, zgodnie, z którym uchwały 
podejmowane przez radę gminy na podstawie ustawy o czystości i porządku w gminach mieszczą się 
w zakresie kompetencji RIO, przy czym zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie 
uchwały podejmowane przez rady gmin w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinny być również przekazywane do wojewody.  

 Niepodjęcie przez rady 15 gmin uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
Niewywiązanie się z tego obowiązku wyjaśniano głównie niedopatrzeniem spowodowanym dużym 
obciążeniem pracowników przy wprowadzaniu nowego systemu gospodarki odpadami, niedostosowaniem 
programu informatycznego do automatycznej ewidencji deklaracji oraz błędną interpretacją przepisu 
w zakresie terminu wprowadzenia powyższej uchwały. 
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komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości tej opłaty. 
Jedynie w około 15% skontrolowanych gmin wójtowie, wobec niezłożenia deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości określili w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Na dzień 30 czerwca 2013 r., wg szacunków kontrolowanych gmin, 6,6% właścicieli nieruchomości 
zobowiązanych do złożenia deklaracji nie wywiązało się z tego obowiązku. Część gmin nie posiadała też 
wiedzy o liczbie właścicieli nieruchomości zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną powyższego było przede wszystkim zbyt późne 
dokonywanie przez gminy analiz mających na celu ustalenie, kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji. 
We wszystkich 23 gminach trwały postępowania wyjaśniające w związku z niezłożeniem deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości. 

W gminie E. do dnia 30 kwietnia 2013 r., tj. do upływu terminu składania deklaracji ustalonego przez radę miejską, 
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od nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części niezamieszkaną, 
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obowiązkiem gminy, a objęcie systemem nieruchomości niezamieszkanych jest fakultatywne. Dlatego też, 
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które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części niezamieszkaną, konieczne jest podjęcie 
uchwały przez radę gminy o objęciu systemem również nieruchomości niezamieszkanych. Brak takiej 
uchwały powoduje, że gmina nie może pobierać opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. 

 Wyłonienie w jednej gminie wykonawcy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
bez przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zlecenie tego zadania własnemu samorządowemu zakładowi 
budżetowemu wójt gminy tłumaczył opinią prawną Biura Analiz Sejmowych zawierającą tezę o możliwości 
powierzenia przez gminę realizacji zadań własnych utworzonej w tym celu jednostce organizacyjnej. 
W ocenie NIK, powierzanie zadań własnym jednostkom organizacyjnym (np. samorządowym zakładom 
budżetowym, spółkom gminnym) w trybie bezprzetargowym na gruncie przepisów obecnie obowiązującej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest działaniem nielegalnym. 
 
 

Środowisko



50

 
 

 
 

 Przeprowadzenie w dwóch gminach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji zadania od 1 lipca 2013 r.  

W gminie R. wskazano, że przyczyną zbyt późnego ogłoszenia przetargu były przedłużające się prace nad 
regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a także brak szczegółowych danych o ilości i rodzaju odpadów 
wytwarzanych na terenie gminy, które są niezbędne do sporządzenia SIWZ. W gminie O. wskazano, 
że przeprowadzenie postępowania przetargowego możliwe było dopiero po podjęciu przez radę uchwały o przejęciu 
obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki, czyli po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Mimo, że rozwiązania ustawowe przewidują różnicowanie stawek opłat, to z formy wprowadzenia ulg dla 
rodzin wielodzietnych skorzystały nieliczne gminy spośród objętych kontrolą. 

 Zaangażowanie do akcji informacyjnej o nowym systemie odbierania odpadów w zakresie praw i obowiązków 
mieszkańców szkół i pracowników placówek oświatowych. 

 Utworzenie mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych do czasu utworzenia stałych 
punktów PSZOK.  

Kontrola wykazała, że część gmin nie utworzyła stacjonarnych PSZOK, tłumacząc to wysokimi kosztami ich utworzenia 
i działania. Dwie gminy utworzyły mobilne PSZOK, jednakże częstotliwość odbioru tego typu odpadów nie spełniała 
kryterium łatwego dostępu do PSZOK.  Zdaniem Izby, aby mechanizm ten spełniał oczekiwania mieszkańców 
to częstotliwość odbioru od mieszańców tych odpadów powinna być dostosowana do faktycznych potrzeb. 

Dobre praktyki: 

 Ustalenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po dokonaniu analizy ich 
wysokości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz dotychczasowych odbiorców 
odpadów. 

 Wprowadzenie ulg prorodzinnych, polegających na zastosowaniu niższych stawek opłat dla rodzin 
wielodzietnych. Mimo, że rozwiązania ustawowe przewidują różnicowanie stawek opłat, to z formy 
wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych skorzystały nieliczne gminy spośród objętych kontrolą. 

 Zaangażowanie do akcji informacyjnej o nowym systemie odbierania odpadów w zakresie praw 
i obowiązków mieszkańców szkół i pracowników placówek oświatowych. 

 Utworzenie mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych do czasu 
utworzenia stałych punktów PSZOK.  

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na potrzebę podjęcia w gminach działań w celu wyegzekwowania obowiązku 
złożenia wymaganych deklaracji od wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku niewywiązywania się z tego 
obowiązku, podjęcie wobec nich działań przewidzianych w ustawie w celu określenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Brak podjęcia takich decyzji może skutkować nieobjęciem nowym 
systemem, zwłaszcza w początkowym okresie jego wprowadzania, wszystkich właścicieli nieruchomości zobowiązanych 
do ponoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych, a w konsekwencji zaniżeniem dochodów z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedłużeniem procesu wdrażania systemu. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Stan realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) (K/12/001) 

Badaniami kontrolnymi objęto działania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 8 gmin realizujących 
KPOŚK w okresie lat 2010–2012 (I poł.). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Trzy aglomeracje na terenie kontrolowanych gmin zostały nieprawidłowo wyznaczone, a jedna miała błędnie 
ustaloną wartość RLM12.  

W pięciu gminach, spośród ośmiu kontrolowanych, podjęto i prowadzono, z własnej inicjatywy lub inicjatywy sejmiku 
województwa, działania w zakresie weryfikacji oraz zmiany aglomeracji, wyznaczonych na ich terenie. W dwóch 
gminach opracowane przez nie projekty planów aglomeracji obarczone były nieprawidłowościami.  

 Cztery kontrolowane gminy przekazały wojewodom oraz marszałkom województw nierzetelne informacje 
na potrzeby kolejnych aktualizacji programu. 

Przedłożone przez burmistrza jednego z miast informacje na potrzeby kolejnych aktualizacji KPOŚK zawierały 
niepełne dane oraz niezgodne ze stanem faktycznym. 

Zgłoszone przez burmistrza jednego z miast, na potrzeby drugiej aktualizacji KPOŚK, plany budowy sieci na poziomie 
150 km dotyczyły terenu całej gminy, a nie tylko planowanej  aglomeracji. 

 W sześciu skontrolowanych gminach nie wdrożono systemu umożliwiającego skuteczne nadzorowanie 
realizacji programu co, w ocenie NIK, było działaniem nierzetelnym.  

Spośród ośmiu kontrolowanych urzędów gmin wiodących, jedynie w dwóch  funkcjonował skuteczny system nadzoru 
nad realizacją programu, obejmujący bieżący monitoring poszczególnych inwestycji oraz dający możliwość 
porównywania i analizowania danych w tym zakresie. Z kolei w przypadku trzech gmin nie ustalono żadnych zasad 
monitorowania realizacji zadań KPOŚK. 

 W dwóch gminach zadania związane z KPOŚK nie zostały przypisane w regulaminach organizacyjnych 
urzędów żadnej komórce i nie zostały one także ujęte w zakresach czynności zatrudnionych w tych 
urzędach pracowników.  

Niewskazanie w tych urzędach gmin osób odpowiedzialnych za właściwą i terminową realizację zadań, ujętych 
w programie, przyczyniło się do braku wystarczającego nadzoru nad realizacją celów ustalonych w KPOŚK oraz nad 
realizacją innych działań organizacyjno-sprawozdawczych związanych z wykonaniem programu.  

 Wszystkie kontrolowane gminy przesyłały corocznie marszałkom województw wymagane przepisami 
informacje o realizacji KPOŚK, jednak żadna z nich nie wykonała poprawnie tych obowiązków.  

Jeden z urzędów miast w informacji za 2009 r. nie wykazał rzeczywistego przyrostu w aglomeracji liczby mieszkańców 
korzystających z wybudowanej w tym okresie sieci kanalizacji sanitarnej. Z kolei w informacji za 2010 r. w przypadku dwóch 
aglomeracji wykazano wybudowanie 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, której faktycznie nie zrealizowano. Natomiast 
w informacji za 2011 r. wskazano termin realizacji inwestycji w zakresie jednej z oczyszczalni ścieków, który nie wynikał ze 
stanu przygotowania tego przedsięwzięcia do realizacji; 

W jednym z urzędów miast nie ujęto w przygotowanym i przekazanym marszałkowi województwa sprawozdaniu z realizacji 
KPOŚK za 2011 r., informacji o wybudowaniu w tym okresie 3,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej w ramach projektu 
wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Ponadto w sprawozdaniach z realizacji KPOŚK w 2009 r., 2010 r. 
i 2011 r., w wykazywanej długości istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie ujmowano corocznie około 140 km sieci 
wybudowanej, w ramach ww. Projektu, w południowych osiedlach tego miasta. 

 

                                                            
12     RLM – równoważna liczba mieszkańców. 
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 Przeprowadzenie w dwóch gminach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji zadania od 1 lipca 2013 r.  

W gminie R. wskazano, że przyczyną zbyt późnego ogłoszenia przetargu były przedłużające się prace nad 
regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a także brak szczegółowych danych o ilości i rodzaju odpadów 
wytwarzanych na terenie gminy, które są niezbędne do sporządzenia SIWZ. W gminie O. wskazano, 
że przeprowadzenie postępowania przetargowego możliwe było dopiero po podjęciu przez radę uchwały o przejęciu 
obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki, czyli po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Mimo, że rozwiązania ustawowe przewidują różnicowanie stawek opłat, to z formy wprowadzenia ulg dla 
rodzin wielodzietnych skorzystały nieliczne gminy spośród objętych kontrolą. 

 Zaangażowanie do akcji informacyjnej o nowym systemie odbierania odpadów w zakresie praw i obowiązków 
mieszkańców szkół i pracowników placówek oświatowych. 

 Utworzenie mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych do czasu utworzenia stałych 
punktów PSZOK.  

Kontrola wykazała, że część gmin nie utworzyła stacjonarnych PSZOK, tłumacząc to wysokimi kosztami ich utworzenia 
i działania. Dwie gminy utworzyły mobilne PSZOK, jednakże częstotliwość odbioru tego typu odpadów nie spełniała 
kryterium łatwego dostępu do PSZOK.  Zdaniem Izby, aby mechanizm ten spełniał oczekiwania mieszkańców 
to częstotliwość odbioru od mieszańców tych odpadów powinna być dostosowana do faktycznych potrzeb. 

Dobre praktyki: 

 Ustalenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po dokonaniu analizy ich 
wysokości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz dotychczasowych odbiorców 
odpadów. 

 Wprowadzenie ulg prorodzinnych, polegających na zastosowaniu niższych stawek opłat dla rodzin 
wielodzietnych. Mimo, że rozwiązania ustawowe przewidują różnicowanie stawek opłat, to z formy 
wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych skorzystały nieliczne gminy spośród objętych kontrolą. 

 Zaangażowanie do akcji informacyjnej o nowym systemie odbierania odpadów w zakresie praw 
i obowiązków mieszkańców szkół i pracowników placówek oświatowych. 

 Utworzenie mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych do czasu 
utworzenia stałych punktów PSZOK.  

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na potrzebę podjęcia w gminach działań w celu wyegzekwowania obowiązku 
złożenia wymaganych deklaracji od wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku niewywiązywania się z tego 
obowiązku, podjęcie wobec nich działań przewidzianych w ustawie w celu określenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Brak podjęcia takich decyzji może skutkować nieobjęciem nowym 
systemem, zwłaszcza w początkowym okresie jego wprowadzania, wszystkich właścicieli nieruchomości zobowiązanych 
do ponoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych, a w konsekwencji zaniżeniem dochodów z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedłużeniem procesu wdrażania systemu. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Stan realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) (K/12/001) 

Badaniami kontrolnymi objęto działania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 8 gmin realizujących 
KPOŚK w okresie lat 2010–2012 (I poł.). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Trzy aglomeracje na terenie kontrolowanych gmin zostały nieprawidłowo wyznaczone, a jedna miała błędnie 
ustaloną wartość RLM12.  

W pięciu gminach, spośród ośmiu kontrolowanych, podjęto i prowadzono, z własnej inicjatywy lub inicjatywy sejmiku 
województwa, działania w zakresie weryfikacji oraz zmiany aglomeracji, wyznaczonych na ich terenie. W dwóch 
gminach opracowane przez nie projekty planów aglomeracji obarczone były nieprawidłowościami.  

 Cztery kontrolowane gminy przekazały wojewodom oraz marszałkom województw nierzetelne informacje 
na potrzeby kolejnych aktualizacji programu. 

Przedłożone przez burmistrza jednego z miast informacje na potrzeby kolejnych aktualizacji KPOŚK zawierały 
niepełne dane oraz niezgodne ze stanem faktycznym. 

Zgłoszone przez burmistrza jednego z miast, na potrzeby drugiej aktualizacji KPOŚK, plany budowy sieci na poziomie 
150 km dotyczyły terenu całej gminy, a nie tylko planowanej  aglomeracji. 

 W sześciu skontrolowanych gminach nie wdrożono systemu umożliwiającego skuteczne nadzorowanie 
realizacji programu co, w ocenie NIK, było działaniem nierzetelnym.  

Spośród ośmiu kontrolowanych urzędów gmin wiodących, jedynie w dwóch  funkcjonował skuteczny system nadzoru 
nad realizacją programu, obejmujący bieżący monitoring poszczególnych inwestycji oraz dający możliwość 
porównywania i analizowania danych w tym zakresie. Z kolei w przypadku trzech gmin nie ustalono żadnych zasad 
monitorowania realizacji zadań KPOŚK. 

 W dwóch gminach zadania związane z KPOŚK nie zostały przypisane w regulaminach organizacyjnych 
urzędów żadnej komórce i nie zostały one także ujęte w zakresach czynności zatrudnionych w tych 
urzędach pracowników.  

Niewskazanie w tych urzędach gmin osób odpowiedzialnych za właściwą i terminową realizację zadań, ujętych 
w programie, przyczyniło się do braku wystarczającego nadzoru nad realizacją celów ustalonych w KPOŚK oraz nad 
realizacją innych działań organizacyjno-sprawozdawczych związanych z wykonaniem programu.  

 Wszystkie kontrolowane gminy przesyłały corocznie marszałkom województw wymagane przepisami 
informacje o realizacji KPOŚK, jednak żadna z nich nie wykonała poprawnie tych obowiązków.  

Jeden z urzędów miast w informacji za 2009 r. nie wykazał rzeczywistego przyrostu w aglomeracji liczby mieszkańców 
korzystających z wybudowanej w tym okresie sieci kanalizacji sanitarnej. Z kolei w informacji za 2010 r. w przypadku dwóch 
aglomeracji wykazano wybudowanie 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, której faktycznie nie zrealizowano. Natomiast 
w informacji za 2011 r. wskazano termin realizacji inwestycji w zakresie jednej z oczyszczalni ścieków, który nie wynikał ze 
stanu przygotowania tego przedsięwzięcia do realizacji; 

W jednym z urzędów miast nie ujęto w przygotowanym i przekazanym marszałkowi województwa sprawozdaniu z realizacji 
KPOŚK za 2011 r., informacji o wybudowaniu w tym okresie 3,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej w ramach projektu 
wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Ponadto w sprawozdaniach z realizacji KPOŚK w 2009 r., 2010 r. 
i 2011 r., w wykazywanej długości istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie ujmowano corocznie około 140 km sieci 
wybudowanej, w ramach ww. Projektu, w południowych osiedlach tego miasta. 

 

                                                            
12     RLM – równoważna liczba mieszkańców. 
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 Przekazywanie przez gminy nierzetelnych sprawozdań, niezweryfikowanych przez marszałków województw, 
skutkowało w efekcie brakiem rzetelnych i zbilansowanych danych, odzwierciedlających rzeczywisty stan 
realizacji KPOŚK w skali kraju. NIK zauważa jednak, że corocznie malała liczba stwierdzonych w KZGW 
przypadków nieprzekazania informacji z realizacji zadań KPOŚK przez gminy tworzące aglomeracje. 

Dobre praktyki: 

 Inicjatywa przewodniczącego jednego z sejmików województw, który w związku z trwającym procesem 
czwartej aktualizacji KPOŚK występował do organów wykonawczych gmin wiodących w aglomeracjach 
w sprawie dokonania przez te gminy weryfikacji aglomeracji wyznaczonych na ich terenie. 

 Działania podejmowane przez gminy w celu ułatwienia i zachęcenia mieszkańców do podłączenia posesji 
do nowo wybudowanej lub istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dotyczyły one w szczególności 
zapewnienia dofinansowania przyłączy dla indywidualnych gospodarstw domowych. 

Wnioski pokontrolne 

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w realizacji KPOŚK, NIK w informacji 
o wynikach omawianej kontroli, sformułowała wnioski do: 

Sejmików województw o: 
 Podjęcie pilnych działań w celu spowodowania weryfikacji poprawności wyznaczenia istniejących 

aglomeracji, a także zapewnienie prawidłowego wyznaczania nowych aglomeracji. 

Marszałków województw o: 
 Wnikliwe weryfikowanie corocznych informacji o realizacji KPOŚK, sporządzanych przez organy gminy. 

Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o: 
 Zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacja przez gminy zadań ustalonych w KPOŚK; 
 Rzetelne sporządzanie i terminowe przedkładanie marszałkom województw corocznych informacji 

z realizacji KPOŚK, wymaganych przepisami ustawy – Prawo wodne, obejmujących właściwe obszary 
aglomeracji; 

 Zintensyfikowanie działań w celu zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Ponadto do Ministra Środowiska skierowano wnioski dotyczące m.in. zdefiniowania pojęcia „gmina wiodąca 
w aglomeracji” oraz określenia jej zadań i kompetencji, związanych z realizacją KPOŚK. 

Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej               
w latach 2009–2011 (I półrocze) (P/11/133) 

Kontrolą objęto 28 gmin, w tym 7 miejskich, 10 miejsko-wiejskich i 11 wiejskich. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie obowiązkowych ewidencji instalacji do usuwania ścieków 
(zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie). 

 Niepodejmowanie przez gminy działań w celu egzekwowania od przedsiębiorców, prowadzących usługi 
wywozu nieczystości ciekłych, rzetelnego sporządzania i przekazywania sprawozdań, obejmujących wykazy 
zawartych umów i informacji o ilości zebranych nieczystości ciekłych, niezbędnych do prawidłowego 
zarządzania gospodarką ściekową na terenach nieskanalizowanych. 

 
 

 
 

 Nieegzekwowanie od właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z właściwą częstotliwością 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 Nieprowadzenie systematycznych kontroli wykonywania ww. obowiązków. 
 Niewywiązywanie się z obowiązku uchwalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości w 13 gminach 

(46,4%), co uniemożliwiało ustalenie wysokości opłat za zastępczy wywóz. 

Dobre praktyki: 

W jednej ze skontrolowanych gmin w krótkim czasie znacznie ograniczono zasięg nieefektywnej formy 
gospodarki ściekowej opartej na zbiornikach bezodpływowych. Działania te polegały na równoczesnej 
rozbudowie kanalizacji w obszarze zabudowy skoncentrowanej (miasto) oraz zapewnieniu 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach zabudowy rozproszonej 
(tereny wiejskie). W efekcie liczba osób nieposiadających dostępu do oczyszczalni ścieków (gminnej 
lub przydomowej) zmniejszyła się z 63% na koniec 2009 r. do 14,4% w połowie 2011 r.  

 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski do gmin o: 
Pilne podjęcie skutecznych działań mających na celu usuwanie i oczyszczanie ścieków na obszarach 
nieskanalizowanych, do czego zobowiązują je przepisy prawa. Skutkiem zaniechania takich działań jest 
dopuszczenie do zanieczyszczania środowiska ściekami. W latach 2009–2010 w 28 skontrolowanych gminach 
wprowadzono do środowiska łącznie 5,8 mln m3 nieoczyszczonych ścieków, podczas gdy gminne oczyszczalnie 
ścieków posiadały niewykorzystaną przepustowość, pozwalającą przyjąć większą niż dotychczas ilość 
nieczystości ciekłych dowożonych transportem asenizacyjnym. 

Koordynacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanej                
ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych (P/12/114) 

Czynności kontrolne prowadzone były w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 8 urzędach marszałkowskich, 2 jednostkach pośredniczących oraz 
16 urzędach gmin. 

 Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Większość mierników realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej w badanych regionalnych 
programach operacyjnych zarządzanych przez samorządy województw została zaplanowana nierealnie. 

NIK wnioskowała m.in. do samorządów o wprowadzenie do perspektywy finansowej 2014–2020 rozszerzenia 
możliwości dokonywania zmian mierników oraz określenia w programach wskaźników etapowych. Dzięki temu 
elastyczniejsza i efektywniejsza byłaby realizacji wskaźników docelowych. 

 W wyniku niepełnego nadzoru sprawowanego przez organy gmin nad realizowanymi inwestycjami 
dochodziło m.in. do dowolności postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych, niedochodzenia 
kar umownych i nierzetelnego dokonywanie odbioru robót. 

 Udzielanie zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

 Realizacja przez gminy inwestycji bez decyzji o pozwoleniu na budowę, przy braku należytego nadzoru nad 
przygotowaniem inwestycji, nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji budowy oraz nierzetelnym odbiorze 
inwestycji. 
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 Przekazywanie przez gminy nierzetelnych sprawozdań, niezweryfikowanych przez marszałków województw, 
skutkowało w efekcie brakiem rzetelnych i zbilansowanych danych, odzwierciedlających rzeczywisty stan 
realizacji KPOŚK w skali kraju. NIK zauważa jednak, że corocznie malała liczba stwierdzonych w KZGW 
przypadków nieprzekazania informacji z realizacji zadań KPOŚK przez gminy tworzące aglomeracje. 

Dobre praktyki: 

 Inicjatywa przewodniczącego jednego z sejmików województw, który w związku z trwającym procesem 
czwartej aktualizacji KPOŚK występował do organów wykonawczych gmin wiodących w aglomeracjach 
w sprawie dokonania przez te gminy weryfikacji aglomeracji wyznaczonych na ich terenie. 

 Działania podejmowane przez gminy w celu ułatwienia i zachęcenia mieszkańców do podłączenia posesji 
do nowo wybudowanej lub istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dotyczyły one w szczególności 
zapewnienia dofinansowania przyłączy dla indywidualnych gospodarstw domowych. 

Wnioski pokontrolne 

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w realizacji KPOŚK, NIK w informacji 
o wynikach omawianej kontroli, sformułowała wnioski do: 

Sejmików województw o: 
 Podjęcie pilnych działań w celu spowodowania weryfikacji poprawności wyznaczenia istniejących 

aglomeracji, a także zapewnienie prawidłowego wyznaczania nowych aglomeracji. 

Marszałków województw o: 
 Wnikliwe weryfikowanie corocznych informacji o realizacji KPOŚK, sporządzanych przez organy gminy. 

Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o: 
 Zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacja przez gminy zadań ustalonych w KPOŚK; 
 Rzetelne sporządzanie i terminowe przedkładanie marszałkom województw corocznych informacji 

z realizacji KPOŚK, wymaganych przepisami ustawy – Prawo wodne, obejmujących właściwe obszary 
aglomeracji; 

 Zintensyfikowanie działań w celu zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Ponadto do Ministra Środowiska skierowano wnioski dotyczące m.in. zdefiniowania pojęcia „gmina wiodąca 
w aglomeracji” oraz określenia jej zadań i kompetencji, związanych z realizacją KPOŚK. 

Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej               
w latach 2009–2011 (I półrocze) (P/11/133) 

Kontrolą objęto 28 gmin, w tym 7 miejskich, 10 miejsko-wiejskich i 11 wiejskich. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie obowiązkowych ewidencji instalacji do usuwania ścieków 
(zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie). 

 Niepodejmowanie przez gminy działań w celu egzekwowania od przedsiębiorców, prowadzących usługi 
wywozu nieczystości ciekłych, rzetelnego sporządzania i przekazywania sprawozdań, obejmujących wykazy 
zawartych umów i informacji o ilości zebranych nieczystości ciekłych, niezbędnych do prawidłowego 
zarządzania gospodarką ściekową na terenach nieskanalizowanych. 

 
 

 
 

 Nieegzekwowanie od właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z właściwą częstotliwością 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 Nieprowadzenie systematycznych kontroli wykonywania ww. obowiązków. 
 Niewywiązywanie się z obowiązku uchwalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości w 13 gminach 

(46,4%), co uniemożliwiało ustalenie wysokości opłat za zastępczy wywóz. 

Dobre praktyki: 

W jednej ze skontrolowanych gmin w krótkim czasie znacznie ograniczono zasięg nieefektywnej formy 
gospodarki ściekowej opartej na zbiornikach bezodpływowych. Działania te polegały na równoczesnej 
rozbudowie kanalizacji w obszarze zabudowy skoncentrowanej (miasto) oraz zapewnieniu 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach zabudowy rozproszonej 
(tereny wiejskie). W efekcie liczba osób nieposiadających dostępu do oczyszczalni ścieków (gminnej 
lub przydomowej) zmniejszyła się z 63% na koniec 2009 r. do 14,4% w połowie 2011 r.  

 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski do gmin o: 
Pilne podjęcie skutecznych działań mających na celu usuwanie i oczyszczanie ścieków na obszarach 
nieskanalizowanych, do czego zobowiązują je przepisy prawa. Skutkiem zaniechania takich działań jest 
dopuszczenie do zanieczyszczania środowiska ściekami. W latach 2009–2010 w 28 skontrolowanych gminach 
wprowadzono do środowiska łącznie 5,8 mln m3 nieoczyszczonych ścieków, podczas gdy gminne oczyszczalnie 
ścieków posiadały niewykorzystaną przepustowość, pozwalającą przyjąć większą niż dotychczas ilość 
nieczystości ciekłych dowożonych transportem asenizacyjnym. 

Koordynacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanej                
ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych (P/12/114) 

Czynności kontrolne prowadzone były w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 8 urzędach marszałkowskich, 2 jednostkach pośredniczących oraz 
16 urzędach gmin. 

 Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Większość mierników realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej w badanych regionalnych 
programach operacyjnych zarządzanych przez samorządy województw została zaplanowana nierealnie. 

NIK wnioskowała m.in. do samorządów o wprowadzenie do perspektywy finansowej 2014–2020 rozszerzenia 
możliwości dokonywania zmian mierników oraz określenia w programach wskaźników etapowych. Dzięki temu 
elastyczniejsza i efektywniejsza byłaby realizacji wskaźników docelowych. 

 W wyniku niepełnego nadzoru sprawowanego przez organy gmin nad realizowanymi inwestycjami 
dochodziło m.in. do dowolności postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych, niedochodzenia 
kar umownych i nierzetelnego dokonywanie odbioru robót. 

 Udzielanie zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

 Realizacja przez gminy inwestycji bez decyzji o pozwoleniu na budowę, przy braku należytego nadzoru nad 
przygotowaniem inwestycji, nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji budowy oraz nierzetelnym odbiorze 
inwestycji. 
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 Realizacja innego zakresu inwestycji niż określony był w umowie z samorządem województwa (2 gminy). 
 Nieprzestrzeganie w 5 z 16 badanych gmin przepisów ustawy – Prawo budowlane, związanych 

z zapewnieniem prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wybudowanych obiektów. 

Dobre praktyki: 

Realizacja w jednej z gmin projektu uporządkowania gospodarki ściekowej, podjętego w ramach 
działania 4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP), 
komplementarnie z innymi projektami zrealizowanymi w ramach RPO jak i PROW 2007–2013. 
W tej gminie w umiejętny sposób wykorzystano RPO jak i PROW 2007–2013 dla poprawy jakości 
życia mieszkańców i ochrony środowiska. 

Wnioski pokontrolne 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli: 
 Minister Rozwoju Regionalnego oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinni podjąć działania zmierzające 

do doprowadzenia w programach perspektywy finansowej 2014–2020 do równego traktowania podmiotów 
korzystających ze środków EFRR i EFRROW w zakresie obowiązku zachowania trwałości projektów. 

 Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz samorządy województw powinny 
wprowadzić do programów perspektywy finansowej 2014–2020 rozszerzenie możliwości dokonywania 
zmian mierników oraz określenia w programach wskaźników etapowych.  

Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt (P/12/193) 

Kontrolę przeprowadzono w 18 urzędach gmin (miast) oraz w 19 schroniskach i podmiotach zajmujących się, 
na podstawie zawartych z gminami umów, opieką nad zwierzętami (w tym ich wyłapywaniem). Kontrola 
obejmowała lata 2011–2012. 

Kontrola wykazała, że gminy nie zapewniły właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nieskutecznie 
zapobiegały ich bezdomności, zaś schroniska nie zapewniły przebywającym tam zwierzętom właściwych 
warunków bytowania. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niepodejmowanie skutecznych działań w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt a nawet brak 
takich działań (w 50% skontrolowanych gmin). 

 Nieprzestrzeganie zakazu odławiania bezdomnych zwierząt bez zapewnienia im miejsc w schroniskach 
(61%) oraz zlecanie takiej czynności podmiotom nieposiadającym wymaganych zezwoleń (67%) albo też 
bez podjęcia stosownej uchwały przez rady gminy (40%). 

 Wydatkowanie nielegalnie albo niegospodarnie 1.653,7 tys. zł (36% środków z budżetu 18 gmin) na rzecz 
podmiotów, które nie posiadały wymaganych zezwoleń oraz nie zapewniły standardu usług dotyczących 
opieki nad zwierzętami. 

 Brak kontroli wykorzystania środków publicznych i sprawowania opieki nad zwierzętami w schroniskach 
i innych miejscach ich przetrzymywania. 

 11 spośród 16 programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
uchwalonych przez rady gminy nie spełniało wszystkich wymogów określonych w art. 11 a znowelizowanej 
ustawy o ochronie zwierząt, a w znacznej części gmin postanowienia tych programów dotyczące opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami nie były realizowane. 

 
 

 
 

 Niezapewnienie w 12 z 14 (w 86%) skontrolowanych schronisk właściwych warunków pobytu i wyżywienia 
zwierząt. 

 Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie przez większość schronisk i przytulisk (63%) ewidencji 
zwierząt, a także brak ich oznakowania, co uniemożliwia śledzenie przez gminy dalszych losów zwierząt 
umieszczanych w schroniskach lub oddawanych do adopcji. Utrudnione jest także sprawdzenie 
prawidłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na ochronę zwierząt. 

 Nieefektywne wykorzystanie przez schroniska środków publicznych – bez zapewnienia odpowiednich, 
zgodnych z wymogami prawa warunków bytowania zwierząt. 

 Prowadzenie przez większość (86%) podmiotów działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt 
bez wymaganych zezwoleń wójtów gmin. 

 Niewystarczający nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad warunkami w jakich przebywają i są 
transportowane bezdomne zwierzęta w przytuliskach, hotelach dla zwierząt oraz podmiotach zajmujących 
się wyłapywaniem zwierząt. 

Wnioski pokontrolne 

Konsekwencją ustaleń kontroli  były następujące wnioski de lege ferenda: 
 Wprowadzenia ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów (przy zapewnieniu środków na 

realizację takiego zadania). 
 Zmiany art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, poprzez zaliczenie programów opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi do aktów prawa miejscowego oraz umożliwienie kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt 
poza schroniskami. 

 Uchylenia zapisów art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących „ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami” i wprowadzenia – najlepiej w ustawie o ochronie zwierząt – przepisów 
określających warunki (standardy) opieki gmin nad zwierzętami bezdomnymi i warunki wydawania zezwoleń 
na prowadzenie takiej działalności przez inne podmioty. 

 Zamieszczenia w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt precyzyjnej definicji schroniska dla zwierząt oraz 
zapisu, że prowadzenie schronisk jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii, 
w drodze decyzji, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju 
działalności (obecnie wystarczy pisemne zgłoszenie). 

 Dokonanie zmiany § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt, w ten sposób aby obligatoryjnym elementem umowy z przedsiębiorcą na przeprowadzenie 
wyłapywania zwierząt bezdomnych było wskazanie schroniska, do którego wyłapane zwierzęta mają trafić 
(stosownie do znowelizowanego art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt). Obecnie, przed przewiezieniem 
wyłapanych zwierząt do schroniska, można je przetrzymywać w innych miejscach.  

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała również do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wnioskowała o: 
 Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych m. in. poprzez ograniczanie ich niekontrolowanego rozrodu. 
 Powierzanie wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłącznie podmiotom posiadającym 

stosowne zezwolenia, zapewniając przy tym prowadzenie rzetelnej ewidencji odłowionych zwierząt. 
 Zapewnienie wykonywania kontroli wykonywania zleconych zadań oraz wykorzystania środków na ten cel 

przeznaczonych. 

Do kierowników schronisk dla zwierząt NIK zwróciła się o:  
 Zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierzętom przebywającym w schronisku. 
 Prowadzenie rzetelnej ewidencji i znakowania zwierząt. 
 Wykonywanie zabiegów ograniczających populację zwierząt. 
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 Realizacja innego zakresu inwestycji niż określony był w umowie z samorządem województwa (2 gminy). 
 Nieprzestrzeganie w 5 z 16 badanych gmin przepisów ustawy – Prawo budowlane, związanych 

z zapewnieniem prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wybudowanych obiektów. 

Dobre praktyki: 

Realizacja w jednej z gmin projektu uporządkowania gospodarki ściekowej, podjętego w ramach 
działania 4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP), 
komplementarnie z innymi projektami zrealizowanymi w ramach RPO jak i PROW 2007–2013. 
W tej gminie w umiejętny sposób wykorzystano RPO jak i PROW 2007–2013 dla poprawy jakości 
życia mieszkańców i ochrony środowiska. 

Wnioski pokontrolne 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli: 
 Minister Rozwoju Regionalnego oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinni podjąć działania zmierzające 

do doprowadzenia w programach perspektywy finansowej 2014–2020 do równego traktowania podmiotów 
korzystających ze środków EFRR i EFRROW w zakresie obowiązku zachowania trwałości projektów. 

 Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz samorządy województw powinny 
wprowadzić do programów perspektywy finansowej 2014–2020 rozszerzenie możliwości dokonywania 
zmian mierników oraz określenia w programach wskaźników etapowych.  

Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt (P/12/193) 

Kontrolę przeprowadzono w 18 urzędach gmin (miast) oraz w 19 schroniskach i podmiotach zajmujących się, 
na podstawie zawartych z gminami umów, opieką nad zwierzętami (w tym ich wyłapywaniem). Kontrola 
obejmowała lata 2011–2012. 

Kontrola wykazała, że gminy nie zapewniły właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nieskutecznie 
zapobiegały ich bezdomności, zaś schroniska nie zapewniły przebywającym tam zwierzętom właściwych 
warunków bytowania. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niepodejmowanie skutecznych działań w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt a nawet brak 
takich działań (w 50% skontrolowanych gmin). 

 Nieprzestrzeganie zakazu odławiania bezdomnych zwierząt bez zapewnienia im miejsc w schroniskach 
(61%) oraz zlecanie takiej czynności podmiotom nieposiadającym wymaganych zezwoleń (67%) albo też 
bez podjęcia stosownej uchwały przez rady gminy (40%). 

 Wydatkowanie nielegalnie albo niegospodarnie 1.653,7 tys. zł (36% środków z budżetu 18 gmin) na rzecz 
podmiotów, które nie posiadały wymaganych zezwoleń oraz nie zapewniły standardu usług dotyczących 
opieki nad zwierzętami. 

 Brak kontroli wykorzystania środków publicznych i sprawowania opieki nad zwierzętami w schroniskach 
i innych miejscach ich przetrzymywania. 

 11 spośród 16 programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
uchwalonych przez rady gminy nie spełniało wszystkich wymogów określonych w art. 11 a znowelizowanej 
ustawy o ochronie zwierząt, a w znacznej części gmin postanowienia tych programów dotyczące opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami nie były realizowane. 

 
 

 
 

 Niezapewnienie w 12 z 14 (w 86%) skontrolowanych schronisk właściwych warunków pobytu i wyżywienia 
zwierząt. 

 Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie przez większość schronisk i przytulisk (63%) ewidencji 
zwierząt, a także brak ich oznakowania, co uniemożliwia śledzenie przez gminy dalszych losów zwierząt 
umieszczanych w schroniskach lub oddawanych do adopcji. Utrudnione jest także sprawdzenie 
prawidłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na ochronę zwierząt. 

 Nieefektywne wykorzystanie przez schroniska środków publicznych – bez zapewnienia odpowiednich, 
zgodnych z wymogami prawa warunków bytowania zwierząt. 

 Prowadzenie przez większość (86%) podmiotów działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt 
bez wymaganych zezwoleń wójtów gmin. 

 Niewystarczający nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad warunkami w jakich przebywają i są 
transportowane bezdomne zwierzęta w przytuliskach, hotelach dla zwierząt oraz podmiotach zajmujących 
się wyłapywaniem zwierząt. 

Wnioski pokontrolne 

Konsekwencją ustaleń kontroli  były następujące wnioski de lege ferenda: 
 Wprowadzenia ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów (przy zapewnieniu środków na 

realizację takiego zadania). 
 Zmiany art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, poprzez zaliczenie programów opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi do aktów prawa miejscowego oraz umożliwienie kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt 
poza schroniskami. 

 Uchylenia zapisów art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących „ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami” i wprowadzenia – najlepiej w ustawie o ochronie zwierząt – przepisów 
określających warunki (standardy) opieki gmin nad zwierzętami bezdomnymi i warunki wydawania zezwoleń 
na prowadzenie takiej działalności przez inne podmioty. 

 Zamieszczenia w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt precyzyjnej definicji schroniska dla zwierząt oraz 
zapisu, że prowadzenie schronisk jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii, 
w drodze decyzji, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju 
działalności (obecnie wystarczy pisemne zgłoszenie). 

 Dokonanie zmiany § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt, w ten sposób aby obligatoryjnym elementem umowy z przedsiębiorcą na przeprowadzenie 
wyłapywania zwierząt bezdomnych było wskazanie schroniska, do którego wyłapane zwierzęta mają trafić 
(stosownie do znowelizowanego art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt). Obecnie, przed przewiezieniem 
wyłapanych zwierząt do schroniska, można je przetrzymywać w innych miejscach.  

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała również do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wnioskowała o: 
 Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych m. in. poprzez ograniczanie ich niekontrolowanego rozrodu. 
 Powierzanie wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłącznie podmiotom posiadającym 

stosowne zezwolenia, zapewniając przy tym prowadzenie rzetelnej ewidencji odłowionych zwierząt. 
 Zapewnienie wykonywania kontroli wykonywania zleconych zadań oraz wykorzystania środków na ten cel 

przeznaczonych. 

Do kierowników schronisk dla zwierząt NIK zwróciła się o:  
 Zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierzętom przebywającym w schronisku. 
 Prowadzenie rzetelnej ewidencji i znakowania zwierząt. 
 Wykonywanie zabiegów ograniczających populację zwierząt. 
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Zwracając się do organów Inspekcji Weterynaryjnej Izba postulowała o: 
 Częstsze  wykonywanie (na podstawie art. 34a w zw. z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt) kontroli warunków 

w jakich przebywają bezdomne zwierzęta także w przytuliskach, hotelach dla zwierząt oraz w podmiotach 
zajmujących się wyłapywaniem zwierząt. 

 Wydawanie i stanowcze egzekwowanie przewidzianych w art. 8 ust. 1 i 9 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  nakazów i zakazów w przypadku niezapewnienia 
właściwych warunków bytowania zwierząt. 

Realizacja programów zwalczania salmonelli w stadach kur (P/12/113) 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoracie Weterynarii, 
5 wojewódzkich inspektoratach weterynarii oraz 11 powiatowych inspektoratach weterynarii. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

Kontrola wykazała, że programy zwalczania salmonelli w Polsce nie przynoszą pożądanych efektów. Odsetek 
zakażonych stad kur jest wciąż wyższy od poziomów docelowych określonych w przepisach unijnych. To zagraża 
zdrowiu ludzi i ma znaczenie dla pozycji kraju w eksporcie produktów drobiowych. 
W Polsce utrzymuje się zbyt wysoki odsetek stad kur zarażonych salmonellą. Przepisy unijne dopuszczają 
poziom zakażeń wynoszący 1% dla stad hodowlanych oraz 2% dla stad kur niosek. Tymczasem w 2010 r. Polska 
zajęła niechlubne pierwsze miejsce wśród państw UE z odsetkiem zarażonych stad kur hodowlanych na 
poziomie 2,6% Odsetek zakażonych stad kur niosek na poziomie 4,5% uplasował nasz kraj na czwartym miejscu. 
W 2011 r. sytuacja poprawiła się tylko w niewielkim stopniu. Polska jest potężnym producentem i eksporterem 
produktów drobiowych. W krajach UE zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa (10,6% produkcji) 
i szóste pod względem produkcji jaj konsumpcyjnych (8,5%). Na eksport trafia jedna trzecia produkcji – prawie 
33% mięsa i ponad 33% jaj. 
Kolejne krajowe programy zwalczania salmonelli, finansowane ze środków unijnych, nie przynoszą pożądanych 
efektów. Między innymi dlatego, że wchodzą w życie z opóźnieniem. Zamiast 1 stycznia zaczynają obowiązywać 
w kwietniu albo w maju. Powodem tych opóźnień są długotrwałe uzgodnienia międzyresortowe. Do momentu 
zatwierdzenia rozporządzeń wykonawczych przez Radę Ministrów nie ma w Polsce podstawy prawnej do 
wydania decyzji o likwidacji zakażonych stad, nawet jeśli choroba zostanie wykryta. Taka sytuacja obniża 
skuteczność całego procesu zwalczania salmonelli. 
NIK dostrzega wysiłki Głównego Lekarza Weterynarii, który zalecał powiatowym lekarzom pobieranie prób do 
badań nawet w czasie przerw w obowiązywaniu krajowych programów. Bez możliwości likwidacji zarażonych 
stad działania te były jednak nieskuteczne. Zdaniem NIK rozporządzenia w tak ewidentnej sprawie powinien 
wydawać Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tak żeby krajowe programy zwalczania salmonelli obowiązywały 
rzeczywiście od 1 stycznia każdego roku. 

Kontrola wykazała także, że nie wszystkie stada kur objęte są krajowymi programami zwalczania salmonelli.  

Na terenie skontrolowanych 11 powiatowych inspektoratów weterynaryjnych ponad 10% hodowców nie zgłosiło swojej 
działalności powiatowym lekarzom weterynarii, choć miało taki obowiązek. Lekarze natomiast nie wykonywali kontroli, które 
wykryłyby taką działalność. Oznacza to, że 166 hodowli w ogóle nie było objętych nadzorem weterynaryjnym i ochroną przed 
zakażeniem salmonellą.  

W pracy powiatowych lekarzy weterynarii doszło też do innych uchybień. Szczególnie groźne w skutkach było 
nieinformowanie lekarzy z sąsiednich powiatów o wykryciu zakażenia salmonellą na swoim terenie (nie uczyniło 
tego 4 na 11 skontrolowanych powiatowych lekarzy).  

 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski de lege ferenda 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli powinny być podjęte działania przez: 
 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia 

zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczącej: 
 określenia upoważnienia dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydawania rozporządzeń 

wprowadzających programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 
 rozszerzenia katalogu przesłanek umożliwiających oraz ograniczających wypłaty odszkodowań 

w ramach programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 
 uregulowania zasad wypłaty odszkodowań przez powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie 

jednolitych stawek i kryteriów lub dokonanie zmiany przez wyłączenie możliwości wypłaty odszkodowań 
za kury nioski i jaja konsumpcyjne; 

 zwiększenia nadzoru nad Głównym Inspektoratem Weterynarii w celu doprowadzenia do osiągnięcia 
wyznaczonych celów unijnych na rzecz ograniczenia występowania niektórych serotypów salmonelli 
w stadach kur niosek i w stadach hodowlanych. Wniosek został zrealizowany. 

 Ministra Finansów w zakresie rozważenia opracowania projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, 
polegającej na wprowadzeniu wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii do katalogu podmiotów 
uprawnionych do otrzymywania od organów podatkowych informacji o prowadzeniu działalności 
gospodarczej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. 

Wnioski pokontrolne skierowane do wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii dotyczyły głównie: 
 Doprowadzenia do aktualizacji rejestrów podmiotów, prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie 

chowu i hodowli kur, a także wypracowania rozwiązań, umożliwiających ich weryfikację ze stanem 
faktycznym; 

 Wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zwalczania salmonelli w stadach kur, zgodnych 
z wymaganiami Kpa. 

Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska  
w województwie podkarpackim (P/12/168) 

Kontrolę przeprowadzono w 10 jednostkach, stanowiących urzędy organów administracji publicznej, właściwych 
w sprawach pozwoleń zintegrowanych: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 
ośmiu starostwach powiatowych oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa, którego prezydent wykonuje także ustawowe 
zadania starosty. Kontrolą objęto lata 2008–2012 (I kw.). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieokreślenie w pozwoleniu zintegrowanym warunków poboru wód na potrzeby instalacji. 
 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych z przekroczeniem terminu. 
 Opóźnione przekazywanie Ministrowi Środowiska zapisów wniosków o wydanie pozwoleń i kopii decyzji lub 

nieprzekazywalnie niektórych materiałów. 
 Nierzetelna weryfikacja opłaty rejestracyjnej lub skarbowej. 
 Niepełne wskazywanie podstawy prawnej w wydawanych decyzjach oraz niewłaściwe pouczenie o organie 

odwoławczym. 
 Nieprowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku. 
 Nieprzeprowadzenie przez niektóre starostwa analizy pozwolenia zintegrowanego pomimo upływu 5 lat 

od jego wydania. 
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Zwracając się do organów Inspekcji Weterynaryjnej Izba postulowała o: 
 Częstsze  wykonywanie (na podstawie art. 34a w zw. z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt) kontroli warunków 

w jakich przebywają bezdomne zwierzęta także w przytuliskach, hotelach dla zwierząt oraz w podmiotach 
zajmujących się wyłapywaniem zwierząt. 

 Wydawanie i stanowcze egzekwowanie przewidzianych w art. 8 ust. 1 i 9 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  nakazów i zakazów w przypadku niezapewnienia 
właściwych warunków bytowania zwierząt. 

Realizacja programów zwalczania salmonelli w stadach kur (P/12/113) 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoracie Weterynarii, 
5 wojewódzkich inspektoratach weterynarii oraz 11 powiatowych inspektoratach weterynarii. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

Kontrola wykazała, że programy zwalczania salmonelli w Polsce nie przynoszą pożądanych efektów. Odsetek 
zakażonych stad kur jest wciąż wyższy od poziomów docelowych określonych w przepisach unijnych. To zagraża 
zdrowiu ludzi i ma znaczenie dla pozycji kraju w eksporcie produktów drobiowych. 
W Polsce utrzymuje się zbyt wysoki odsetek stad kur zarażonych salmonellą. Przepisy unijne dopuszczają 
poziom zakażeń wynoszący 1% dla stad hodowlanych oraz 2% dla stad kur niosek. Tymczasem w 2010 r. Polska 
zajęła niechlubne pierwsze miejsce wśród państw UE z odsetkiem zarażonych stad kur hodowlanych na 
poziomie 2,6% Odsetek zakażonych stad kur niosek na poziomie 4,5% uplasował nasz kraj na czwartym miejscu. 
W 2011 r. sytuacja poprawiła się tylko w niewielkim stopniu. Polska jest potężnym producentem i eksporterem 
produktów drobiowych. W krajach UE zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa (10,6% produkcji) 
i szóste pod względem produkcji jaj konsumpcyjnych (8,5%). Na eksport trafia jedna trzecia produkcji – prawie 
33% mięsa i ponad 33% jaj. 
Kolejne krajowe programy zwalczania salmonelli, finansowane ze środków unijnych, nie przynoszą pożądanych 
efektów. Między innymi dlatego, że wchodzą w życie z opóźnieniem. Zamiast 1 stycznia zaczynają obowiązywać 
w kwietniu albo w maju. Powodem tych opóźnień są długotrwałe uzgodnienia międzyresortowe. Do momentu 
zatwierdzenia rozporządzeń wykonawczych przez Radę Ministrów nie ma w Polsce podstawy prawnej do 
wydania decyzji o likwidacji zakażonych stad, nawet jeśli choroba zostanie wykryta. Taka sytuacja obniża 
skuteczność całego procesu zwalczania salmonelli. 
NIK dostrzega wysiłki Głównego Lekarza Weterynarii, który zalecał powiatowym lekarzom pobieranie prób do 
badań nawet w czasie przerw w obowiązywaniu krajowych programów. Bez możliwości likwidacji zarażonych 
stad działania te były jednak nieskuteczne. Zdaniem NIK rozporządzenia w tak ewidentnej sprawie powinien 
wydawać Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tak żeby krajowe programy zwalczania salmonelli obowiązywały 
rzeczywiście od 1 stycznia każdego roku. 

Kontrola wykazała także, że nie wszystkie stada kur objęte są krajowymi programami zwalczania salmonelli.  

Na terenie skontrolowanych 11 powiatowych inspektoratów weterynaryjnych ponad 10% hodowców nie zgłosiło swojej 
działalności powiatowym lekarzom weterynarii, choć miało taki obowiązek. Lekarze natomiast nie wykonywali kontroli, które 
wykryłyby taką działalność. Oznacza to, że 166 hodowli w ogóle nie było objętych nadzorem weterynaryjnym i ochroną przed 
zakażeniem salmonellą.  

W pracy powiatowych lekarzy weterynarii doszło też do innych uchybień. Szczególnie groźne w skutkach było 
nieinformowanie lekarzy z sąsiednich powiatów o wykryciu zakażenia salmonellą na swoim terenie (nie uczyniło 
tego 4 na 11 skontrolowanych powiatowych lekarzy).  

 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski de lege ferenda 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli powinny być podjęte działania przez: 
 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia 

zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczącej: 
 określenia upoważnienia dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydawania rozporządzeń 

wprowadzających programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 
 rozszerzenia katalogu przesłanek umożliwiających oraz ograniczających wypłaty odszkodowań 

w ramach programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 
 uregulowania zasad wypłaty odszkodowań przez powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie 

jednolitych stawek i kryteriów lub dokonanie zmiany przez wyłączenie możliwości wypłaty odszkodowań 
za kury nioski i jaja konsumpcyjne; 

 zwiększenia nadzoru nad Głównym Inspektoratem Weterynarii w celu doprowadzenia do osiągnięcia 
wyznaczonych celów unijnych na rzecz ograniczenia występowania niektórych serotypów salmonelli 
w stadach kur niosek i w stadach hodowlanych. Wniosek został zrealizowany. 

 Ministra Finansów w zakresie rozważenia opracowania projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, 
polegającej na wprowadzeniu wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii do katalogu podmiotów 
uprawnionych do otrzymywania od organów podatkowych informacji o prowadzeniu działalności 
gospodarczej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. 

Wnioski pokontrolne skierowane do wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii dotyczyły głównie: 
 Doprowadzenia do aktualizacji rejestrów podmiotów, prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie 

chowu i hodowli kur, a także wypracowania rozwiązań, umożliwiających ich weryfikację ze stanem 
faktycznym; 

 Wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zwalczania salmonelli w stadach kur, zgodnych 
z wymaganiami Kpa. 

Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska  
w województwie podkarpackim (P/12/168) 

Kontrolę przeprowadzono w 10 jednostkach, stanowiących urzędy organów administracji publicznej, właściwych 
w sprawach pozwoleń zintegrowanych: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 
ośmiu starostwach powiatowych oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa, którego prezydent wykonuje także ustawowe 
zadania starosty. Kontrolą objęto lata 2008–2012 (I kw.). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieokreślenie w pozwoleniu zintegrowanym warunków poboru wód na potrzeby instalacji. 
 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych z przekroczeniem terminu. 
 Opóźnione przekazywanie Ministrowi Środowiska zapisów wniosków o wydanie pozwoleń i kopii decyzji lub 

nieprzekazywalnie niektórych materiałów. 
 Nierzetelna weryfikacja opłaty rejestracyjnej lub skarbowej. 
 Niepełne wskazywanie podstawy prawnej w wydawanych decyzjach oraz niewłaściwe pouczenie o organie 

odwoławczym. 
 Nieprowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku. 
 Nieprzeprowadzenie przez niektóre starostwa analizy pozwolenia zintegrowanego pomimo upływu 5 lat 

od jego wydania. 
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Dobre praktyki: 

 Powoływanie zespołów do opracowania projektów pozwoleń zintegrowanych, pracujących pod 
kierownictwem koordynatora. 

 Konsultowanie treści pozwoleń zintegrowanych ze specjalistami z Inspekcji Ochrony Środowiska. 
 Przekazywanie wydanych decyzji – pomimo braku obowiązku ustawowego – do wiadomości innych 

organów, w tym – wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 
 Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o materiały potrzebne 

do przeprowadzenia analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego, 
 Ścisła współpraca z prowadzącym instalację przy analizowaniu pozwolenia, w tym wykorzystywanie 

z udostępnionych przez niego materiałów. 
 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych w terminie znacznie krótszym niż ustawowo dopuszczalne 

6 miesięcy. 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski de lege ferenda 
Najwyższa Izba Kontroli sformułowała do Ministra Środowiska wnioski o podjęcie działań mających na celu 
zmianę przepisów prawa w zakresie: 
 Wyszczególnienia w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, stawki opłaty skarbowej 

za wydanie pozwolenia zintegrowanego i jego zmianę. 
 Doprecyzowania ustawowych terminów na przekazanie zapisu wniosków o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego oraz kopii takich pozwoleń zawartych odpowiednio w art. 209 ust. 1 oraz 211 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, najlepiej poprzez określenie maksymalnej liczby dni 
na dokonanie tych czynności oraz jednoznaczne wskazanie, w jakim momencie należy przekazywać 
powyższe materiały. 

Wnioski do Marszałka Województwa Podkarpackiego o:  
 Zapewnienie zachowania terminów ustawowych przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych.  
 Planowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 

w zakresie objętym właściwością Marszałka. 
 Rozważenie wprowadzenia do planu kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego sprawdzenia 

prawidłowości realizacji zadań z zakresu pozwoleń zintegrowanych. 

NIK wystosowała też do kontrolowanych starostów wnioski dotyczące: 
 Zapewnienia przestrzegania przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych i ich zmianie obowiązujących 

procedur, w szczególności dotyczących weryfikacji opłaty skarbowej oraz informowania społeczeństwa 
o wydanych decyzjach. 

 Wdrożenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska przez prowadzących 
instalacje na podstawie pozwoleń zintegrowanych, w szczególności dla zweryfikowania otrzymywanych 
informacji o podejmowaniu działań naprawczych. 

 Wprowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku – prowadzonego w formie elektronicznej, 
stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 Prowadzenia audytu wewnętrznego, stosownie do obowiązku określonego przepisem art. 274 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

 
 

 
 

Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie pozyskanego drewna 
(P/12/138) 

Kontrolę przeprowadzono w 22 gminach miejskich (w tym w 11 miastach na prawach powiatu) oraz  
w 7 starostwach powiatowych. Obejmowała ona lata 2010–2012 (III kw.). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niegospodarne rozporządzanie pozyskanym drewnem, pochodzącym z drzew usuwanych z nieruchomości 
gminnych, stanowiącym składnik majątku gminy przez wszystkie gminy objęte kontrolą. 

W 12 z 22 gmin nie szacowano wartości pozyskanego drewna i nie udokumentowano sposobu jego zagospodarowania. 
W 6 spośród 22 skontrolowanych gmin drewno to traktowano jak odpad i pozostawiano do dyspozycji wykonawcy usługi 
usunięcia drzew. W 8 kolejnych gminach zagospodarowanie drewna odbywało się głównie poprzez przekazanie go 
wykonawcom usług usuwania drzew z zastrzeżeniem, że jego wartość wykonawcy ci uwzględnią w kalkulacji ceny za usługę 
usunięcia drzew. Nie określano jednak (z nielicznymi wyjątkami) sposobu dokumentowania spełnienia tego warunku przez 
wykonawcę. W rezultacie niemożliwe było zweryfikowanie czy wykonawcy w ogóle uwzględnili wartość drewna w swoich 
ofertach, gdyż z treści kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców nie wynikało, że pomniejszyli oni cenę usługi 
o wartość drewna, a gminy nie miały wyceny wartości tego drewna. 

 Wydawanie przez 7 z 11 prezydentów miast na prawach powiatu (64% objętych kontrolą) zezwoleń 
na usunięcie drzew z terenu nieruchomości gminnych (występowanie przez nich zarówno w roli 
wnioskodawcy, jak i organu udzielającego gminie zezwolenia) tj. niezgodnie z art. 90 ustawy o ochronie 
przyrody. 

 Usunięcie w 2 gminach drzew bez zezwolenia, skutkujące koniecznością zapłaty administracyjnej kary 
pieniężnej. 

 Nieujmowanie przez wszystkie gminy w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, związanych 
z pozyskaniem i zbyciem drewna, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości. 

 Nierzetelne sporządzanie w 16 gminach rocznych sprawozdań statystycznych SG-01 w zakresie ubytków 
drzew. 

 Wydawanie przez 4 z 7 starostów (57%) zezwoleń na usunięcie drzew niezgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie przyrody. 

Dobre praktyki: 

Stosowanie (w czterech gminach) różnorodnych sposobów prowadzenia sprzedaży pozyskanego drewna, 
pozwalającego na gospodarne rozporządzanie majątkiem gminnym. Do przyjętych rozwiązań należało 
zlecanie prowadzenia sprzedaży drewna w imieniu gmin jednostkom budżetowym (w J. i O.) lub podmiotom 
zewnętrznym (w Z.) w cenach detalicznych określanych przez prezydentów w zarządzeniach (w oparciu 
o cenniki obowiązujące w lokalnych nadleśnictwach), jak również prowadzenie sprzedaży drewna w formie 
licytacji (w T.). 

Wnioski pokontrolne 

Wniosek de lege ferenda:  
O podjęcie przez Ministra Środowiska działań w celu uregulowania w ustawie o ochronie przyrody w sposób 
jednoznaczny wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych, dotyczących udzielania zezwoleń 
na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin o statusie miasta 
na prawach powiatu, przez inny organ (starostę innego powiatu) wskazany przez samorządowe kolegium 
odwoławcze (art. 90 ustawy). 
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Dobre praktyki: 

 Powoływanie zespołów do opracowania projektów pozwoleń zintegrowanych, pracujących pod 
kierownictwem koordynatora. 

 Konsultowanie treści pozwoleń zintegrowanych ze specjalistami z Inspekcji Ochrony Środowiska. 
 Przekazywanie wydanych decyzji – pomimo braku obowiązku ustawowego – do wiadomości innych 

organów, w tym – wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 
 Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o materiały potrzebne 

do przeprowadzenia analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego, 
 Ścisła współpraca z prowadzącym instalację przy analizowaniu pozwolenia, w tym wykorzystywanie 

z udostępnionych przez niego materiałów. 
 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych w terminie znacznie krótszym niż ustawowo dopuszczalne 

6 miesięcy. 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski de lege ferenda 
Najwyższa Izba Kontroli sformułowała do Ministra Środowiska wnioski o podjęcie działań mających na celu 
zmianę przepisów prawa w zakresie: 
 Wyszczególnienia w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, stawki opłaty skarbowej 

za wydanie pozwolenia zintegrowanego i jego zmianę. 
 Doprecyzowania ustawowych terminów na przekazanie zapisu wniosków o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego oraz kopii takich pozwoleń zawartych odpowiednio w art. 209 ust. 1 oraz 211 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, najlepiej poprzez określenie maksymalnej liczby dni 
na dokonanie tych czynności oraz jednoznaczne wskazanie, w jakim momencie należy przekazywać 
powyższe materiały. 

Wnioski do Marszałka Województwa Podkarpackiego o:  
 Zapewnienie zachowania terminów ustawowych przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych.  
 Planowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 

w zakresie objętym właściwością Marszałka. 
 Rozważenie wprowadzenia do planu kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego sprawdzenia 

prawidłowości realizacji zadań z zakresu pozwoleń zintegrowanych. 

NIK wystosowała też do kontrolowanych starostów wnioski dotyczące: 
 Zapewnienia przestrzegania przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych i ich zmianie obowiązujących 

procedur, w szczególności dotyczących weryfikacji opłaty skarbowej oraz informowania społeczeństwa 
o wydanych decyzjach. 

 Wdrożenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska przez prowadzących 
instalacje na podstawie pozwoleń zintegrowanych, w szczególności dla zweryfikowania otrzymywanych 
informacji o podejmowaniu działań naprawczych. 

 Wprowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku – prowadzonego w formie elektronicznej, 
stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 Prowadzenia audytu wewnętrznego, stosownie do obowiązku określonego przepisem art. 274 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

 
 

 
 

Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie pozyskanego drewna 
(P/12/138) 

Kontrolę przeprowadzono w 22 gminach miejskich (w tym w 11 miastach na prawach powiatu) oraz  
w 7 starostwach powiatowych. Obejmowała ona lata 2010–2012 (III kw.). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niegospodarne rozporządzanie pozyskanym drewnem, pochodzącym z drzew usuwanych z nieruchomości 
gminnych, stanowiącym składnik majątku gminy przez wszystkie gminy objęte kontrolą. 

W 12 z 22 gmin nie szacowano wartości pozyskanego drewna i nie udokumentowano sposobu jego zagospodarowania. 
W 6 spośród 22 skontrolowanych gmin drewno to traktowano jak odpad i pozostawiano do dyspozycji wykonawcy usługi 
usunięcia drzew. W 8 kolejnych gminach zagospodarowanie drewna odbywało się głównie poprzez przekazanie go 
wykonawcom usług usuwania drzew z zastrzeżeniem, że jego wartość wykonawcy ci uwzględnią w kalkulacji ceny za usługę 
usunięcia drzew. Nie określano jednak (z nielicznymi wyjątkami) sposobu dokumentowania spełnienia tego warunku przez 
wykonawcę. W rezultacie niemożliwe było zweryfikowanie czy wykonawcy w ogóle uwzględnili wartość drewna w swoich 
ofertach, gdyż z treści kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców nie wynikało, że pomniejszyli oni cenę usługi 
o wartość drewna, a gminy nie miały wyceny wartości tego drewna. 

 Wydawanie przez 7 z 11 prezydentów miast na prawach powiatu (64% objętych kontrolą) zezwoleń 
na usunięcie drzew z terenu nieruchomości gminnych (występowanie przez nich zarówno w roli 
wnioskodawcy, jak i organu udzielającego gminie zezwolenia) tj. niezgodnie z art. 90 ustawy o ochronie 
przyrody. 

 Usunięcie w 2 gminach drzew bez zezwolenia, skutkujące koniecznością zapłaty administracyjnej kary 
pieniężnej. 

 Nieujmowanie przez wszystkie gminy w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, związanych 
z pozyskaniem i zbyciem drewna, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości. 

 Nierzetelne sporządzanie w 16 gminach rocznych sprawozdań statystycznych SG-01 w zakresie ubytków 
drzew. 

 Wydawanie przez 4 z 7 starostów (57%) zezwoleń na usunięcie drzew niezgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie przyrody. 

Dobre praktyki: 

Stosowanie (w czterech gminach) różnorodnych sposobów prowadzenia sprzedaży pozyskanego drewna, 
pozwalającego na gospodarne rozporządzanie majątkiem gminnym. Do przyjętych rozwiązań należało 
zlecanie prowadzenia sprzedaży drewna w imieniu gmin jednostkom budżetowym (w J. i O.) lub podmiotom 
zewnętrznym (w Z.) w cenach detalicznych określanych przez prezydentów w zarządzeniach (w oparciu 
o cenniki obowiązujące w lokalnych nadleśnictwach), jak również prowadzenie sprzedaży drewna w formie 
licytacji (w T.). 

Wnioski pokontrolne 

Wniosek de lege ferenda:  
O podjęcie przez Ministra Środowiska działań w celu uregulowania w ustawie o ochronie przyrody w sposób 
jednoznaczny wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych, dotyczących udzielania zezwoleń 
na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin o statusie miasta 
na prawach powiatu, przez inny organ (starostę innego powiatu) wskazany przez samorządowe kolegium 
odwoławcze (art. 90 ustawy). 
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Realizacja ustawowych zadań w parkach krajobrazowych (P/11/111) 

Badaniami kontrolnymi objęto: działania na terenie 18 parków krajobrazowych, funkcjonujących w ramach 13 jednostek 
organizacyjnych (park krajobrazowy lub zespół parków krajobrazowych), 9 urzędów marszałkowskich oraz RDOŚ 
w Szczecinie. Kontrolą objęto okres od sierpnia 2009 r. do stycznia 2012 r. 

Ustawa o ochronie przyrody, dając sejmikom województw kompetencje w zakresie tworzenia parków 
krajobrazowych i nadawania im statutów, nie wskazała jednoznacznie organu nadzorującego parki. Konwent 
Marszałków Województw już w 2010 r. zwracał się do Ministra Środowiska o uregulowanie tej kwestii. Do chwili 
obecnej regulacje te nie zostały wprowadzone. W okresie objętym kontrolą, nadzór marszałka województwa nad 
parkami krajobrazowymi, jako samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, ujęty został w statutach nadanym 
parkom i wynikał z przepisów ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o finansach publicznych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwy tryb wprowadzania zmian do aktów ustanawiających parki krajobrazowe. 

W jednej trzeciej skontrolowanych urzędów marszałkowskich stwierdzono dokonanie – w drodze uchwały sejmiku 
województwa – zastąpienia lub zmiany aktów prawnych dotyczących utworzenia parku krajobrazowego. Dwa sejmiki 
zastąpiły dotychczasowe rozporządzenia wojewodów uchwałami w sprawie utworzenia parków krajobrazowych, 
a w jednym przypadku sejmik województwa dokonał w drodze uchwały zmian w rozporządzeniu wojewody, pomimo 
braku w istniejących przepisach instytucji nowelizacji rozporządzenia wojewody przez sejmik województwa. 

 Zarząd jednego z województw nie podjął działań w celu reaktywowania struktur organizacyjnych parków 
krajobrazowych, położonych na terenie tego województwa i nadania im statutu, określającego strukturę 
organizacyjną, nie powołał dyrektorów parków krajobrazowych oraz członków rady tych parków, a tym 
samym nie wypełnił obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody. 

W wyniku kontroli utworzony został w tym województwie zespół parków krajobrazowych. 

 Nieuzgodnienie przez zarząd jednego z województw z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska projektu uchwały 
sejmiku tego województwa w sprawie złagodzenia zakazów obowiązujących w parku krajobrazowym. 

 W przypadku dwóch parków krajobrazowych, ustanawiające je akty prawne nie miały w kontrolowanym 
okresie mocy obowiązującej, wobec czego parki te funkcjonowały bez ram prawnych, tj. bez ustalonych 
szczegółowych celów ochrony i katalogu zakazów obowiązujących na ich terenie. 

Akty prawne ustanawiające dwa parki nie miały, w okresie objętym kontrolą, mocy obowiązującej i parki te istniały bez 
obowiązujących ram prawnych, tj. bez ustalonych szczegółowych celów ochrony i bez ustalonego katalogu zakazów, 
obowiązujących na ich terenie. Obydwa parki utworzone były rozporządzeniami wydanymi w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody13 , które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody14 utraciły moc obowiązującą z dniem 2 sierpnia 2001 r., wobec zaniechania przez 
wojewodów wydania nowych rozporządzeń. 
W przypadku jednego z tych parków, sejmik województwa podjął w dniu 27 kwietnia 2010 r. uchwałę w sprawie 
dostosowania formy prawnej parku krajobrazowego, w której określono szczegółowe cele ochrony oraz aktualny katalog 
zakazów obowiązujących na terenie tego Parku. 

 Większość parków krajobrazowych (prawie trzy czwarte, pozostające w kompetencji kontrolowanych samorządów 
województw i blisko 60% spośród badanych parków) nie posiadało – wymaganego przepisami – planu ochrony. 

Spośród 73 parków krajobrazowych, pozostających w kompetencji dziewięciu kontrolowanych samorządów 
województw, obowiązujące plany ochrony posiadało jedynie 20 parków, tj. 27%. W jednym z województw plany ochrony 
miały wszystkie trzy funkcjonujące tam parki krajobrazowe. W dwóch innych województwach  planów ochrony nie miał 
zaś żaden z odpowiednio 11 i 13 parków krajobrazowych. 

                                                            
13   Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm. 
14   Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21. 

 
 

 
 

W badanej próbie 24 parków krajobrazowych (18 kontrolowanych oraz sześciu w województwie zachodniopomorskim 
nieposiadających struktur organizacyjnych), planami ochrony legitymowało się 10 parków. Tylko dla dwóch z nich plany 
ochrony były ustanowione w kontrolowanym okresie, w drodze uchwały sejmiku województwa. W pozostałych 
przypadkach plany ochrony pochodziły z lat wcześniejszych i ustanowione były w drodze rozporządzeń wojewodów. 

Wnioski pokontrolne 

NIK sformułowała wnioski do marszałków województw o: 
 Podjęcie działań w celu zapewnienia spójnego funkcjonowania parków krajobrazowych, obejmujących 

obszary, położone na terenie sąsiednich województw. 
 Doprowadzenie do aktualizacji aktów prawnych tworzących parki krajobrazowe, które utraciły moc 

obowiązującą. 
 Zapewnienie warunków do terminowego opracowania i ustanowienia brakujących planów ochrony dla 

podległych parków krajobrazowych. 

Ponadto skierowano do Ministra Środowiska wnioski de lege ferenda, wskazujące na potrzebę wprowadzenia 
zmian w ustawie o ochronie przyrody, w tym m.in. dotyczących określenia zasad tworzenia i funkcjonowania 
parków położonych na terenie więcej niż jednego województwa, wskazania organu sprawującego nadzór nad 
parkami krajobrazowymi, a także  ustalenia zasad i zakresu wykonywania przez Służby Parków Krajobrazowych 
zadań w odniesieniu do innych form ochrony przyrody położonych na terenie parku krajobrazowego. 

Zarządzanie środowiskiem w gminach (P/10/113) 

Badaniami kontrolnymi objęto działania podejmowane w latach 2008–2010 w 30 gminach, w tym w 7 miastach 
na prawach powiatu. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak kompleksowego systemu zarządzania środowiskiem w gminach.  

Pomimo uwzględnienia zasad ochrony środowiska i wymogów ochrony przyrody oraz określenia perspektywicznych 
celów w tym zakresie w dokumentach planistycznych większości gmin, brak było konsekwentnego planowania 
i realizacji działań dla osiągnięcia wyznaczonych celów, oraz monitorowania osiąganych efektów. 

 Programy ochrony środowiska, mające stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 
środowiskiem, w większości jednostek nie spełniały tej roli oraz wymogów stawianych przepisami prawa, nie 
były też w pełni realizowane. 

Dotyczyło to m.in.: okresu ich obowiązywania, którego nie spełniały programy w ponad połowie skontrolowanych 
jednostek; braku aktualizacji programów po czteroletnim okresie ich obowiązywania lub uchwalanie zaktualizowanych 
programów nawet z wielomiesięcznym opóźnieniem, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wdrożenie zadań 
przewidywanych w harmonogramach tych programów, co stwierdzono w przypadku dwóch trzecich analizowanych 
gminnych programów ochrony środowiska. Ponadto w ponad 40% analizowanych programów nie określono mierników 
realizacji poszczególnych celów lub sformułowano je w sposób uniemożliwiający określenie postępu realizacji zadań. 
W połowie kontrolowanych jednostek stwierdzono rozbieżności w programach i innych dokumentach strategicznych, 
dotyczące obszarów i obiektów chronionych. Badanie realizacji zadań określonych w gminnych programach ochrony 
środowiska wykazało, że w 40% kontrolowanych jednostek nie podjęto realizacji części zadań bądź realizowane były 
ze znacznym opóźnieniem. 

W wyniku kontroli ustalono, że POŚ przygotowywane w niektórych jednostkach, wyszczególniały zadania nie w pełni 
odpowiadające stawianym w programie celom lub ich charakter nie był zgodny z charakterem działań ujętych w Polityce 
ekologicznej państwa, której realizacji programy ochrony środowiska winny służyć. 
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Realizacja ustawowych zadań w parkach krajobrazowych (P/11/111) 

Badaniami kontrolnymi objęto: działania na terenie 18 parków krajobrazowych, funkcjonujących w ramach 13 jednostek 
organizacyjnych (park krajobrazowy lub zespół parków krajobrazowych), 9 urzędów marszałkowskich oraz RDOŚ 
w Szczecinie. Kontrolą objęto okres od sierpnia 2009 r. do stycznia 2012 r. 

Ustawa o ochronie przyrody, dając sejmikom województw kompetencje w zakresie tworzenia parków 
krajobrazowych i nadawania im statutów, nie wskazała jednoznacznie organu nadzorującego parki. Konwent 
Marszałków Województw już w 2010 r. zwracał się do Ministra Środowiska o uregulowanie tej kwestii. Do chwili 
obecnej regulacje te nie zostały wprowadzone. W okresie objętym kontrolą, nadzór marszałka województwa nad 
parkami krajobrazowymi, jako samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, ujęty został w statutach nadanym 
parkom i wynikał z przepisów ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o finansach publicznych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwy tryb wprowadzania zmian do aktów ustanawiających parki krajobrazowe. 

W jednej trzeciej skontrolowanych urzędów marszałkowskich stwierdzono dokonanie – w drodze uchwały sejmiku 
województwa – zastąpienia lub zmiany aktów prawnych dotyczących utworzenia parku krajobrazowego. Dwa sejmiki 
zastąpiły dotychczasowe rozporządzenia wojewodów uchwałami w sprawie utworzenia parków krajobrazowych, 
a w jednym przypadku sejmik województwa dokonał w drodze uchwały zmian w rozporządzeniu wojewody, pomimo 
braku w istniejących przepisach instytucji nowelizacji rozporządzenia wojewody przez sejmik województwa. 

 Zarząd jednego z województw nie podjął działań w celu reaktywowania struktur organizacyjnych parków 
krajobrazowych, położonych na terenie tego województwa i nadania im statutu, określającego strukturę 
organizacyjną, nie powołał dyrektorów parków krajobrazowych oraz członków rady tych parków, a tym 
samym nie wypełnił obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody. 

W wyniku kontroli utworzony został w tym województwie zespół parków krajobrazowych. 

 Nieuzgodnienie przez zarząd jednego z województw z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska projektu uchwały 
sejmiku tego województwa w sprawie złagodzenia zakazów obowiązujących w parku krajobrazowym. 

 W przypadku dwóch parków krajobrazowych, ustanawiające je akty prawne nie miały w kontrolowanym 
okresie mocy obowiązującej, wobec czego parki te funkcjonowały bez ram prawnych, tj. bez ustalonych 
szczegółowych celów ochrony i katalogu zakazów obowiązujących na ich terenie. 

Akty prawne ustanawiające dwa parki nie miały, w okresie objętym kontrolą, mocy obowiązującej i parki te istniały bez 
obowiązujących ram prawnych, tj. bez ustalonych szczegółowych celów ochrony i bez ustalonego katalogu zakazów, 
obowiązujących na ich terenie. Obydwa parki utworzone były rozporządzeniami wydanymi w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody13 , które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody14 utraciły moc obowiązującą z dniem 2 sierpnia 2001 r., wobec zaniechania przez 
wojewodów wydania nowych rozporządzeń. 
W przypadku jednego z tych parków, sejmik województwa podjął w dniu 27 kwietnia 2010 r. uchwałę w sprawie 
dostosowania formy prawnej parku krajobrazowego, w której określono szczegółowe cele ochrony oraz aktualny katalog 
zakazów obowiązujących na terenie tego Parku. 

 Większość parków krajobrazowych (prawie trzy czwarte, pozostające w kompetencji kontrolowanych samorządów 
województw i blisko 60% spośród badanych parków) nie posiadało – wymaganego przepisami – planu ochrony. 

Spośród 73 parków krajobrazowych, pozostających w kompetencji dziewięciu kontrolowanych samorządów 
województw, obowiązujące plany ochrony posiadało jedynie 20 parków, tj. 27%. W jednym z województw plany ochrony 
miały wszystkie trzy funkcjonujące tam parki krajobrazowe. W dwóch innych województwach  planów ochrony nie miał 
zaś żaden z odpowiednio 11 i 13 parków krajobrazowych. 

                                                            
13   Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm. 
14   Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21. 

 
 

 
 

W badanej próbie 24 parków krajobrazowych (18 kontrolowanych oraz sześciu w województwie zachodniopomorskim 
nieposiadających struktur organizacyjnych), planami ochrony legitymowało się 10 parków. Tylko dla dwóch z nich plany 
ochrony były ustanowione w kontrolowanym okresie, w drodze uchwały sejmiku województwa. W pozostałych 
przypadkach plany ochrony pochodziły z lat wcześniejszych i ustanowione były w drodze rozporządzeń wojewodów. 

Wnioski pokontrolne 

NIK sformułowała wnioski do marszałków województw o: 
 Podjęcie działań w celu zapewnienia spójnego funkcjonowania parków krajobrazowych, obejmujących 

obszary, położone na terenie sąsiednich województw. 
 Doprowadzenie do aktualizacji aktów prawnych tworzących parki krajobrazowe, które utraciły moc 

obowiązującą. 
 Zapewnienie warunków do terminowego opracowania i ustanowienia brakujących planów ochrony dla 

podległych parków krajobrazowych. 

Ponadto skierowano do Ministra Środowiska wnioski de lege ferenda, wskazujące na potrzebę wprowadzenia 
zmian w ustawie o ochronie przyrody, w tym m.in. dotyczących określenia zasad tworzenia i funkcjonowania 
parków położonych na terenie więcej niż jednego województwa, wskazania organu sprawującego nadzór nad 
parkami krajobrazowymi, a także  ustalenia zasad i zakresu wykonywania przez Służby Parków Krajobrazowych 
zadań w odniesieniu do innych form ochrony przyrody położonych na terenie parku krajobrazowego. 

Zarządzanie środowiskiem w gminach (P/10/113) 

Badaniami kontrolnymi objęto działania podejmowane w latach 2008–2010 w 30 gminach, w tym w 7 miastach 
na prawach powiatu. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak kompleksowego systemu zarządzania środowiskiem w gminach.  

Pomimo uwzględnienia zasad ochrony środowiska i wymogów ochrony przyrody oraz określenia perspektywicznych 
celów w tym zakresie w dokumentach planistycznych większości gmin, brak było konsekwentnego planowania 
i realizacji działań dla osiągnięcia wyznaczonych celów, oraz monitorowania osiąganych efektów. 

 Programy ochrony środowiska, mające stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 
środowiskiem, w większości jednostek nie spełniały tej roli oraz wymogów stawianych przepisami prawa, nie 
były też w pełni realizowane. 

Dotyczyło to m.in.: okresu ich obowiązywania, którego nie spełniały programy w ponad połowie skontrolowanych 
jednostek; braku aktualizacji programów po czteroletnim okresie ich obowiązywania lub uchwalanie zaktualizowanych 
programów nawet z wielomiesięcznym opóźnieniem, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wdrożenie zadań 
przewidywanych w harmonogramach tych programów, co stwierdzono w przypadku dwóch trzecich analizowanych 
gminnych programów ochrony środowiska. Ponadto w ponad 40% analizowanych programów nie określono mierników 
realizacji poszczególnych celów lub sformułowano je w sposób uniemożliwiający określenie postępu realizacji zadań. 
W połowie kontrolowanych jednostek stwierdzono rozbieżności w programach i innych dokumentach strategicznych, 
dotyczące obszarów i obiektów chronionych. Badanie realizacji zadań określonych w gminnych programach ochrony 
środowiska wykazało, że w 40% kontrolowanych jednostek nie podjęto realizacji części zadań bądź realizowane były 
ze znacznym opóźnieniem. 

W wyniku kontroli ustalono, że POŚ przygotowywane w niektórych jednostkach, wyszczególniały zadania nie w pełni 
odpowiadające stawianym w programie celom lub ich charakter nie był zgodny z charakterem działań ujętych w Polityce 
ekologicznej państwa, której realizacji programy ochrony środowiska winny służyć. 
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 W jednej trzeciej kontrolowanych gmin, wbrew przepisom ustawy o samorządzie gminnym, nie utrzymywano 
magazynu przeciwpowodziowego. 

Nierealizowanie tego obowiązku wyjaśniano brakiem zagrożenia, przy czym w studiach uwarunkowań i kierunków 
przestrzennego zagospodarowania czterech z tych gmin, określone zostały, zgodnie z wymaganiami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Z kolei w dwóch 
gminach, na terenie których wystąpiła powódź, w studium  wbrew przepisom ww. ustawy  nie określono 
występowania takich obszarów. W jednej czwartej badanych gmin kontrola wykazała wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji, lokalizowanych na obszarach narażonych na ryzyko powodzi lub 
osuwania ziemi. Np. w jednym z miast nie utrzymywano magazynu przeciwpowodziowego, pomimo znajdujących się 
w Studium i mpzp, zapisów o obszarach narażonych na ryzyko podtopień. Na wypadek ich wystąpienia zabezpieczono 
1000 worków oraz 4 rolki folii w magazynie obrony cywilnej. 

 W połowie skontrolowanych gmin nie sprawowano kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska, w zakresie objętym właściwością organów gminy, pomimo obowiązku określonego w ustawie – 
Prawo ochrony środowiska. 

Wnioski pokontrolne 

W wyniku kontroli skierowano do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wnioski o podjęcie działań, zmierzających do:  
 stworzenia w oparciu o rzetelnie przygotowywane i aktualizowane programy ochrony środowiska, 

kompleksowego systemu zarządzania środowiskiem;  
 określenia sposobu i terminów uzyskiwania informacji o realizacji tzw. zadań koordynowanych, 

ujmowanych w programach ochrony środowiska; 
 zagwarantowania pełnej spójności obowiązujących w gminie dokumentów strategicznych; 
 monitorowania podejmowanych działań i osiąganych efektów; 
 prowadzenia kontroli stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją 

właściwością. 

Ponadto do Ministra Środowiska skierowano m.in. wniosek dotyczący określenia minimalnej zawartości programów 
ochrony środowiska oraz procedury ich opracowania i aktualizowania. 

Utrzymanie nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych 
(P/12/178) 

Kontrola została przeprowadzona w 57 jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych 
samorządu terytorialnego oraz 7 oddziałach wojewódzkich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
11 jednostkach organizacyjnych PKP S.A. i PKP PLK S.A. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Kontrolowane gminy nie określały odrębnych wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznej. 

Gminy realizując obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, podczas sporządzania studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego ograniczały się głównie do określenia wymagań dotyczących przestrzeni publicznej w odniesieniu 
do ochrony: środowiska, przyrody i zabytków.  

 

 

 
 

 
 

 W toku oględzin NIK stwierdzono przypadki nagromadzenia afiszy i banerów, które zakłócały wizerunek 
zabytkowych części miast. 

Powyższe przypadki wystąpiły, pomimo że w miejscowych planach, uchwalonych w latach 2010–2012, 15 gmin na 
27 objętych kontrolą określiło zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 
zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 W 6 gminach na 27 objętych kontrolą stwierdzono niewystarczający nadzór ze strony organów samorządu 
terytorialnego nad podmiotami zewnętrznymi i własnymi jednostkami organizacyjnymi, którym zlecono 
utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych. 

Brak nadzoru polegał m.in. na nieokreśleniu wymagań przedmiotowych i jakościowych prac oraz niedokonywaniu ich 
odbioru. 

Ponadto stwierdzono zróżnicowany stan utrzymania terenów publicznych w aspekcie walorów estetycznych 
i krajobrazowych. Największą troskę o estetykę przestrzeni publicznej wykazywały samorządy miast, 
natomiast gminy wiejskie podejmowały ograniczone działania w tym zakresie.  

W 11 z 27 badanych gmin, efektem systematycznego prowadzenia prac porządkowych i pielęgnacyjnych były 
wykoszone i zadbane trawniki, czyste chodniki oraz dobrze utrzymane obiekty małej architektury, tj.: ławki, śmietniki, 
ogrodzenia, pomniki, fontanny, place zabaw. W pozostałych gminach stwierdzono zaśmiecenie i brak pielęgnacji 
zieleni w pasie dróg gminnych lub zniszczone i uszkodzone obiekty małej architektury. Stwierdzono również przypadki 
zaniedbywania obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz miejsc pamięci narodowej. 

Dobre praktyki:  

Określanie przez organy wykonawcze gmin szczegółowych warunków umieszczania reklam i tablic 
informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność publiczną. Jeden z prezydentów miast 
określił w zarządzeniu zasady dotyczące umieszczania reklam i innych elementów scenografii miasta, 
w tym wzór tablic instytucji, koncepcje reklam na ścianach szczytowych kamienic oraz projekty witryn 
sklepowych i ogródków letnich. W zarządzeniu jednego z burmistrzów ustalono, że właściciel reklam 
(tablic, szyldów) po uzyskaniu stosownej zgody od zarządcy nieruchomości zobowiązany jest 
do utrzymania jej w estetycznym i dobrym stanie technicznym. 
Korzystanie przez gminy, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy, z możliwości zatrudnienia 
bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, których koszty wynagrodzenia 
i ubezpieczeń pokrywane były z Funduszu Pracy. Wśród 27 kontrolowanych gmin 23 gminy 
skorzystały z tej formy zatrudnienia bezrobotnych. Osoby zatrudnione wykonywały prace porządkowe i 
pielęgnacyjne na terenach publicznych. Ponadto korzystano z nieodpłatnej pracy w zakresie 
porządkowania i pielęgnacji zieleni świadczonej przez osoby skazane.  
 

Wnioski pokontrolne 

W ocenie NIK, wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia następujących działań przez samorządy: 
 Uporządkowanie terenów publicznych i dróg gminnych w celu poprawy estetyki i walorów krajobrazowych. 
 Rozważenie wprowadzenia zasad utrzymania terenów publicznych, np.: regulaminów obejmujących również 

wykonywanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych przez jednostki organizacyjne gminy. 
 Wzmocnienie nadzoru nad realizacją przez samorządowe jednostki organizacyjne zadań w zakresie 

utrzymania czystości i porządku oraz nad pracami zleconymi w tym zakresie podmiotom zewnętrznym. 

 

Środowisko



63

 
 

 
 

 W jednej trzeciej kontrolowanych gmin, wbrew przepisom ustawy o samorządzie gminnym, nie utrzymywano 
magazynu przeciwpowodziowego. 

Nierealizowanie tego obowiązku wyjaśniano brakiem zagrożenia, przy czym w studiach uwarunkowań i kierunków 
przestrzennego zagospodarowania czterech z tych gmin, określone zostały, zgodnie z wymaganiami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Z kolei w dwóch 
gminach, na terenie których wystąpiła powódź, w studium  wbrew przepisom ww. ustawy  nie określono 
występowania takich obszarów. W jednej czwartej badanych gmin kontrola wykazała wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji, lokalizowanych na obszarach narażonych na ryzyko powodzi lub 
osuwania ziemi. Np. w jednym z miast nie utrzymywano magazynu przeciwpowodziowego, pomimo znajdujących się 
w Studium i mpzp, zapisów o obszarach narażonych na ryzyko podtopień. Na wypadek ich wystąpienia zabezpieczono 
1000 worków oraz 4 rolki folii w magazynie obrony cywilnej. 

 W połowie skontrolowanych gmin nie sprawowano kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska, w zakresie objętym właściwością organów gminy, pomimo obowiązku określonego w ustawie – 
Prawo ochrony środowiska. 

Wnioski pokontrolne 

W wyniku kontroli skierowano do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wnioski o podjęcie działań, zmierzających do:  
 stworzenia w oparciu o rzetelnie przygotowywane i aktualizowane programy ochrony środowiska, 

kompleksowego systemu zarządzania środowiskiem;  
 określenia sposobu i terminów uzyskiwania informacji o realizacji tzw. zadań koordynowanych, 

ujmowanych w programach ochrony środowiska; 
 zagwarantowania pełnej spójności obowiązujących w gminie dokumentów strategicznych; 
 monitorowania podejmowanych działań i osiąganych efektów; 
 prowadzenia kontroli stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją 

właściwością. 

Ponadto do Ministra Środowiska skierowano m.in. wniosek dotyczący określenia minimalnej zawartości programów 
ochrony środowiska oraz procedury ich opracowania i aktualizowania. 

Utrzymanie nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych 
(P/12/178) 

Kontrola została przeprowadzona w 57 jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych 
samorządu terytorialnego oraz 7 oddziałach wojewódzkich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
11 jednostkach organizacyjnych PKP S.A. i PKP PLK S.A. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Kontrolowane gminy nie określały odrębnych wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznej. 

Gminy realizując obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, podczas sporządzania studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego ograniczały się głównie do określenia wymagań dotyczących przestrzeni publicznej w odniesieniu 
do ochrony: środowiska, przyrody i zabytków.  

 

 

 
 

 
 

 W toku oględzin NIK stwierdzono przypadki nagromadzenia afiszy i banerów, które zakłócały wizerunek 
zabytkowych części miast. 

Powyższe przypadki wystąpiły, pomimo że w miejscowych planach, uchwalonych w latach 2010–2012, 15 gmin na 
27 objętych kontrolą określiło zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 
zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 W 6 gminach na 27 objętych kontrolą stwierdzono niewystarczający nadzór ze strony organów samorządu 
terytorialnego nad podmiotami zewnętrznymi i własnymi jednostkami organizacyjnymi, którym zlecono 
utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych. 

Brak nadzoru polegał m.in. na nieokreśleniu wymagań przedmiotowych i jakościowych prac oraz niedokonywaniu ich 
odbioru. 

Ponadto stwierdzono zróżnicowany stan utrzymania terenów publicznych w aspekcie walorów estetycznych 
i krajobrazowych. Największą troskę o estetykę przestrzeni publicznej wykazywały samorządy miast, 
natomiast gminy wiejskie podejmowały ograniczone działania w tym zakresie.  

W 11 z 27 badanych gmin, efektem systematycznego prowadzenia prac porządkowych i pielęgnacyjnych były 
wykoszone i zadbane trawniki, czyste chodniki oraz dobrze utrzymane obiekty małej architektury, tj.: ławki, śmietniki, 
ogrodzenia, pomniki, fontanny, place zabaw. W pozostałych gminach stwierdzono zaśmiecenie i brak pielęgnacji 
zieleni w pasie dróg gminnych lub zniszczone i uszkodzone obiekty małej architektury. Stwierdzono również przypadki 
zaniedbywania obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz miejsc pamięci narodowej. 

Dobre praktyki:  

Określanie przez organy wykonawcze gmin szczegółowych warunków umieszczania reklam i tablic 
informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność publiczną. Jeden z prezydentów miast 
określił w zarządzeniu zasady dotyczące umieszczania reklam i innych elementów scenografii miasta, 
w tym wzór tablic instytucji, koncepcje reklam na ścianach szczytowych kamienic oraz projekty witryn 
sklepowych i ogródków letnich. W zarządzeniu jednego z burmistrzów ustalono, że właściciel reklam 
(tablic, szyldów) po uzyskaniu stosownej zgody od zarządcy nieruchomości zobowiązany jest 
do utrzymania jej w estetycznym i dobrym stanie technicznym. 
Korzystanie przez gminy, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy, z możliwości zatrudnienia 
bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, których koszty wynagrodzenia 
i ubezpieczeń pokrywane były z Funduszu Pracy. Wśród 27 kontrolowanych gmin 23 gminy 
skorzystały z tej formy zatrudnienia bezrobotnych. Osoby zatrudnione wykonywały prace porządkowe i 
pielęgnacyjne na terenach publicznych. Ponadto korzystano z nieodpłatnej pracy w zakresie 
porządkowania i pielęgnacji zieleni świadczonej przez osoby skazane.  
 

Wnioski pokontrolne 

W ocenie NIK, wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia następujących działań przez samorządy: 
 Uporządkowanie terenów publicznych i dróg gminnych w celu poprawy estetyki i walorów krajobrazowych. 
 Rozważenie wprowadzenia zasad utrzymania terenów publicznych, np.: regulaminów obejmujących również 

wykonywanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych przez jednostki organizacyjne gminy. 
 Wzmocnienie nadzoru nad realizacją przez samorządowe jednostki organizacyjne zadań w zakresie 

utrzymania czystości i porządku oraz nad pracami zleconymi w tym zakresie podmiotom zewnętrznym. 
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Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2 013) (P/11/106) 

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, 8 urzędach marszałkowskich, 7 wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W odniesieniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 zaplanowaniu w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 nierealnych docelowych 

wskaźników dla działania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, 
 nieterminowym (tj. z prawie półrocznym opóźnieniem) wydaniu rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie szczegółowych 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013, 

 W odniesieniu do samorządów województw: 
 nieterminowym (tj. z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem) rozpatrywaniu wniosków o płatność 

składanych przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych; 
 nieterminowym przekazywaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawozdań z realizacji działania 

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” – Schemat 
II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” PROW 2007–2013 i prognoz wydatków na to działanie 
(opóźnienia wynosiły odpowiednio: 11 dni oraz 38 dni); 

 W odniesieniu do wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych: 
 nieutrzymywaniu w należytym stanie technicznym urządzeń melioracji wodnych wykonanych przy udziale 

środków Unii Europejskiej; 
 nierzetelnym przygotowywaniu wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność składanych 

samorządom województw. 

Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach pokontrolnych, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała ogółem 29 wniosków. 

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskowano o: 
 Urealnienie wskaźników w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla działania 

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 
w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. 

 Zapewnienie terminowego wydawania aktów prawnych. 

Do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioskowano o: 
 Spowodowanie urealnienia prognozowania wydatków na działania z zakresu gospodarowania rolniczymi 

zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. 

Do marszałków województw wnioskowano o: 
 Terminowe rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz wniosków o płatność. 
 Terminowe przekazywanie agencji płatniczej prognoz wydatków oraz sprawozdań. 
 Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z przyjętymi planami kontroli. 
 Umieszczanie odpowiednich tablic informacyjnych i reklamowych na obiektach finansowanych z udziałem 

środków Unii Europejskiej. 
 Zapewnienie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania poziomu alokacji środków na działanie 

z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. 

 
 

 
 

Do dyrektorów wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych wnioskowano o: 
 Rzetelne przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz wniosków o płatność. 
 Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisów określających zasady wyodrębniania operacji związanych 

z otrzymaniem i wykorzystaniem funduszy na realizację operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013. 

 Przestrzeganie wewnętrznych zasad rachunkowości, dotyczących obsługi księgowej operacji działania 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” – 
Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” PROW 2007–2013 oraz terminowego 
i prawidłowego przyjmowania na stan majątku środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowanych 
zadań inwestycyjnych. 

 Terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących zadań współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. 

 Utrzymywanie w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych. 
 Wzmocnienie nadzoru nad działalnością podległych jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowości 

dokonywanych wydatków. 

Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (P/10/140) 

Kontrolę przeprowadzono w 14 gminach oraz 10 jednostkach wodociągowo-kanalizacyjnych, obejmując nią lata 
2008–2010 (I poł.). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieweryfikowanie przez gminy kosztów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków, wykazywanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne dla potrzeb ustalenia cen i stawek 
określonych w taryfie, pod kątem celowości ponoszenia tych kosztów. 

 Niekontrolowanie przez gminy jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej 
przez nie działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli, dla poprawy realizacji zadania własnego gmin dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uznaje za niezbędne podjęcie przez wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast następujących działań: 
 Weryfikowania kosztów jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych związanych ze świadczeniem usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pod względem celowości ich 
ponoszenia. 

 Spowodowania kalkulowania przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat w wysokości 
zapewniającej samofinansowanie się ich działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Do wójtów gmin samodzielnie realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Izba skierowała wnioski dotyczące: 
 Opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych. 
 Prowadzenia analizy przyczyn wysokich strat wody oraz ewidencji awarii i powstałych w ich wyniku strat 

wody, a także ewidencji wody zużytej na płukanie sieci i zbiorników. 
 Rzetelnego, zgodnego z ewidencją pobranej wody sporządzania sprawozdań GUS wzór SG-01. 
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Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2 013) (P/11/106) 

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, 8 urzędach marszałkowskich, 7 wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W odniesieniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 zaplanowaniu w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 nierealnych docelowych 

wskaźników dla działania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, 
 nieterminowym (tj. z prawie półrocznym opóźnieniem) wydaniu rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie szczegółowych 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013, 

 W odniesieniu do samorządów województw: 
 nieterminowym (tj. z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem) rozpatrywaniu wniosków o płatność 

składanych przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych; 
 nieterminowym przekazywaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawozdań z realizacji działania 

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” – Schemat 
II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” PROW 2007–2013 i prognoz wydatków na to działanie 
(opóźnienia wynosiły odpowiednio: 11 dni oraz 38 dni); 

 W odniesieniu do wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych: 
 nieutrzymywaniu w należytym stanie technicznym urządzeń melioracji wodnych wykonanych przy udziale 

środków Unii Europejskiej; 
 nierzetelnym przygotowywaniu wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność składanych 

samorządom województw. 

Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach pokontrolnych, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała ogółem 29 wniosków. 

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskowano o: 
 Urealnienie wskaźników w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla działania 

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 
w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. 

 Zapewnienie terminowego wydawania aktów prawnych. 

Do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioskowano o: 
 Spowodowanie urealnienia prognozowania wydatków na działania z zakresu gospodarowania rolniczymi 

zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. 

Do marszałków województw wnioskowano o: 
 Terminowe rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz wniosków o płatność. 
 Terminowe przekazywanie agencji płatniczej prognoz wydatków oraz sprawozdań. 
 Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z przyjętymi planami kontroli. 
 Umieszczanie odpowiednich tablic informacyjnych i reklamowych na obiektach finansowanych z udziałem 

środków Unii Europejskiej. 
 Zapewnienie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania poziomu alokacji środków na działanie 

z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. 

 
 

 
 

Do dyrektorów wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych wnioskowano o: 
 Rzetelne przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz wniosków o płatność. 
 Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisów określających zasady wyodrębniania operacji związanych 

z otrzymaniem i wykorzystaniem funduszy na realizację operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013. 

 Przestrzeganie wewnętrznych zasad rachunkowości, dotyczących obsługi księgowej operacji działania 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” – 
Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” PROW 2007–2013 oraz terminowego 
i prawidłowego przyjmowania na stan majątku środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowanych 
zadań inwestycyjnych. 

 Terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących zadań współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. 

 Utrzymywanie w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych. 
 Wzmocnienie nadzoru nad działalnością podległych jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowości 

dokonywanych wydatków. 

Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (P/10/140) 

Kontrolę przeprowadzono w 14 gminach oraz 10 jednostkach wodociągowo-kanalizacyjnych, obejmując nią lata 
2008–2010 (I poł.). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieweryfikowanie przez gminy kosztów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków, wykazywanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne dla potrzeb ustalenia cen i stawek 
określonych w taryfie, pod kątem celowości ponoszenia tych kosztów. 

 Niekontrolowanie przez gminy jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej 
przez nie działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli, dla poprawy realizacji zadania własnego gmin dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uznaje za niezbędne podjęcie przez wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast następujących działań: 
 Weryfikowania kosztów jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych związanych ze świadczeniem usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pod względem celowości ich 
ponoszenia. 

 Spowodowania kalkulowania przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat w wysokości 
zapewniającej samofinansowanie się ich działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Do wójtów gmin samodzielnie realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Izba skierowała wnioski dotyczące: 
 Opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych. 
 Prowadzenia analizy przyczyn wysokich strat wody oraz ewidencji awarii i powstałych w ich wyniku strat 

wody, a także ewidencji wody zużytej na płukanie sieci i zbiorników. 
 Rzetelnego, zgodnego z ewidencją pobranej wody sporządzania sprawozdań GUS wzór SG-01. 
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 Corocznego określania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
i przedkładania radzie gminy wniosków o ich zatwierdzenie. 

 Wyodrębniania taryfowych grup odbiorców usług. 

Do wójtów gmin, które zleciły zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków skierowano 
wnioski dotyczące: 
 Egzekwowania od jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązku przedkładania informacji 

określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków. 

 Wprowadzenia procedur postępowania w zakresie oceny prawidłowości wniosków taryfowych, jak również 
weryfikacji kosztów zawartych w tych wnioskach z punktu widzenia celowości ich ponoszenia. 

 Realizowania, wynikającego z art. 24 ust. 4 Ustawy, obowiązku weryfikowania kosztów jednostek 
wodociągowo- kanalizacyjnych związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, pod względem celowości ich ponoszenia. 

Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej 
(P/11/148) 

Kontrolą objęto 33 urzędy gmin oraz 2 podmioty komunalne. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprzestrzeganie przepisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie: zgłaszania terminu rozpoczęcia 
budowy, prowadzenia dzienników budów oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego, rozpoczynanie 
budowy bez wymaganego pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia budynku oraz braku książek obiektów 
budowlanych. 

 Nieprzestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zmian postanowień umowy 
zawartej z wykonawcą inwestycji lub projektantem, składania oświadczeń przez osoby wykonujące 
czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

 Nienaliczanie i niedochodzenie należności z tytułu kar umownych od nierzetelnych wykonawców. 
 Zaciąganie zobowiązań przekraczających kwoty ustalone w uchwałach budżetowych. 
 Nieterminowe ewidencjonowanie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z realizowanymi 

inwestycjami. 
 Brak kontrasygnaty skarbnika gminy na umowach zawieranych z wykonawcami zadań inwestycyjnych. 

Realizacja przez gminy województwa wielkopolskiego zadań z zakresu gospodarki ściekami 
bytowymi (R/11/004) 

Kontrolę, obejmującą lata 2009 – I kw. 2011, przeprowadzono w sześciu urzędach gmin. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W czterech gminach brak było aktualnego programu ochrony środowiska, a w dwóch nie określono 
wymaganych przepisami  warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o zezwolenie 
na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, a w czterech  gminach nie 
ustalono wysokości górnych stawek opłat za takie usługi. 

 W pięciu urzędach nie przeprowadzano bądź przeprowadzano sporadycznie kontrole przestrzegania przez 
właścicieli nieruchomości zasad postępowania ze ściekami bytowymi. 

 
 

 
 

 Stwierdzono liczne przypadki wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
odbioru i transportu nieczystości płynnych w oparciu o niekompletne wnioski oraz wydawania zezwoleń, 
w których niedostatecznie rzetelnie określono obowiązki przedsiębiorców, mające istotne znaczenie 
ze względów sanitarnych i ochrony środowiska. 

 Nie egzekwowano od przedsiębiorców wykonania obowiązku sporządzania i przekazywania gminom 
wykazów zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz informacji o odebranych 
ściekach a z prawa kontroli zgodności działalności prowadzonej przez tych przedsiębiorców z udzielonymi 
im zezwoleniami korzystali tylko sporadycznie. 

 Ewidencje zbiorników bezodpływowych prowadzone w gminach były nierzetelne, co przy równoczesnym 
braku informacji od przedsiębiorców w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i o odebranych ściekach, praktycznie uniemożliwiało monitorowanie przestrzegania przez 
ich użytkowników zasad eksploatacji tych urządzeń. 

Wnioski pokontrolne 

Zagrożenia związane z eksploatacją zbiorników bezodpływowych były przez gminy lekceważone, a zadania 
z tego zakresu były wykonywane w sposób nierzetelny. 
NIK wskazał na potrzebę podjęcia przez gminy i stosowne organy państwowe (Inspekcja Ochrony Środowiska 
i Inspekcje Sanitarne) działań kontrolnych i informacyjnych, które zagwarantują rzetelne wykonywanie 
ustawowych zadań w objętym kontrolą obszarze. Nieodzowne wydaje się prowadzenie także działań 
o charakterze edukacyjnym, kształtujących pożądane zachowania użytkowników zbiorników bezodpływowych.  
NIK wnioskowała o: 
 Uaktualnienie i rzetelne prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych.  
 Rzetelne wykonywanie zadań w zakresie kontroli prawidłowości eksploatacji zbiorników bezodpływowych 

przez właścicieli nieruchomości. 
 Objęcie kontrolą zgodności z wydanym zezwoleniem działalności przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem 

i transportem nieczystości płynnych. 

Realizacja programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie 
Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” (P/11/152) 

Celem kontroli była ocena wykorzystania środków finansowych na realizację programu „Rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla 
Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 oraz osiągnięcia 
zakładanych efektów rzeczowych, w tym korzyści ekologicznych. Ocenie poddano w szczególności:  
 przygotowanie inwestycji do realizacji; 
 prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizowane inwestycje, w tym przestrzeganie 

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze wykonawców robót budowlanych  
i dostawców urządzeń infrastruktury wodno-ściekowej; 

 efekty rzeczowe i ekologiczne z tytułu oddania do użytku obiektów infrastruktury wodno-ściekowej. 

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich 11 gminach woj. warmińsko-mazurskiego realizujących projekty 
inwestycyjne objęte programem MASTERPLAN 3. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie  
od 14 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r.  
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 Corocznego określania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
i przedkładania radzie gminy wniosków o ich zatwierdzenie. 

 Wyodrębniania taryfowych grup odbiorców usług. 

Do wójtów gmin, które zleciły zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków skierowano 
wnioski dotyczące: 
 Egzekwowania od jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązku przedkładania informacji 

określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków. 

 Wprowadzenia procedur postępowania w zakresie oceny prawidłowości wniosków taryfowych, jak również 
weryfikacji kosztów zawartych w tych wnioskach z punktu widzenia celowości ich ponoszenia. 

 Realizowania, wynikającego z art. 24 ust. 4 Ustawy, obowiązku weryfikowania kosztów jednostek 
wodociągowo- kanalizacyjnych związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, pod względem celowości ich ponoszenia. 

Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej 
(P/11/148) 

Kontrolą objęto 33 urzędy gmin oraz 2 podmioty komunalne. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprzestrzeganie przepisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie: zgłaszania terminu rozpoczęcia 
budowy, prowadzenia dzienników budów oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego, rozpoczynanie 
budowy bez wymaganego pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia budynku oraz braku książek obiektów 
budowlanych. 

 Nieprzestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zmian postanowień umowy 
zawartej z wykonawcą inwestycji lub projektantem, składania oświadczeń przez osoby wykonujące 
czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

 Nienaliczanie i niedochodzenie należności z tytułu kar umownych od nierzetelnych wykonawców. 
 Zaciąganie zobowiązań przekraczających kwoty ustalone w uchwałach budżetowych. 
 Nieterminowe ewidencjonowanie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z realizowanymi 

inwestycjami. 
 Brak kontrasygnaty skarbnika gminy na umowach zawieranych z wykonawcami zadań inwestycyjnych. 

Realizacja przez gminy województwa wielkopolskiego zadań z zakresu gospodarki ściekami 
bytowymi (R/11/004) 

Kontrolę, obejmującą lata 2009 – I kw. 2011, przeprowadzono w sześciu urzędach gmin. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W czterech gminach brak było aktualnego programu ochrony środowiska, a w dwóch nie określono 
wymaganych przepisami  warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o zezwolenie 
na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, a w czterech  gminach nie 
ustalono wysokości górnych stawek opłat za takie usługi. 

 W pięciu urzędach nie przeprowadzano bądź przeprowadzano sporadycznie kontrole przestrzegania przez 
właścicieli nieruchomości zasad postępowania ze ściekami bytowymi. 

 
 

 
 

 Stwierdzono liczne przypadki wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
odbioru i transportu nieczystości płynnych w oparciu o niekompletne wnioski oraz wydawania zezwoleń, 
w których niedostatecznie rzetelnie określono obowiązki przedsiębiorców, mające istotne znaczenie 
ze względów sanitarnych i ochrony środowiska. 

 Nie egzekwowano od przedsiębiorców wykonania obowiązku sporządzania i przekazywania gminom 
wykazów zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz informacji o odebranych 
ściekach a z prawa kontroli zgodności działalności prowadzonej przez tych przedsiębiorców z udzielonymi 
im zezwoleniami korzystali tylko sporadycznie. 

 Ewidencje zbiorników bezodpływowych prowadzone w gminach były nierzetelne, co przy równoczesnym 
braku informacji od przedsiębiorców w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i o odebranych ściekach, praktycznie uniemożliwiało monitorowanie przestrzegania przez 
ich użytkowników zasad eksploatacji tych urządzeń. 

Wnioski pokontrolne 

Zagrożenia związane z eksploatacją zbiorników bezodpływowych były przez gminy lekceważone, a zadania 
z tego zakresu były wykonywane w sposób nierzetelny. 
NIK wskazał na potrzebę podjęcia przez gminy i stosowne organy państwowe (Inspekcja Ochrony Środowiska 
i Inspekcje Sanitarne) działań kontrolnych i informacyjnych, które zagwarantują rzetelne wykonywanie 
ustawowych zadań w objętym kontrolą obszarze. Nieodzowne wydaje się prowadzenie także działań 
o charakterze edukacyjnym, kształtujących pożądane zachowania użytkowników zbiorników bezodpływowych.  
NIK wnioskowała o: 
 Uaktualnienie i rzetelne prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych.  
 Rzetelne wykonywanie zadań w zakresie kontroli prawidłowości eksploatacji zbiorników bezodpływowych 

przez właścicieli nieruchomości. 
 Objęcie kontrolą zgodności z wydanym zezwoleniem działalności przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem 

i transportem nieczystości płynnych. 

Realizacja programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie 
Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” (P/11/152) 

Celem kontroli była ocena wykorzystania środków finansowych na realizację programu „Rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla 
Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 oraz osiągnięcia 
zakładanych efektów rzeczowych, w tym korzyści ekologicznych. Ocenie poddano w szczególności:  
 przygotowanie inwestycji do realizacji; 
 prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizowane inwestycje, w tym przestrzeganie 

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze wykonawców robót budowlanych  
i dostawców urządzeń infrastruktury wodno-ściekowej; 

 efekty rzeczowe i ekologiczne z tytułu oddania do użytku obiektów infrastruktury wodno-ściekowej. 

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich 11 gminach woj. warmińsko-mazurskiego realizujących projekty 
inwestycyjne objęte programem MASTERPLAN 3. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie  
od 14 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r.  
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Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwe przygotowanie procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza rozpoczynanie robót budowlanych bez 
wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń, a także nieprzestrzeganie Prawa budowlanego w trakcie realizacji 
inwestycji i po ich zakończeniu. 

Gmina S., realizując zadanie „Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w S.”, nie 
uzyskała nowego pozwolenia na budowę, mimo że wcześniej wydane pozwolenie wygasło.  Podobnie bez pozwolenia 
realizowano również roboty budowlane przy zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej 
w miejscowości K.”, które uzyskano dopiero po zakończeniu robót. Gmina ta w ogóle nie wywiązała się natomiast  
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku robót budowlanych wykonywanych na terenie będącym 
własnością PKP. 

 Naruszanie obowiązujących procedur udzielania zamówień publicznych, a także nierzetelne odbiory 
zamówionych usług i robót budowlanych.  

Gmina D. zleciła wykonanie dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji, za kwotę 510,4 tys. zł w trybie zapytania  
o cenę, pomimo że przedmiot zamówienia nie był usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach 
jakościowych, a więc nie zostały spełnione warunki określone w art. 70 Prawa zamówień publicznych, umożliwiające 
udzielenie zamówienia w tym trybie. Trzy inne gminy naruszyły przepisy art. 144 ust. 1 ww. ustawy, polegające  
na wydłużeniu ustalonych w umowach terminów realizacji inwestycji, pomimo że nie przewidziano takiej możliwości 
m.in. w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.  

Gmina P. odebrała dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji „Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków  
w miejscowościach S. i K.” i wypłaciła jej wykonawcy 66,2 tys. zł wynagrodzenia, mimo iż nie wywiązał się on  
z określonego w umowie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Gmina R. odebrała dokumentację projektową 
budowy kanalizacji i wodociągu i zapłaciła wykonawcy 195,2 tys. zł wynagrodzenia, pomimo iż nie uzyskał on 
wymaganych uzgodnień z właściwym nadleśnictwem.  

 Nienaliczenie i niedochodzenie przez trzy gminy kar umownych w łącznej kwocie 441,8 tys. zł, z tytułu 
nieterminowej realizacji przez wykonawców udzielonych zamówień.  

W dwóch gminach zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonane zostały z opóźnieniem 
wynoszący od 6 do 46 dni, a mimo to gminy te nie naliczyły wykonawcom kar umownych w łącznej wysokości  
435,6 tys. zł przysługującej jej z tytułu ww. opóźnień.  

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie przez organy wykonawcze gmin działań zmierzających do 
poprawy skuteczności nadzoru, w ramach systemu kontroli zarządczej, sprawowanego przez nich nad 
pracownikami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji gminnych. Zwrócono także uwagę na potrzebę 
skuteczniejszego egzekwowania przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, od ww. organów, 
przestrzegania wymogów Prawa budowlanego, zwłaszcza w zakresie wywiązywania się z obowiązku 
prowadzenia robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłaszania zamiaru 
przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych, a także powiadamiania o ich zakończeniu. 

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła również do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o podjęcie 
działań mających na celu doprecyzowanie definicji przyłącza kanalizacyjnego, określonej w art. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

III. Sprawy społeczne  
 

1. Pomoc społeczna 
2. Rodzina 
3. Praca 
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Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwe przygotowanie procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza rozpoczynanie robót budowlanych bez 
wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń, a także nieprzestrzeganie Prawa budowlanego w trakcie realizacji 
inwestycji i po ich zakończeniu. 

Gmina S., realizując zadanie „Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w S.”, nie 
uzyskała nowego pozwolenia na budowę, mimo że wcześniej wydane pozwolenie wygasło.  Podobnie bez pozwolenia 
realizowano również roboty budowlane przy zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej 
w miejscowości K.”, które uzyskano dopiero po zakończeniu robót. Gmina ta w ogóle nie wywiązała się natomiast  
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku robót budowlanych wykonywanych na terenie będącym 
własnością PKP. 

 Naruszanie obowiązujących procedur udzielania zamówień publicznych, a także nierzetelne odbiory 
zamówionych usług i robót budowlanych.  

Gmina D. zleciła wykonanie dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji, za kwotę 510,4 tys. zł w trybie zapytania  
o cenę, pomimo że przedmiot zamówienia nie był usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach 
jakościowych, a więc nie zostały spełnione warunki określone w art. 70 Prawa zamówień publicznych, umożliwiające 
udzielenie zamówienia w tym trybie. Trzy inne gminy naruszyły przepisy art. 144 ust. 1 ww. ustawy, polegające  
na wydłużeniu ustalonych w umowach terminów realizacji inwestycji, pomimo że nie przewidziano takiej możliwości 
m.in. w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.  

Gmina P. odebrała dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji „Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków  
w miejscowościach S. i K.” i wypłaciła jej wykonawcy 66,2 tys. zł wynagrodzenia, mimo iż nie wywiązał się on  
z określonego w umowie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Gmina R. odebrała dokumentację projektową 
budowy kanalizacji i wodociągu i zapłaciła wykonawcy 195,2 tys. zł wynagrodzenia, pomimo iż nie uzyskał on 
wymaganych uzgodnień z właściwym nadleśnictwem.  

 Nienaliczenie i niedochodzenie przez trzy gminy kar umownych w łącznej kwocie 441,8 tys. zł, z tytułu 
nieterminowej realizacji przez wykonawców udzielonych zamówień.  

W dwóch gminach zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonane zostały z opóźnieniem 
wynoszący od 6 do 46 dni, a mimo to gminy te nie naliczyły wykonawcom kar umownych w łącznej wysokości  
435,6 tys. zł przysługującej jej z tytułu ww. opóźnień.  

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie przez organy wykonawcze gmin działań zmierzających do 
poprawy skuteczności nadzoru, w ramach systemu kontroli zarządczej, sprawowanego przez nich nad 
pracownikami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji gminnych. Zwrócono także uwagę na potrzebę 
skuteczniejszego egzekwowania przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, od ww. organów, 
przestrzegania wymogów Prawa budowlanego, zwłaszcza w zakresie wywiązywania się z obowiązku 
prowadzenia robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłaszania zamiaru 
przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych, a także powiadamiania o ich zakończeniu. 

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła również do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o podjęcie 
działań mających na celu doprecyzowanie definicji przyłącza kanalizacyjnego, określonej w art. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 
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W szczególnym zainteresowaniu badań kontrolnych NIK leży prawidłowość działań administracji publicznej, 
w tym także jednostek samorządu terytorialnego, na rzecz zaspokajania potrzeb społeczeństwa  i rozwiązywania 
problemów społecznych. W obszarze przeprowadzonych przez NIK kontroli w jst uwzględniono m.in. takie  
kwestie społeczne jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne (marginalizacja), bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność oraz wiele innych wpływających na sytuację życiową jednostki, w szczególności materialną. 
W ramach prowadzonych w tym obszarze badań kontrolnych oceniona została m.in. skuteczność i prawidłowość 
realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” w latach 2006–2009. Ocena działań w tym zakresie, podejmowanych przez kontrolowane gminy 
województwa małopolskiego, nie wypadła pomyślnie. NIK wykazała, że środki budżetowe przeznaczane 
w kontrolowanym okresie na realizację Programu nie były wykorzystywane skutecznie, wydajnie i oszczędnie, 
a jedynie nieliczne gminy i podległe im jednostki (ośrodki pomocy społecznej i szkoły) określiły kompleksowe 
strategie i uczestniczyły w programach profilaktyki żywienia oraz monitorowały ich wdrażanie. Przeważająca 
liczba świadczeniobiorców otrzymywała pomoc w formie zasiłku pieniężnego, a nie gorącego posiłku. 
Niezadowalająca była także jakość świadczeń, a ich wykonanie nie było odpowiednio nadzorowane. Niewłaściwie 
określano wysokość świadczeń, zaś  praktyka ich przyznawania nie zapewniała odpowiedniej pomocy dla 
wszystkich osób potrzebujących. W mniejszych miastach i ośrodkach wiejskich skuteczną realizację priorytetów 
Programu utrudniał słaby rozwój bazy żywieniowej. Ponadto kontrolowane gminy nie prowadziły rzetelnego 
rozpoznania potrzeb, jak również nie w pełni korzystały z możliwości poszerzenia kręgu beneficjentów Programu 
poza grupę stałych odbiorców pomocy społecznej.  

Pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, NIK oceniła przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do 
udzielenia pomocy osobom bezdomnym w okresie jesień-zima 2011/2012. Uchybienia dotyczyły braku 
wystarczającej wiedzy o liczbie bezdomnych przebywających na terenie gminy, braku porozumień z ośrodkami 
dysponującymi miejscami noclegowymi, do których kierowane były osoby bezdomne, a także niepodejmowania 
przez ośrodki niektórych działań w celu rozpoznania potrzeb i udzielenia pomocy bezdomnym. 

Również pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła działania skontrolowanych jst 
w zakresie przyznawania i wypłacania osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wspierane 
środkami z budżetu państwa). W opinii Izby system ten zapewnił osobom uprawnionym, uzyskanie pomocy 
w sytuacji nieskutecznej egzekucji alimentów. Negatywnie oceniono natomiast realizację działań, mających 
na celu zmobilizowanie dłużników do regulowania zobowiązań alimentacyjnych, skuteczność egzekwowania tych 
należności oraz współpracę między podmiotami uczestniczącymi w systemie pomocy osobom uprawnionym 
do świadczeń  (gminami, komornikami, starostwami). 

Obszar kontroli przeprowadzonych przez NIK w jst obejmował także ocenę zatrudnienia socjalnego, jako 
instrumentu działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność centrów i klubów integracji społecznej, głównych filarów 
instytucji zatrudnienia socjalnego, NIK oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących 
głównie organizacji skontrolowanych podmiotów i nieprzestrzegania w ich pracy obowiązujących procedur.  

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu jest jednym z podstawowych celów polityki społecznej. 
Pomoc społeczna, która postrzegana była w przeszłości głównie jako źródło świadczeń, powinna zmierzać do 
życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W tym kontekście 
szczególnym wyzwaniem jest praca socjalna z osobami najbardziej potrzebującymi, znajdującymi się w trudnej 
sytuacji życiowej, z powodu bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności, pobytu w zakładzie karnym i  innych 
uwarunkowań. W takich warunkach przydatnym narzędziem powinien być kontrakt socjalny. Przeprowadzona 
w tym zakresie kontrola NIK wykazała, że kontrakt socjalny jest przydatnym instrumentem w pracy socjalnej, 
a jego znaczenie wzrasta w warunkach aktywnej polityki społecznej. Aby narzędzie to mogło faktycznie wspierać 
aktywizację życiową beneficjentów pomocy społecznej, konieczne jest jednak zwiększenie jego skuteczności 
w doprowadzaniu do ich usamodzielnienia się, tj. uniezależnienia od systemów pomocy społecznej oraz 
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W szczególnym zainteresowaniu badań kontrolnych NIK leży prawidłowość działań administracji publicznej, 
w tym także jednostek samorządu terytorialnego, na rzecz zaspokajania potrzeb społeczeństwa  i rozwiązywania 
problemów społecznych. W obszarze przeprowadzonych przez NIK kontroli w jst uwzględniono m.in. takie  
kwestie społeczne jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne (marginalizacja), bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność oraz wiele innych wpływających na sytuację życiową jednostki, w szczególności materialną. 
W ramach prowadzonych w tym obszarze badań kontrolnych oceniona została m.in. skuteczność i prawidłowość 
realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” w latach 2006–2009. Ocena działań w tym zakresie, podejmowanych przez kontrolowane gminy 
województwa małopolskiego, nie wypadła pomyślnie. NIK wykazała, że środki budżetowe przeznaczane 
w kontrolowanym okresie na realizację Programu nie były wykorzystywane skutecznie, wydajnie i oszczędnie, 
a jedynie nieliczne gminy i podległe im jednostki (ośrodki pomocy społecznej i szkoły) określiły kompleksowe 
strategie i uczestniczyły w programach profilaktyki żywienia oraz monitorowały ich wdrażanie. Przeważająca 
liczba świadczeniobiorców otrzymywała pomoc w formie zasiłku pieniężnego, a nie gorącego posiłku. 
Niezadowalająca była także jakość świadczeń, a ich wykonanie nie było odpowiednio nadzorowane. Niewłaściwie 
określano wysokość świadczeń, zaś  praktyka ich przyznawania nie zapewniała odpowiedniej pomocy dla 
wszystkich osób potrzebujących. W mniejszych miastach i ośrodkach wiejskich skuteczną realizację priorytetów 
Programu utrudniał słaby rozwój bazy żywieniowej. Ponadto kontrolowane gminy nie prowadziły rzetelnego 
rozpoznania potrzeb, jak również nie w pełni korzystały z możliwości poszerzenia kręgu beneficjentów Programu 
poza grupę stałych odbiorców pomocy społecznej.  

Pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, NIK oceniła przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do 
udzielenia pomocy osobom bezdomnym w okresie jesień-zima 2011/2012. Uchybienia dotyczyły braku 
wystarczającej wiedzy o liczbie bezdomnych przebywających na terenie gminy, braku porozumień z ośrodkami 
dysponującymi miejscami noclegowymi, do których kierowane były osoby bezdomne, a także niepodejmowania 
przez ośrodki niektórych działań w celu rozpoznania potrzeb i udzielenia pomocy bezdomnym. 

Również pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła działania skontrolowanych jst 
w zakresie przyznawania i wypłacania osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wspierane 
środkami z budżetu państwa). W opinii Izby system ten zapewnił osobom uprawnionym, uzyskanie pomocy 
w sytuacji nieskutecznej egzekucji alimentów. Negatywnie oceniono natomiast realizację działań, mających 
na celu zmobilizowanie dłużników do regulowania zobowiązań alimentacyjnych, skuteczność egzekwowania tych 
należności oraz współpracę między podmiotami uczestniczącymi w systemie pomocy osobom uprawnionym 
do świadczeń  (gminami, komornikami, starostwami). 

Obszar kontroli przeprowadzonych przez NIK w jst obejmował także ocenę zatrudnienia socjalnego, jako 
instrumentu działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność centrów i klubów integracji społecznej, głównych filarów 
instytucji zatrudnienia socjalnego, NIK oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących 
głównie organizacji skontrolowanych podmiotów i nieprzestrzegania w ich pracy obowiązujących procedur.  

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu jest jednym z podstawowych celów polityki społecznej. 
Pomoc społeczna, która postrzegana była w przeszłości głównie jako źródło świadczeń, powinna zmierzać do 
życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W tym kontekście 
szczególnym wyzwaniem jest praca socjalna z osobami najbardziej potrzebującymi, znajdującymi się w trudnej 
sytuacji życiowej, z powodu bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności, pobytu w zakładzie karnym i  innych 
uwarunkowań. W takich warunkach przydatnym narzędziem powinien być kontrakt socjalny. Przeprowadzona 
w tym zakresie kontrola NIK wykazała, że kontrakt socjalny jest przydatnym instrumentem w pracy socjalnej, 
a jego znaczenie wzrasta w warunkach aktywnej polityki społecznej. Aby narzędzie to mogło faktycznie wspierać 
aktywizację życiową beneficjentów pomocy społecznej, konieczne jest jednak zwiększenie jego skuteczności 
w doprowadzaniu do ich usamodzielnienia się, tj. uniezależnienia od systemów pomocy społecznej oraz 
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systemów wsparcia dla osób bezrobotnych. Skuteczność tę NIK oceniła negatywnie. Była ona niska od początku 
wejścia w życie tej instytucji, a w ostatnich latach obniżyła się jeszcze bardziej. Przeciętnie tylko co siódma 
osoba, która zrealizowała kontrakt, usamodzielniła się. Nastąpił też trzykrotny wzrost bezrobocia w grupie osób, 
które były objęte kontraktami. Jedną z przyczyn tego stanu są niedoskonałe uregulowania prawne, które 
w niewystarczającym stopniu wspierają realizację kontraktów. 

Nie bez znaczenia dla zabezpieczenia potrzeb społeczeństwa i rozwiązywania problemów społecznych jest 
odniesienie się do zabezpieczenia potrzeb podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Badania kontrolne 
jst w tym obszarze odnosiły się do oceny systemu opieki nad dziećmi do lat trzech i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Ustalenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemu opieki nad dziećmi do lat trzech wskazały 
m.in. na niekorzystanie przez jednostki samorządowe (lub korzystanie w niewielkim stopniu) z rozwiązań 
ułatwiających tworzenie instytucji opieki przez samorządy mniejszych miast. Samorządy największych miast 
chętnie podejmowały inicjatywy zwiększające liczbę miejsc opieki. Władze mniejszych miast nie wykazywały 
większej aktywności ze względu na bariery finansowe.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność realizacji przez administrację publiczną zadań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustalenia kontroli wykazują na znaczne rozbieżności pomiędzy zakładanymi 
celami wprowadzonych z dniem 1 sierpnia 2010 r. znowelizowanych przepisów, a ich funkcjonowaniem w praktyce. 
Wprowadzone zmiany znacznie pogorszyły sytuację osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także doprowadziły do 
wyraźnego spadku liczby ujawnianych przypadków przemocy w rodzinie, co jest tym bardziej niekorzystne, że i tak 
tylko niewielka część z nich jest ujawniana. Związane to było, z jednej strony, ze znacznym zbiurokratyzowaniem 
procedury, z drugiej zaś, z odebraniem Policji i przekazaniem nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym, 
kluczowych zadań w systemie przeciwdziałania przemocy, bez uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania 
im uprawnień i środków niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. 

W ramach prowadzonych przez NIK kontroli, ocenie poddane zostały także działania podejmowane przez jst 
w zakresie ochrony rynku pracy. W obszarze zainteresowania Izby pozostawały takie kwestie jak: zapewnienie prawa 
do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym, aktywizacja zawodowa i łagodzenie 
skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia i realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia 
w woj. lubuskim, nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, tworzenie warunków do 
wykorzystania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.  

Jednak najwięcej emocji społecznych budziły kontrole wybranych jednostek samorządowych, w ramach których ocenie 
poddano system naboru na stanowiska urzędnicze. Kontrola NIK wykazała, iż sposób prowadzania naborów nie we 
wszystkich przypadkach zapewniał równe szanse ubiegającym się o zatrudnienie w administracji samorządowej i nie 
gwarantował wyboru kandydatów najlepiej przygotowanych do pełnienia służby publicznej, a stwierdzone przykłady 
braku czytelnych i niezmiennych kryteriów oceniania kandydatów, niewłaściwego doboru kryteriów oraz nierzetelnego 
stosowania obowiązujących procedur pociągały za sobą ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych przy obsadzaniu 
stanowisk urzędniczych, polegających na stwarzaniu pozorów stosowania otwartego i konkurencyjnego naboru. 
W rzeczywistości sterowano jego przebiegiem, tak by zwiększyć szanse konkretnych kandydatów. Podkreślenia 
wymaga dobra praktyka, polegająca na podejmowaniu przez jeden ze skontrolowanych samorządów działań 
zmierzających do zagwarantowania obiektywizmu osób decydujących o obsadzie stanowisk urzędniczych, czego 
wyrazem jest składanie przez członków komisji rekrutacyjnych oświadczeń o braku pokrewieństwa, jak również 
stosunków faktycznych i prawnych z uczestnikami konkursu. 

 
 

 
 

 
 

1. Pomoc społeczna 

Skuteczność i prawidłowość realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006–2009 (P/09/144) 

Kontrolę przeprowadzono w okresie od września do grudnia 2009 r. w ośrodkach pomocy społecznej siedmiu 
gmin w województwie małopolskim, w tym: trzech wiejskich, trzech miejsko-wiejskich oraz jednego miasta 
na prawach powiatu. Do kontroli wytypowano miasto, które otrzymało w badanym okresie najwięcej środków 
na dożywianie z budżetu państwa (ok. 31% dotacji na realizację programu w całym województwie). Okres objęty 
kontrolą – lata 2006–2009. 

Główny zidentyfikowany problem to nieskuteczność i nieefektywność działań gmin dla realizacji celów programu. 
NIK oceniła, że działania podejmowane przez kontrolowane gminy województwa małopolskiego nie zapewniały 
pełnej realizacji celów programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, takich jak: poprawa stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, 
poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój bazy żywieniowej. Kontrolowane gminy 
nie prowadziły rzetelnego rozpoznania potrzeb, jak również nie w pełni korzystały z możliwości poszerzenia kręgu 
beneficjentów programu poza grupę stałych odbiorców pomocy społecznej. 
Zastrzeżenia NIK wzbudziła jakość żywienia, szczególnie istotna dla realizacji celów programu adresowanych 
do dzieci i młodzieży. Zbyt duża liczba placówek prowadzących dożywianie preferowała drożdżówki, kanapki, 
przekąski zamiast gorącego posiłku, zaś w przypadku udzielania tej ostatniej formy świadczenia nie 
przywiązywano należytej wagi do jakości, tj. wartości kalorycznej i odżywczej posiłków. Głównymi przyczynami 
stwierdzonych nieprawidłowości były: niewłaściwa interpretacja przepisów, brak nadzoru ze strony gmin nad 
realizacją programu oraz nieprzywiązywanie należytej wagi do znaczenia jego celów. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Stygmatyzacja dzieci korzystających z posiłków w placówkach oświatowych.  
Dożywianie uczniów bułkami i drożdżówkami jest nie tylko sprzeczne z zasadami prawidłowego żywienia, 
a tym samym z celami programu, ale skutkuje też niechęcią rodziców i dzieci do korzystania z tej formy 
pomocy, ze względu na ich stygmatyzację, gdyż dożywianiem w tej formie obejmowano zazwyczaj 
wyłącznie podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. W gminie W. stwierdzono przypadki odmowy 
świadczeń w formie posiłku ze względu na „napiętnowanie” dzieci. W gminach, w których znaczący udział 
miały posiłki w formie bułki czy drożdżówki, bardzo mała była liczba dożywianych uczniów w ramach 
programu. W 2008 r. w gminie W. W.  programem objętych było 124 uczniów, z czego zaledwie 46 w formie 
posiłku, w tym 24 w formie kanapki/drożdżówki. Z kolei w gminie W. posiłek zapewniono zaledwie 336 
spośród 522 uczniów uczestniczących w programie, w tym 203 w formie kanapki czy drożdżówki. 

 Niepodejmowanie działań mających na celu zwiększenie liczby placówek oświatowych w gminie 
prowadzących dożywianie w formie gorącego posiłku. 

 Niezapewnienie wartości kalorycznej i odżywczej posiłków wydawanych dzieciom i młodzieży zgodnej 
z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego 
stołówek szkolnych.  

W sprawozdaniach z realizacji programu za lata 2006–2008 składanych Sejmowi RP nie odnoszono się do jakości 
posiłków finansowanych w ramach programu. Zagadnienie to nie było przedmiotem kontroli i analiz, zarówno w kraju, 
jak i w województwie małopolskim. Dopiero w I kwartale 2009 r., dietetyk ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
dokonał – na zlecenie Wojewody Małopolskiego – oceny sposobu żywienia dzieci w kilku gminach na podstawie 
kilkudziesięciu dostarczonych jadłospisów. W wyniku tej analizy stwierdził liczne nieprawidłowości w żywieniu dzieci, 
polegające na zbyt niskiej kaloryczności i braku urozmaicenia posiłków. 
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systemów wsparcia dla osób bezrobotnych. Skuteczność tę NIK oceniła negatywnie. Była ona niska od początku 
wejścia w życie tej instytucji, a w ostatnich latach obniżyła się jeszcze bardziej. Przeciętnie tylko co siódma 
osoba, która zrealizowała kontrakt, usamodzielniła się. Nastąpił też trzykrotny wzrost bezrobocia w grupie osób, 
które były objęte kontraktami. Jedną z przyczyn tego stanu są niedoskonałe uregulowania prawne, które 
w niewystarczającym stopniu wspierają realizację kontraktów. 

Nie bez znaczenia dla zabezpieczenia potrzeb społeczeństwa i rozwiązywania problemów społecznych jest 
odniesienie się do zabezpieczenia potrzeb podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Badania kontrolne 
jst w tym obszarze odnosiły się do oceny systemu opieki nad dziećmi do lat trzech i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Ustalenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemu opieki nad dziećmi do lat trzech wskazały 
m.in. na niekorzystanie przez jednostki samorządowe (lub korzystanie w niewielkim stopniu) z rozwiązań 
ułatwiających tworzenie instytucji opieki przez samorządy mniejszych miast. Samorządy największych miast 
chętnie podejmowały inicjatywy zwiększające liczbę miejsc opieki. Władze mniejszych miast nie wykazywały 
większej aktywności ze względu na bariery finansowe.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność realizacji przez administrację publiczną zadań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustalenia kontroli wykazują na znaczne rozbieżności pomiędzy zakładanymi 
celami wprowadzonych z dniem 1 sierpnia 2010 r. znowelizowanych przepisów, a ich funkcjonowaniem w praktyce. 
Wprowadzone zmiany znacznie pogorszyły sytuację osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także doprowadziły do 
wyraźnego spadku liczby ujawnianych przypadków przemocy w rodzinie, co jest tym bardziej niekorzystne, że i tak 
tylko niewielka część z nich jest ujawniana. Związane to było, z jednej strony, ze znacznym zbiurokratyzowaniem 
procedury, z drugiej zaś, z odebraniem Policji i przekazaniem nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym, 
kluczowych zadań w systemie przeciwdziałania przemocy, bez uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania 
im uprawnień i środków niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. 

W ramach prowadzonych przez NIK kontroli, ocenie poddane zostały także działania podejmowane przez jst 
w zakresie ochrony rynku pracy. W obszarze zainteresowania Izby pozostawały takie kwestie jak: zapewnienie prawa 
do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym, aktywizacja zawodowa i łagodzenie 
skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia i realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia 
w woj. lubuskim, nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, tworzenie warunków do 
wykorzystania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.  

Jednak najwięcej emocji społecznych budziły kontrole wybranych jednostek samorządowych, w ramach których ocenie 
poddano system naboru na stanowiska urzędnicze. Kontrola NIK wykazała, iż sposób prowadzania naborów nie we 
wszystkich przypadkach zapewniał równe szanse ubiegającym się o zatrudnienie w administracji samorządowej i nie 
gwarantował wyboru kandydatów najlepiej przygotowanych do pełnienia służby publicznej, a stwierdzone przykłady 
braku czytelnych i niezmiennych kryteriów oceniania kandydatów, niewłaściwego doboru kryteriów oraz nierzetelnego 
stosowania obowiązujących procedur pociągały za sobą ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych przy obsadzaniu 
stanowisk urzędniczych, polegających na stwarzaniu pozorów stosowania otwartego i konkurencyjnego naboru. 
W rzeczywistości sterowano jego przebiegiem, tak by zwiększyć szanse konkretnych kandydatów. Podkreślenia 
wymaga dobra praktyka, polegająca na podejmowaniu przez jeden ze skontrolowanych samorządów działań 
zmierzających do zagwarantowania obiektywizmu osób decydujących o obsadzie stanowisk urzędniczych, czego 
wyrazem jest składanie przez członków komisji rekrutacyjnych oświadczeń o braku pokrewieństwa, jak również 
stosunków faktycznych i prawnych z uczestnikami konkursu. 

 
 

 
 

 
 

1. Pomoc społeczna 

Skuteczność i prawidłowość realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006–2009 (P/09/144) 

Kontrolę przeprowadzono w okresie od września do grudnia 2009 r. w ośrodkach pomocy społecznej siedmiu 
gmin w województwie małopolskim, w tym: trzech wiejskich, trzech miejsko-wiejskich oraz jednego miasta 
na prawach powiatu. Do kontroli wytypowano miasto, które otrzymało w badanym okresie najwięcej środków 
na dożywianie z budżetu państwa (ok. 31% dotacji na realizację programu w całym województwie). Okres objęty 
kontrolą – lata 2006–2009. 

Główny zidentyfikowany problem to nieskuteczność i nieefektywność działań gmin dla realizacji celów programu. 
NIK oceniła, że działania podejmowane przez kontrolowane gminy województwa małopolskiego nie zapewniały 
pełnej realizacji celów programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, takich jak: poprawa stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, 
poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój bazy żywieniowej. Kontrolowane gminy 
nie prowadziły rzetelnego rozpoznania potrzeb, jak również nie w pełni korzystały z możliwości poszerzenia kręgu 
beneficjentów programu poza grupę stałych odbiorców pomocy społecznej. 
Zastrzeżenia NIK wzbudziła jakość żywienia, szczególnie istotna dla realizacji celów programu adresowanych 
do dzieci i młodzieży. Zbyt duża liczba placówek prowadzących dożywianie preferowała drożdżówki, kanapki, 
przekąski zamiast gorącego posiłku, zaś w przypadku udzielania tej ostatniej formy świadczenia nie 
przywiązywano należytej wagi do jakości, tj. wartości kalorycznej i odżywczej posiłków. Głównymi przyczynami 
stwierdzonych nieprawidłowości były: niewłaściwa interpretacja przepisów, brak nadzoru ze strony gmin nad 
realizacją programu oraz nieprzywiązywanie należytej wagi do znaczenia jego celów. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Stygmatyzacja dzieci korzystających z posiłków w placówkach oświatowych.  
Dożywianie uczniów bułkami i drożdżówkami jest nie tylko sprzeczne z zasadami prawidłowego żywienia, 
a tym samym z celami programu, ale skutkuje też niechęcią rodziców i dzieci do korzystania z tej formy 
pomocy, ze względu na ich stygmatyzację, gdyż dożywianiem w tej formie obejmowano zazwyczaj 
wyłącznie podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. W gminie W. stwierdzono przypadki odmowy 
świadczeń w formie posiłku ze względu na „napiętnowanie” dzieci. W gminach, w których znaczący udział 
miały posiłki w formie bułki czy drożdżówki, bardzo mała była liczba dożywianych uczniów w ramach 
programu. W 2008 r. w gminie W. W.  programem objętych było 124 uczniów, z czego zaledwie 46 w formie 
posiłku, w tym 24 w formie kanapki/drożdżówki. Z kolei w gminie W. posiłek zapewniono zaledwie 336 
spośród 522 uczniów uczestniczących w programie, w tym 203 w formie kanapki czy drożdżówki. 

 Niepodejmowanie działań mających na celu zwiększenie liczby placówek oświatowych w gminie 
prowadzących dożywianie w formie gorącego posiłku. 

 Niezapewnienie wartości kalorycznej i odżywczej posiłków wydawanych dzieciom i młodzieży zgodnej 
z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego 
stołówek szkolnych.  

W sprawozdaniach z realizacji programu za lata 2006–2008 składanych Sejmowi RP nie odnoszono się do jakości 
posiłków finansowanych w ramach programu. Zagadnienie to nie było przedmiotem kontroli i analiz, zarówno w kraju, 
jak i w województwie małopolskim. Dopiero w I kwartale 2009 r., dietetyk ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
dokonał – na zlecenie Wojewody Małopolskiego – oceny sposobu żywienia dzieci w kilku gminach na podstawie 
kilkudziesięciu dostarczonych jadłospisów. W wyniku tej analizy stwierdził liczne nieprawidłowości w żywieniu dzieci, 
polegające na zbyt niskiej kaloryczności i braku urozmaicenia posiłków. 
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Badania przeprowadzone przez inspekcję sanitarną w 20 kontrolowanych blokach żywieniowych wykazały 
nieprawidłowości we wszystkich analizowanych jadłospisach15, w stosunku do norm zalecanych przez Instytut 
Żywności i Żywienia. Odpowiednią wartość energetyczną miały posiłki przygotowane na podstawie zaledwie 12 z 39 
analizowanych jadłospisów. Najniższą wartość energetyczną stwierdzono w posiłkach podawanych w gminach 
K. i W. W. (odpowiednio: ok. 80% i 45%-60% normy), co wynikało z przyjętego w tych placówkach systemu żywienia 
uczniów posiłkiem jednodaniowym, jak również z braku rzetelnego nadzoru nad przebiegiem i jakością żywienia 
w szkołach. Kontrola wykazała zbyt duży udział tłuszczu w energii posiłków ogółem (kcal) oraz niedobory większości 
analizowanych składników poza sodem. 

 Brak systemu monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach programu i zapewnienia stałego 
monitorowania realizacji celów. 

 Niewszczynanie z urzędu postępowań w sprawie objęcia rodziny dożywianiem, w przypadku, gdy ośrodek 
pomocy społecznej posiada informacje, że kwalifikuje się ona do objęcia programem, ale nie występuje 
z takim wnioskiem. 

W OPS w K. stwierdzono przypadki niezapewnienia uczniom posiłków przez cały rok szkolny, na co miała wpływ 
stosowana praktyka ich przyznawania decyzjami na okres wrzesień-grudzień i styczeń-czerwiec. W związku 
z powyższym kontynuacja świadczenia w nowym roku wymagała dodatkowego postępowania, prowadzonego 
na wniosek strony. W przypadku wygaśnięcia dotychczasowego świadczenia w OPS nie wszczynano postępowania 
w sprawie udzielenia pomocy z urzędu. 

W GOPS w K. nie wszczęto w 2008 r. postępowania w sprawie objęcia dożywianiem siedmioosobowej rodziny, 
chociaż ośrodek posiadał informacje, że rodzinę tę należałoby objąć dożywianiem. Według opinii dyrektora szkoły 
dzieciom z rodziny „brakuje przyborów, książek, dzieci są zaniedbane, często są niedomyte (…) Pomimo wielokrotnych 
obietnic matka nie złożyła wniosku o dożywianie dla dzieci uczących się w szkole, a z obserwacji wynika, że chętnie 
skorzystałyby z posiłku”. 

 Nieobjęcie pomocą w ramach programu dzieci i młodzieży w okresie przerw od nauki, a także dzieci 
nieuczęszczających do placówek oświatowych i osób dorosłych. 

 Nieobjęcie pomocą socjalną rodzin, z których dzieci długotrwale korzystają z dożywiania na podstawie 
art. 6a ustawy o programie dożywiania (możliwość dożywiania dzieci niespełniających kryterium 
dochodowego – nieobjętych pomocą społeczną). 

 Nierzetelne prowadzenie rozliczeń z placówkami oświatowymi z tytułu posiłków wydawanych uczniom 
objętych programem. 

 Nierzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji programu kierowanych do Wojewody Małopolskiego. 
Dane ze sprawozdań odbiegały od stanu faktycznego ustalonego na podstawie ewidencji księgowej 
i systemów informatycznych. 

 
Dobre praktyki: 
 
 Określenie zasad przyznawania i rozliczania udzielonej w ramach programu pomocy przez ośrodki 

pomocy społecznej. 
W mieście K., w związku z rozszerzeniem możliwości udzielania pomocy w ramach programu 
od 1 stycznia 2009 r., ośrodek pomocy społecznej nawiązał ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi 
i przekazał im stosowne informacje oraz określił zasady przyznawania i rozliczania udzielanej w tym trybie pomocy. 

 Zapewnienie posiłków dla wszystkich uczniów, niezależnie od źródeł finansowania. 
Na terenie gminy B. zapewniono posiłki dla wszystkich uczniów, niezależnie od źródła finansowania.  
W gminie K. od września 2007 r. podawano uczniom posiłki dowożone do wszystkich szkół z kuchni 
„centralnej” utworzonej przy Centrum Kultury w K. 
 

                                                            
15  Analizie poddano po 2 jadłospisy dekadowe w każdej z kontrolowanych przez inspekcję sanitarną placówek (18 bloków zapewniających posiłki dla 

dzieci i uczniów w placówkach oświatowych i 2 bloki serwujące posiłki dla dorosłych). 

 
 

 
 

 Zapewnienie gorących posiłków dzieciom w okresie ferii i wakacji. 
Na okres ferii i wakacji w mieście K. przyznawano dzieciom gorący posiłek w barze mlecznym, wskazanym 
przez MOPS w K., zwiększano też kwotę zasiłku celowego na zakup żywności w tym czasie. 

 Dożywianie dzieci poprzez przyznawanie posiłków zamiast zasiłków na zakup wyżywienia. 
Skutkiem konsekwentnego prowadzenia przez gminę B. polityki pomocy rodzinom najuboższym w formie 
dożywiania stało się całkowite wyeliminowanie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności. W gminie 
założono bowiem, że zapewnienie gorącego posiłku, zwłaszcza dzieciom uczęszczającym do przedszkoli i szkół, 
jest dużo skuteczniejszą formą pomocy niż wypłata zasiłku. Opłacenie posiłku w placówce oświatowej daje bowiem 
pewność, że dziecko zjadło obiad, natomiast przyznanie zasiłku celowego na żywność mogłoby doprowadzić 
do sytuacji, w której dziecko nadal pozostanie głodne, zaś środki finansowe rodzic przeznaczy na inny cel. 

 Regularne kontrole MOPS związane z dożywianiem i jakością posiłków. 
Regularne kontrole związane z dożywianiem w ramach programu prowadził MOPS w K., którego pracownicy raz 
w miesiącu kontrolowali bary miejskie realizujące dożywianie podopiecznych ośrodka. Obowiązek poddania się 
raz w miesiącu kontroli w zakresie realizacji zamówienia oraz jakości posiłków został zawarty w umowach 
z wykonawcami zadania zleconego przez MOPS. Kontrole były przeprowadzane przez upoważnionego 
pracownika MOPS. Opracowano wzór protokołu kontroli baru. Kontrolujący sprawdzali m.in. przez ile dni 
w tygodniu wydawano posiłek, czy posiłek był zróżnicowany, ilość wydanych posiłków w dniu kontroli, czy 
dokonywano wypłat pieniężnych zamiast wydania posiłku, czy zamiast posiłku wydawano produkty w stanie 
nieprzetworzonym, czy zapewniono odpowiednie warunki lokalowe, w szczególności miejsce siedzące przy 
stoliku (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania), czy zapewniono ochronę 
danych osobowych przy podpisywaniu listy. Protokół zawierał także miejsce na uwagi osoby kontrolowanej. 
Zgodnie z postanowieniami umów, do protokołu był załączony jadłospis dla klientów MOPS za tydzień wstecz, 
zawierający informację o wadze oraz wartości kalorycznej posiłku. 
 

Wnioski pokontrolne 

NIK wystąpiła do ośrodków pomocy społecznej o: 
 Wszczynanie z urzędu postępowań w sprawie objęcia rodziny dożywianiem, w przypadku gdy ośrodek pomocy 

społecznej posiada informacje, że kwalifikuje się ona do objęcia programem, ale nie występuje z takim wnioskiem.  
 Objęcie pomocą w ramach programu dzieci i młodzieży w okresie przerw od nauki, a także objęcia 

programem dzieci nieuczęszczających do placówek oświatowych i osób dorosłych. 
 Objęcie pomocą socjalną rodzin, z których dzieci długotrwale korzystają z dożywiania na podstawie art. 6a 

ustawy o programie dożywiania. 
 Przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności ze środków programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 Ustalenie kryteriów wysokości przyznawania rodzinie pomocy w ramach programu w formie zasiłków 
celowych na zakup żywności. 

 Egzekwowanie od wykonawców usług żywienia w placówkach oświatowych wartości kalorycznej 
i odżywczej, zgodnej z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 

NIK wystąpiła do gminy o: 
 Podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby placówek oświatowych w gminach prowadzących 

dożywianie w formie gorącego posiłku.  
 Zapewnienie wartości kalorycznej i odżywczej posiłków wydawanych dzieciom i młodzieży zgodnej z normami 

Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stołówek szkolnych. 
 Zorganizowanie systemu monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach programu 

i zapewnienia stałego monitorowania realizacji podstawowych celów programu. 
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Badania przeprowadzone przez inspekcję sanitarną w 20 kontrolowanych blokach żywieniowych wykazały 
nieprawidłowości we wszystkich analizowanych jadłospisach15, w stosunku do norm zalecanych przez Instytut 
Żywności i Żywienia. Odpowiednią wartość energetyczną miały posiłki przygotowane na podstawie zaledwie 12 z 39 
analizowanych jadłospisów. Najniższą wartość energetyczną stwierdzono w posiłkach podawanych w gminach 
K. i W. W. (odpowiednio: ok. 80% i 45%-60% normy), co wynikało z przyjętego w tych placówkach systemu żywienia 
uczniów posiłkiem jednodaniowym, jak również z braku rzetelnego nadzoru nad przebiegiem i jakością żywienia 
w szkołach. Kontrola wykazała zbyt duży udział tłuszczu w energii posiłków ogółem (kcal) oraz niedobory większości 
analizowanych składników poza sodem. 

 Brak systemu monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach programu i zapewnienia stałego 
monitorowania realizacji celów. 

 Niewszczynanie z urzędu postępowań w sprawie objęcia rodziny dożywianiem, w przypadku, gdy ośrodek 
pomocy społecznej posiada informacje, że kwalifikuje się ona do objęcia programem, ale nie występuje 
z takim wnioskiem. 

W OPS w K. stwierdzono przypadki niezapewnienia uczniom posiłków przez cały rok szkolny, na co miała wpływ 
stosowana praktyka ich przyznawania decyzjami na okres wrzesień-grudzień i styczeń-czerwiec. W związku 
z powyższym kontynuacja świadczenia w nowym roku wymagała dodatkowego postępowania, prowadzonego 
na wniosek strony. W przypadku wygaśnięcia dotychczasowego świadczenia w OPS nie wszczynano postępowania 
w sprawie udzielenia pomocy z urzędu. 

W GOPS w K. nie wszczęto w 2008 r. postępowania w sprawie objęcia dożywianiem siedmioosobowej rodziny, 
chociaż ośrodek posiadał informacje, że rodzinę tę należałoby objąć dożywianiem. Według opinii dyrektora szkoły 
dzieciom z rodziny „brakuje przyborów, książek, dzieci są zaniedbane, często są niedomyte (…) Pomimo wielokrotnych 
obietnic matka nie złożyła wniosku o dożywianie dla dzieci uczących się w szkole, a z obserwacji wynika, że chętnie 
skorzystałyby z posiłku”. 

 Nieobjęcie pomocą w ramach programu dzieci i młodzieży w okresie przerw od nauki, a także dzieci 
nieuczęszczających do placówek oświatowych i osób dorosłych. 

 Nieobjęcie pomocą socjalną rodzin, z których dzieci długotrwale korzystają z dożywiania na podstawie 
art. 6a ustawy o programie dożywiania (możliwość dożywiania dzieci niespełniających kryterium 
dochodowego – nieobjętych pomocą społeczną). 

 Nierzetelne prowadzenie rozliczeń z placówkami oświatowymi z tytułu posiłków wydawanych uczniom 
objętych programem. 

 Nierzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji programu kierowanych do Wojewody Małopolskiego. 
Dane ze sprawozdań odbiegały od stanu faktycznego ustalonego na podstawie ewidencji księgowej 
i systemów informatycznych. 

 
Dobre praktyki: 
 
 Określenie zasad przyznawania i rozliczania udzielonej w ramach programu pomocy przez ośrodki 

pomocy społecznej. 
W mieście K., w związku z rozszerzeniem możliwości udzielania pomocy w ramach programu 
od 1 stycznia 2009 r., ośrodek pomocy społecznej nawiązał ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi 
i przekazał im stosowne informacje oraz określił zasady przyznawania i rozliczania udzielanej w tym trybie pomocy. 

 Zapewnienie posiłków dla wszystkich uczniów, niezależnie od źródeł finansowania. 
Na terenie gminy B. zapewniono posiłki dla wszystkich uczniów, niezależnie od źródła finansowania.  
W gminie K. od września 2007 r. podawano uczniom posiłki dowożone do wszystkich szkół z kuchni 
„centralnej” utworzonej przy Centrum Kultury w K. 
 

                                                            
15  Analizie poddano po 2 jadłospisy dekadowe w każdej z kontrolowanych przez inspekcję sanitarną placówek (18 bloków zapewniających posiłki dla 

dzieci i uczniów w placówkach oświatowych i 2 bloki serwujące posiłki dla dorosłych). 

 
 

 
 

 Zapewnienie gorących posiłków dzieciom w okresie ferii i wakacji. 
Na okres ferii i wakacji w mieście K. przyznawano dzieciom gorący posiłek w barze mlecznym, wskazanym 
przez MOPS w K., zwiększano też kwotę zasiłku celowego na zakup żywności w tym czasie. 

 Dożywianie dzieci poprzez przyznawanie posiłków zamiast zasiłków na zakup wyżywienia. 
Skutkiem konsekwentnego prowadzenia przez gminę B. polityki pomocy rodzinom najuboższym w formie 
dożywiania stało się całkowite wyeliminowanie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności. W gminie 
założono bowiem, że zapewnienie gorącego posiłku, zwłaszcza dzieciom uczęszczającym do przedszkoli i szkół, 
jest dużo skuteczniejszą formą pomocy niż wypłata zasiłku. Opłacenie posiłku w placówce oświatowej daje bowiem 
pewność, że dziecko zjadło obiad, natomiast przyznanie zasiłku celowego na żywność mogłoby doprowadzić 
do sytuacji, w której dziecko nadal pozostanie głodne, zaś środki finansowe rodzic przeznaczy na inny cel. 

 Regularne kontrole MOPS związane z dożywianiem i jakością posiłków. 
Regularne kontrole związane z dożywianiem w ramach programu prowadził MOPS w K., którego pracownicy raz 
w miesiącu kontrolowali bary miejskie realizujące dożywianie podopiecznych ośrodka. Obowiązek poddania się 
raz w miesiącu kontroli w zakresie realizacji zamówienia oraz jakości posiłków został zawarty w umowach 
z wykonawcami zadania zleconego przez MOPS. Kontrole były przeprowadzane przez upoważnionego 
pracownika MOPS. Opracowano wzór protokołu kontroli baru. Kontrolujący sprawdzali m.in. przez ile dni 
w tygodniu wydawano posiłek, czy posiłek był zróżnicowany, ilość wydanych posiłków w dniu kontroli, czy 
dokonywano wypłat pieniężnych zamiast wydania posiłku, czy zamiast posiłku wydawano produkty w stanie 
nieprzetworzonym, czy zapewniono odpowiednie warunki lokalowe, w szczególności miejsce siedzące przy 
stoliku (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania), czy zapewniono ochronę 
danych osobowych przy podpisywaniu listy. Protokół zawierał także miejsce na uwagi osoby kontrolowanej. 
Zgodnie z postanowieniami umów, do protokołu był załączony jadłospis dla klientów MOPS za tydzień wstecz, 
zawierający informację o wadze oraz wartości kalorycznej posiłku. 
 

Wnioski pokontrolne 

NIK wystąpiła do ośrodków pomocy społecznej o: 
 Wszczynanie z urzędu postępowań w sprawie objęcia rodziny dożywianiem, w przypadku gdy ośrodek pomocy 

społecznej posiada informacje, że kwalifikuje się ona do objęcia programem, ale nie występuje z takim wnioskiem.  
 Objęcie pomocą w ramach programu dzieci i młodzieży w okresie przerw od nauki, a także objęcia 

programem dzieci nieuczęszczających do placówek oświatowych i osób dorosłych. 
 Objęcie pomocą socjalną rodzin, z których dzieci długotrwale korzystają z dożywiania na podstawie art. 6a 

ustawy o programie dożywiania. 
 Przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności ze środków programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 Ustalenie kryteriów wysokości przyznawania rodzinie pomocy w ramach programu w formie zasiłków 
celowych na zakup żywności. 

 Egzekwowanie od wykonawców usług żywienia w placówkach oświatowych wartości kalorycznej 
i odżywczej, zgodnej z normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 

NIK wystąpiła do gminy o: 
 Podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby placówek oświatowych w gminach prowadzących 

dożywianie w formie gorącego posiłku.  
 Zapewnienie wartości kalorycznej i odżywczej posiłków wydawanych dzieciom i młodzieży zgodnej z normami 

Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stołówek szkolnych. 
 Zorganizowanie systemu monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach programu 

i zapewnienia stałego monitorowania realizacji podstawowych celów programu. 

Sprawy społeczne
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Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy osobom bezdomnym 
w okresie jesień-zima 2011/2012 (I/11/003)          

Kontrolą objęto ośrodki pomocy społecznej w trzech miastach województwa mazowieckiego, działające w okresie 
jesień-zima 2011/2012.  

Ośrodki pomocy społecznej były organizacyjnie przygotowane do świadczenia pomocy bezdomnym. Jednak jeden z nich 
nie spełniał 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 
zmniejszonym w stosunku do normy stanie zatrudnienia, zwiększało ryzyka związane z niewłaściwym zidentyfikowaniem 
potrzeb osób wymagających opieki społecznej oraz udzieleniem im pomocy w formie i zakresie odpowiednim 
do sytuacji życiowej. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 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 zjawiska 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.  

W jednej 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 zjawiska bezdomności w tej gminie. 

 Pomoc głównie o charakterze interwencyjnym i doraźnym. 
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, przyznawaniu pomocy finansowej. Świadczona była w wypadku bezpośredniego 
zgłoszenia się osoby bezdomnej lub uzyskaniu przez pracownika socjalnego informacji o takiej osobie. Ośrodki 
wywiązywały się również z obowiązku udzielania bezdomnym pomocy finansowej: zasiłków stałych, celowych 
i okresowych. Opłacały także składkę zdrowotną za te osoby.  

Dwa ośrodki nie wywiązywały się 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). Wskazywało to na potrzebę przyjęcia rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających realizację ustawowego 
obowiązku w pełnym zakresie (część spośród wydanych przez jeden z ośrodków decyzji przyznających prawo 
do posiłku, w tym osobom bezdomnym, miała ponadto wady formalne).  

 Nieprecyzyjne umowy gmin z noclegowniami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. 
Kierując się rachunkiem ekonomicznym, gminy rezygnowały 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 skontrolowanych 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 trzykrotnie 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 finansowym z realizacji umowy za 2010 r. zapisano, że 77% kwoty 
dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z naprawami budynków, zakupem części do samochodów 
i ich eksploatacją, mimo iż w ofercie nie przewidywano finansowania takich wydatków. 

 Brak indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. 
Podejmowane były też inne działania na rzecz wyjścia z bezdomności, zmniejszające ryzyko dla zdrowia 
i życia powodowane warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. W rezultacie tych działań niektóre 
osoby znalazły stałe miejsca zamieszkanie, 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. Programem takim nie została 
objęta też ani jedna z osób skierowanych do noclegowni. 

 Nierealizowanie w pełnym zakresie prawa bezdomnych do pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie.  

Wywiązywanie się organów samorządu terytorialnego z zadań na rzecz pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (P/10/098) 

Kontrolę przeprowadzono w 35 jednostkach samorządu terytorialnego (w tym w 30 na poziomie samorządu 
gminnego i w 5 na poziomie samorządu wojewódzkiego). Kontrola objęła lata 2008–2010 (do 30 września). 

Celem kontroli była ocena działań organów samorządu terytorialnego w zakresie wspierania środkami finansowanymi 
z budżetu państwa osób uprawnionych do alimentów oraz ocena skuteczności ściągalności świadczeń alimentacyjnych 
od dłużników. Według ustaleń NIK nie podejmowano właściwych działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych lub 
były one wszczynane opieszale. W niewłaściwy sposób przeprowadzano wywiady środowiskowe, nie informowano sądów 
o bezczynności komorników sądowych, nie wykorzystywano istniejących instrumentów prawnych.  

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 ramach 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 oczekiwań.  
Jej celem było wspieranie materialne osób znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu niemożności wyegzekwowania 
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.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak reakcji lub opieszałe (nierzetelne – z przekroczeniem terminów określonych w art. 35 kpa16) 
podejmowanie działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych w zakresie: 
 przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych; 

                                                            
16 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). 
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Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy osobom bezdomnym 
w okresie jesień-zima 2011/2012 (I/11/003)          

Kontrolą objęto ośrodki pomocy społecznej w trzech miastach województwa mazowieckiego, działające w okresie 
jesień-zima 2011/2012.  

Ośrodki pomocy społecznej były organizacyjnie przygotowane do świadczenia pomocy bezdomnym. Jednak jeden z nich 
nie spełniał 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 
zmniejszonym w stosunku do normy stanie zatrudnienia, zwiększało ryzyka związane z niewłaściwym zidentyfikowaniem 
potrzeb osób wymagających opieki społecznej oraz udzieleniem im pomocy w formie i zakresie odpowiednim 
do sytuacji życiowej. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 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 zjawiska 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.  

W jednej 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 zjawiska bezdomności w tej gminie. 

 Pomoc głównie o charakterze interwencyjnym i doraźnym. 
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, przyznawaniu pomocy finansowej. Świadczona była w wypadku bezpośredniego 
zgłoszenia się osoby bezdomnej lub uzyskaniu przez pracownika socjalnego informacji o takiej osobie. Ośrodki 
wywiązywały się również z obowiązku udzielania bezdomnym pomocy finansowej: zasiłków stałych, celowych 
i okresowych. Opłacały także składkę zdrowotną za te osoby.  

Dwa ośrodki nie wywiązywały się 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). Wskazywało to na potrzebę przyjęcia rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających realizację ustawowego 
obowiązku w pełnym zakresie (część spośród wydanych przez jeden z ośrodków decyzji przyznających prawo 
do posiłku, w tym osobom bezdomnym, miała ponadto wady formalne).  

 Nieprecyzyjne umowy gmin z noclegowniami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. 
Kierując się rachunkiem ekonomicznym, gminy rezygnowały 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 skontrolowanych 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 trzykrotnie 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 finansowym z realizacji umowy za 2010 r. zapisano, że 77% kwoty 
dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z naprawami budynków, zakupem części do samochodów 
i ich eksploatacją, mimo iż w ofercie nie przewidywano finansowania takich wydatków. 

 Brak indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. 
Podejmowane były też inne działania na rzecz wyjścia z bezdomności, zmniejszające ryzyko dla zdrowia 
i życia powodowane warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. W rezultacie tych działań niektóre 
osoby znalazły stałe miejsca zamieszkanie, 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. Programem takim nie została 
objęta też ani jedna z osób skierowanych do noclegowni. 

 Nierealizowanie w pełnym zakresie prawa bezdomnych do pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie.  

Wywiązywanie się organów samorządu terytorialnego z zadań na rzecz pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (P/10/098) 

Kontrolę przeprowadzono w 35 jednostkach samorządu terytorialnego (w tym w 30 na poziomie samorządu 
gminnego i w 5 na poziomie samorządu wojewódzkiego). Kontrola objęła lata 2008–2010 (do 30 września). 

Celem kontroli była ocena działań organów samorządu terytorialnego w zakresie wspierania środkami finansowanymi 
z budżetu państwa osób uprawnionych do alimentów oraz ocena skuteczności ściągalności świadczeń alimentacyjnych 
od dłużników. Według ustaleń NIK nie podejmowano właściwych działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych lub 
były one wszczynane opieszale. W niewłaściwy sposób przeprowadzano wywiady środowiskowe, nie informowano sądów 
o bezczynności komorników sądowych, nie wykorzystywano istniejących instrumentów prawnych.  

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 ramach 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 oczekiwań.  
Jej celem było wspieranie materialne osób znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu niemożności wyegzekwowania 
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.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak reakcji lub opieszałe (nierzetelne – z przekroczeniem terminów określonych w art. 35 kpa16) 
podejmowanie działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych w zakresie: 
 przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych; 

                                                            
16 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). 
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 wydawania decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz 
czynności podejmowanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji – §3, §5 i §6 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r.17; 

 przekazywania komornikom sądowym decyzji przyznających osobie uprawnionej do świadczenia 
z funduszu oraz informacji zawartych w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym, 
a także organom właściwym dłużnika wniosków w sprawach podjęcia działań wobec dłużników 
alimentacyjnych i organom właściwym wierzyciela informacji o działaniach podejmowanych wobec 
dłużników. 

Kontrola ujawniła bezczynność lub opieszałe działania w 60% skontrolowanych jednostek. Decyzje w sprawie zwrotu 
należności otrzymanych przez osoby uprawnione wydawane były nawet po 6 miesiącach od zakończenia okresu 
świadczeniowego lub nie wydawano ich w ogóle18, np.: 
W UG w R. na 8 spraw kwalifikujących się do wydania decyzji w sprawie zwrotu należności – wydano tylko 
3 i to dopiero po 2 miesiącach od zakończenia okresu świadczeniowego, 
W UG w O. – wszystkie objęte kontrolą decyzje w sprawie zwrotu należności wydane zostały w terminie 
od 61 do 111 dni po zakończeniu okresu świadczeniowego, 
W GOPS w P. – decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika należności – wydane zostały dopiero po upływie 
od 128 do 173 dni od zakończenia okresu świadczeniowego, 
MGOPS w W. – decyzje w sprawie zwrotu należności wydawane było dłużnikom po upływie od 79 do 159 dni 
od zakończenia okresu świadczeniowego. 

 Nieinformowanie sądów o bezczynności lub przejawach opieszałości komorników sądowych, w realizacji 
zadań  wynikających  z art. 3 ust. 6 ustawy. 

 Nieskuteczna windykacja i wysokie koszty utrzymania dłużników alimentacyjnych osadzonych w zakładach 
karnych. 
Efekty działań wobec dłużników alimentacyjnych są też nieadekwatne do szeroko pojętych kosztów 
windykacji ponoszonych 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 kwotę 142 zł, podczas gdy koszty miesięcznego utrzymania jednego 
osadzonego przekraczają 2 tys. zł.   

 Niewykorzystywanie instrumentów prawnych określonych w art. 5 ust. 2 ustawy, w zakresie  aktywizacji 
zawodowej dłużników alimentacyjnych. 

 Nierzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań określonych w ustawie. 
 Opieszałe oraz niezgodne z trybem określonym w art. 35, 65, i 156 kpa realizowanie przez samorząd 

województwa zadań w sprawach ustalenia czy miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego art. 17 ustawy19. 

Wnioski pokontrolne 

Zmiany w systemie działań wobec dłużników alimentacyjnych powinny zmierzać w kierunku jego uproszczenia, głównie 
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.   
                                                            
17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 ze zm.). 
18  Decyzja w sprawie zwrotu należności nie jest decyzją uznaniową. Organ właściwy wierzyciela ustala czy wydana została decyzja o przyznaniu 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego i czy zostały wypłacone świadczenia. Organ ten nie bada na tym etapie sytuacji ekonomicznej 
zobowiązanego. 

19 Od 1 maja 2010 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone są świadczenia funduszu 
alimentacyjnego. Zmiana ta wynika z wejścia w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.200.7/06/2004 i D.U.UE.L.284.30/10/2009). 

 
 

 
 

Do kierowników jednostek samorządu terytorialnego zostały skierowane wnioski o: 
 Rzetelne realizowanie zadań określonych w ustawie o p.o.u. (w tym zwiększenie zaangażowania 

w działania wobec dłużników alimentacyjnych m.in. w celu ich aktywizacji zawodowej) oraz zgodne 
z przepisami określonymi w kpa i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji. 

 Podejmowanie w każdym wymagającym tego przypadku działań – polegających na przekazywaniu 
właściwym podmiotom informacji mających wpływ na realizację zadań wynikających z ww ustawy. 

 Wzmocnienie nadzoru nad organizacją obsługi funduszu alimentacyjnego poprzez wprowadzenie 
odpowiednich mechanizmów kontrolnych. 

Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej 
oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (P/13/110) 

Badaniami objęto 29 jednostek: 12 ośrodków pomocy społecznej, 16 centrów integracji społecznej, z tego 
8 prowadzonych przez samorządy i 8 przez organizacje pozarządowe oraz jeden podmiot prowadzący centrum. 
Badania w ośrodkach pomocy społecznej i samorządowych centrach integracji społecznej przeprowadzono pod 
względem: legalności, gospodarności i rzetelności, zaś w centrach integracji społecznej prowadzonych przez instytucje 
pozarządowe pod względem legalności i gospodarności. Kontrolą objęto lata 2011–2013. 

Według stanu na koniec czerwca 2013 r., w kraju funkcjonowały 124 centra integracji społecznej, z tego 
31 prowadzonych przez samorządy oraz 93 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. W zbadanych 
centrach – spośród 2 tys. osób,  które w latach 2011–2012 wzięły udział w zajęciach – szkolenia ukończyło 
73,3%, a 38,2% usamodzielniło się ekonomicznie. W klubach odsetek ten był jeszcze niższy: spośród ponad 
2,2 tys. osób zajęcia ukończyło 81,1%, ale ekonomicznie usamodzielniło się jedynie 16,9% Widoczne jest przy 
tym zróżnicowanie skuteczności centrów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje 
pozarządowe. Pozarządowe miały skuteczność niższą o 16 punktów procentowych (28% wobec 44%). 
Skuteczność ta i tak jest jednak wyższa od analogicznej skuteczności kontraktu socjalnego, drugiego 
z ustawowych instrumentów polityki społecznej w tym obszarze. W latach 2011–2012 kształtowała się ona 
w jednostkach objętych kontrolą przeciętnie na poziomie 15%, co oznacza, że tylko co siódma osoba, która 
zrealizowała kontrakt, usamodzielniła się. 
Kluby integracji społecznej, funkcjonujące w strukturach organizacyjnych ośrodków pomocy społecznej, 
traktowane były jako elastyczne narzędzie realizowania lokalnej polityki społecznej w dostosowaniu 
do miejscowych potrzeb. Wskazuje na to m.in. znaczne zróżnicowanie wysokości ponoszonych wydatków, 
co niewątpliwie wpływało na sposób organizowania zajęć i ich zakres – nastawienie w większym stopniu 
na reintegracje społeczną, niż zawodową. 

Tylko niektóre centra podpisywały porozumienia z lokalnymi przedsiębiorcami, dzięki czemu ich absolwenci mogli 
odbywać praktyki zawodowe w wybranym zakładzie pracy. Nieliczne z tych instytucji współpracowały 
z powiatowymi urzędami pracy, zapewniając podopiecznym dostęp do szkoleń i ofert pracy. Mimo tych 
pozytywnych przykładów ogólna skuteczność instytucji integracji społecznej pod względem liczby osób 
usamodzielnionych ekonomicznie jest według NIK niewystarczająca. 

Wyniki kontroli wskazują, że centra samorządowe były bardziej skuteczne od pozarządowych. W latach  
2011–2012 centra samorządowe odnotowały wskaźnik osób pozytywnie kończących zajęcia na poziomie 79,6% 
i usamodzielnienia 44%, podczas  gdy w centrach pozarządowych zajęcia skończyło 64,8 procent., a wskaźnik 
usamodzielnienia wynosił 28,4%.  

Niezbyt wysoka skuteczność w realizacji zadań zatrudnienia socjalnego sprawia, że jest to instytucja kosztowna. 
Jednostkowy koszt usamodzielnienia ekonomicznego uczestnika zajęć w skontrolowanych centrach wyniósł 
w latach 2011–2012 przeciętnie 69 tys. zł i był dla centrów pozarządowych prawie dwukrotnie wyższy niż dla 
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 wydawania decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz 
czynności podejmowanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji – §3, §5 i §6 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r.17; 

 przekazywania komornikom sądowym decyzji przyznających osobie uprawnionej do świadczenia 
z funduszu oraz informacji zawartych w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym, 
a także organom właściwym dłużnika wniosków w sprawach podjęcia działań wobec dłużników 
alimentacyjnych i organom właściwym wierzyciela informacji o działaniach podejmowanych wobec 
dłużników. 

Kontrola ujawniła bezczynność lub opieszałe działania w 60% skontrolowanych jednostek. Decyzje w sprawie zwrotu 
należności otrzymanych przez osoby uprawnione wydawane były nawet po 6 miesiącach od zakończenia okresu 
świadczeniowego lub nie wydawano ich w ogóle18, np.: 
W UG w R. na 8 spraw kwalifikujących się do wydania decyzji w sprawie zwrotu należności – wydano tylko 
3 i to dopiero po 2 miesiącach od zakończenia okresu świadczeniowego, 
W UG w O. – wszystkie objęte kontrolą decyzje w sprawie zwrotu należności wydane zostały w terminie 
od 61 do 111 dni po zakończeniu okresu świadczeniowego, 
W GOPS w P. – decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika należności – wydane zostały dopiero po upływie 
od 128 do 173 dni od zakończenia okresu świadczeniowego, 
MGOPS w W. – decyzje w sprawie zwrotu należności wydawane było dłużnikom po upływie od 79 do 159 dni 
od zakończenia okresu świadczeniowego. 

 Nieinformowanie sądów o bezczynności lub przejawach opieszałości komorników sądowych, w realizacji 
zadań  wynikających  z art. 3 ust. 6 ustawy. 

 Nieskuteczna windykacja i wysokie koszty utrzymania dłużników alimentacyjnych osadzonych w zakładach 
karnych. 
Efekty działań wobec dłużników alimentacyjnych są też nieadekwatne do szeroko pojętych kosztów 
windykacji ponoszonych 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 kwotę 142 zł, podczas gdy koszty miesięcznego utrzymania jednego 
osadzonego przekraczają 2 tys. zł.   

 Niewykorzystywanie instrumentów prawnych określonych w art. 5 ust. 2 ustawy, w zakresie  aktywizacji 
zawodowej dłużników alimentacyjnych. 

 Nierzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań określonych w ustawie. 
 Opieszałe oraz niezgodne z trybem określonym w art. 35, 65, i 156 kpa realizowanie przez samorząd 

województwa zadań w sprawach ustalenia czy miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego art. 17 ustawy19. 

Wnioski pokontrolne 

Zmiany w systemie działań wobec dłużników alimentacyjnych powinny zmierzać w kierunku jego uproszczenia, głównie 
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.   
                                                            
17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 ze zm.). 
18  Decyzja w sprawie zwrotu należności nie jest decyzją uznaniową. Organ właściwy wierzyciela ustala czy wydana została decyzja o przyznaniu 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego i czy zostały wypłacone świadczenia. Organ ten nie bada na tym etapie sytuacji ekonomicznej 
zobowiązanego. 

19 Od 1 maja 2010 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone są świadczenia funduszu 
alimentacyjnego. Zmiana ta wynika z wejścia w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.200.7/06/2004 i D.U.UE.L.284.30/10/2009). 

 
 

 
 

Do kierowników jednostek samorządu terytorialnego zostały skierowane wnioski o: 
 Rzetelne realizowanie zadań określonych w ustawie o p.o.u. (w tym zwiększenie zaangażowania 

w działania wobec dłużników alimentacyjnych m.in. w celu ich aktywizacji zawodowej) oraz zgodne 
z przepisami określonymi w kpa i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji. 

 Podejmowanie w każdym wymagającym tego przypadku działań – polegających na przekazywaniu 
właściwym podmiotom informacji mających wpływ na realizację zadań wynikających z ww ustawy. 

 Wzmocnienie nadzoru nad organizacją obsługi funduszu alimentacyjnego poprzez wprowadzenie 
odpowiednich mechanizmów kontrolnych. 

Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej 
oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (P/13/110) 

Badaniami objęto 29 jednostek: 12 ośrodków pomocy społecznej, 16 centrów integracji społecznej, z tego 
8 prowadzonych przez samorządy i 8 przez organizacje pozarządowe oraz jeden podmiot prowadzący centrum. 
Badania w ośrodkach pomocy społecznej i samorządowych centrach integracji społecznej przeprowadzono pod 
względem: legalności, gospodarności i rzetelności, zaś w centrach integracji społecznej prowadzonych przez instytucje 
pozarządowe pod względem legalności i gospodarności. Kontrolą objęto lata 2011–2013. 

Według stanu na koniec czerwca 2013 r., w kraju funkcjonowały 124 centra integracji społecznej, z tego 
31 prowadzonych przez samorządy oraz 93 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. W zbadanych 
centrach – spośród 2 tys. osób,  które w latach 2011–2012 wzięły udział w zajęciach – szkolenia ukończyło 
73,3%, a 38,2% usamodzielniło się ekonomicznie. W klubach odsetek ten był jeszcze niższy: spośród ponad 
2,2 tys. osób zajęcia ukończyło 81,1%, ale ekonomicznie usamodzielniło się jedynie 16,9% Widoczne jest przy 
tym zróżnicowanie skuteczności centrów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje 
pozarządowe. Pozarządowe miały skuteczność niższą o 16 punktów procentowych (28% wobec 44%). 
Skuteczność ta i tak jest jednak wyższa od analogicznej skuteczności kontraktu socjalnego, drugiego 
z ustawowych instrumentów polityki społecznej w tym obszarze. W latach 2011–2012 kształtowała się ona 
w jednostkach objętych kontrolą przeciętnie na poziomie 15%, co oznacza, że tylko co siódma osoba, która 
zrealizowała kontrakt, usamodzielniła się. 
Kluby integracji społecznej, funkcjonujące w strukturach organizacyjnych ośrodków pomocy społecznej, 
traktowane były jako elastyczne narzędzie realizowania lokalnej polityki społecznej w dostosowaniu 
do miejscowych potrzeb. Wskazuje na to m.in. znaczne zróżnicowanie wysokości ponoszonych wydatków, 
co niewątpliwie wpływało na sposób organizowania zajęć i ich zakres – nastawienie w większym stopniu 
na reintegracje społeczną, niż zawodową. 

Tylko niektóre centra podpisywały porozumienia z lokalnymi przedsiębiorcami, dzięki czemu ich absolwenci mogli 
odbywać praktyki zawodowe w wybranym zakładzie pracy. Nieliczne z tych instytucji współpracowały 
z powiatowymi urzędami pracy, zapewniając podopiecznym dostęp do szkoleń i ofert pracy. Mimo tych 
pozytywnych przykładów ogólna skuteczność instytucji integracji społecznej pod względem liczby osób 
usamodzielnionych ekonomicznie jest według NIK niewystarczająca. 

Wyniki kontroli wskazują, że centra samorządowe były bardziej skuteczne od pozarządowych. W latach  
2011–2012 centra samorządowe odnotowały wskaźnik osób pozytywnie kończących zajęcia na poziomie 79,6% 
i usamodzielnienia 44%, podczas  gdy w centrach pozarządowych zajęcia skończyło 64,8 procent., a wskaźnik 
usamodzielnienia wynosił 28,4%.  

Niezbyt wysoka skuteczność w realizacji zadań zatrudnienia socjalnego sprawia, że jest to instytucja kosztowna. 
Jednostkowy koszt usamodzielnienia ekonomicznego uczestnika zajęć w skontrolowanych centrach wyniósł 
w latach 2011–2012 przeciętnie 69 tys. zł i był dla centrów pozarządowych prawie dwukrotnie wyższy niż dla 
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samorządowych (105 tys. zł wobec 54 tys. zł). Dla klubów integracji społecznej wyniósł ok. 12 tys. zł. 
Dla porównania należy podać, że koszt usamodzielnienia beneficjenta kontraktu socjalnego wynosił przeciętnie 
około 24 tys. zł, czyli był prawie trzykrotnie niższy niż dla osoby usamodzielnionej ekonomicznie w ramach 
instytucji zatrudnienia socjalnego, jednak przy zdecydowanie niższej jego skuteczności. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Większość centrów nie monitorowała w sposób planowy i systematyczny dalszych losów swoich 
absolwentów. Ich kierownicy tłumaczyli ten fakt brakiem narzędzi prawnych. 

 Większość skontrolowanych centrów nie współpracowała w wystarczającym stopniu z lokalnymi przedsiębiorcami 
i urzędami pracy, co przekładało się na niższą skuteczność wsparcia socjalnego dla osób potrzebujących. 

 W przypadku 31,2% centrów programy zatrudnienia socjalnego nie zostały dopasowane do uczestników 
zajęć pod względem intelektualnym, osobowościowym i zawodowym. 

 Zdarzały się przypadki szkolenia uczestników w kierunku zawodów nadwyżkowych (np. Centrum Integracji 
Społecznej w B.). 

 Wiele ośrodków pomocy społecznej, prowadzących kluby integracji społecznej, nie zgłaszało ich do 
wojewódzkiego rejestru (lub robiło to z opóźnieniem), naruszając tym samym ustawowy obowiązek 
określony w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

NIK zwróciła też uwagę na luki w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, która: 
 nie zobowiązuje centrów i klubów integracji społecznej do monitorowania dalszych losów ich absolwentów. 

W praktyce część instytucji uzyskuje takie informacje nieformalnie. Jednak odpowiednia regulacja prawna 
pozwalałaby centrom i klubom ocenić, czy ich działalność jest skuteczna i jakich wymaga usprawnień; 

 nie upoważnia wojewody do kontrolowania, czy centra integracji społecznej prawidłowo realizują swoje 
zadania oraz czy rzetelnie rozporządzają przyznanymi środkami publicznymi. Brak takiego zapisu 
stanowi duży problem w obliczu rosnących kosztów instytucji zatrudnienia socjalnego; 

 art. 11 ust. 3 ustawy określa, że jeden pracownik centrum nie powinien prowadzić zajęć z więcej niż 
pięcioma osobami. W praktyce wymóg ten jest bardzo trudny do zrealizowania, głównie z powodu braku 
środków na nowe etaty (np. CIS w Ch.); 

 art. 5 ust. 4 ustawy zobowiązuje centra do informowania wojewody o każdej zmianie danych będących 
podstawą nadania statusu centrum. Kontrola wykazała, że zapis ten nie był przestrzegany w większości 
przypadków (56,2%), ponieważ wymagane dane były zbyt szczegółowe oraz podlegały częstym 
zmianom. 

Dobre praktyki: 

 Podczas kontroli stwierdzono stosowanie rozwiązań mających cechy dobrych praktyk w zakresie: 
praktycznej nauki zawodu, monitoringu lokalnego rynku pracy i sytuacji społecznej, jak również 
współpracy z lokalnymi podmiotami, a także realizacji Indywidualnych programów zatrudnienia 
socjalnego. Zdaniem NIK, ich szersze upowszechnienie mogłoby się przyczynić do podniesienia 
skuteczności i efektywności działania centrów integracji społecznej. 

 Działania, jakie podjęły niektóre centra integracji społecznej (sześć spośród 16, tj. 37,5%), 
polegające na zawieraniu umów (porozumień) z zakładami pracy, w celu umożliwienia uczestnikom 
odbywania praktycznych szkoleń zawodowych w zakładach pracy.  
W celu realizacji praktyk zawodowych w środowisku jak najbardziej zbliżonym do otwartego rynku pracy, 
między Centrum Integracji Społecznej w C. i grupą przedsiębiorców podpisane zostało porozumienie 
partnerskie. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach na terenie tych zakładów. Praktyki są 
nadzorowane przez instruktorów reintegracji zawodowej poszczególnych grup zawodowych. Specyficzną 
formą praktycznej nauki zawodu jest pracownia remontowo-budowlana funkcjonująca w miejscach, w których 

 
 

 
 

wykonywane są faktyczne remonty (malowanie, wykonywanie okładzin ceramicznych, ściennych itp.). 
Każdorazowo miejsce praktyk jest konsultowane z administratorem obiektu oraz jest podpisywane 
porozumienie na organizację tego typu warsztatu. Wartością dodaną tak zorganizowanej reintegracji 
zawodowej jest nauka funkcjonowania w autentycznym miejscu pracy. 

 W 2012 r. w ramach reintegracji zawodowej zostały zorganizowane praktyki zawodowe w wielu 
miejscach. W związku z powyższym w latach 2011–2013 najwięcej osób zostało przeszkolonych 
w grupach: remontowo-porządkowej (34) oraz porządkowej (35). Zawiązane partnerstwa umożliwiają 
wspólną realizację zatrudnienia socjalnego, w szczególności organizację praktyk zawodowych. 
Centrum Integracji Społecznej w B. zajęcia praktyczne uczestników realizowane w ramach reintegracji 
zawodowej odbywały się na podstawie umów zawartych z wybranymi zakładami pracy. W umowach zawarto 
m.in. ustalenia, że: zakład, jako organizator zajęć praktycznych, jest zobowiązany do stworzenia 
niezbędnych warunków do zrealizowania programu reintegracji zawodowej; świadczone przez uczestnika 
usługi na rzecz organizatora będą płatne po skosztorysowaniu (uwzględnieniu dni nieobecności uczestnika 
lub wykonania dodatkowej pracy) na konto CIS; uczestnik zobowiązany jest do cotygodniowego 
sporządzania w dzienniczku stażu praktycznego wykazu wykonywanych czynności i zadań, których 
realizację potwierdza organizator. 

 Innym przykładem dobrych praktyk odnośnie organizacji zajęć jest zaangażowanie uczestników 
we współdecydowanie o funkcjonowaniu centrum. 
Takie rozwiązanie wprowadzone zostało w Centrum Integracji Społecznej w T., utworzonym przez CISTOR 
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, w którym powołano samorząd uczestników, jako innowacyjną formę 
ich partycypacji w funkcjonowaniu Centrum. Kwestie, w jakich przyznano mu prawo wpływu na decyzje, 
dotyczyły premii motywacyjnej oraz organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Stanowisko 
samorządu odnośnie rozwiązywania problemów dotyczących uczestników stanowiło głos doradczy. 

 Dobrą praktyką centrów integracji społecznej w zakresie monitoringu lokalnego rynku pracy i sytuacji 
społecznej oraz współpracy z lokalnymi podmiotami była m.in. organizacja wspólnych spotkań 
i konferencji oraz uczestnictwo w targach pracy. 
Centrum Integracji Społecznej w W. uczestniczyło w latach 2011–2013 w 11 seminariach (konferencjach 
i spotkaniach), dotyczących sytuacji lokalnej oraz lokalnego rynku pracy, w tym cyklicznie w ramach projektu 
systemowego „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”, którego realizatorem było Centrum 
Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej. Prócz tego CIS nawiązało współpracę z Powiatowym 
Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w W.  w zakresie pozyskiwania informacji o liczbie wydanych 
w 2012 r. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg wieku, płci, wykształcenia i zatrudnieniu. 
Centrum Integracji Społecznej w C. współpracowało z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, skąd 
otrzymywało informacje od pracowników socjalnych o pogarszającej się sytuacji społecznej i rodzinnej ich 
podopiecznych. Centrum uczestniczyło także jako wystawca w targach pracy organizowanych przez PUP, 
co pozwalało na zachowanie stałego kontaktu z lokalnymi pracodawcami i zdobywanie aktualnych informacji 
o zapotrzebowaniu na pracowników w konkretnych zawodach. W 2012 r. CIS zorganizowało spotkanie 
informacyjne dotyczące zatrudnienia wspieranego oraz konferencję, podczas której zaproszeni goście, w tym 
m.in. z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w W., PUP i MOPR w Ch., przedstawili perspektywy rozwoju 
zatrudnienia wspieranego, promowali instrumenty rynku pracy oraz przybliżyli sytuację na lokalnym rynku pracy 
oraz lokalną sytuację społeczną. Centrum korzystało też z opracowania Powiatowego Urzędu Pracy 
pn. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Ch. i powiecie ch. 
Centrum Integracji Społecznej w B. podjęło współpracę z PUP, dotyczącą m.in. kierowania uczestników 
zajęć do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego oraz kwalifikowania kandydatów do uczestnictwa 
w zajęciach w Centrum. Ponadto, wspólnie z PUP, zorganizowało w latach 2011–2012 dwie konferencje dla 
pracodawców pn. Korzyści współpracy z CIS w B. przez Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. 

 Kluby Integracji Społecznej podejmowały działania w celu monitorowania losów uczestników. KIS, jednak 
w porównaniu z centrami integracji społecznej, mogły tego dokonywać w ramach pracy socjalnej, 
prowadzonej przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w przydzielonych rejonach 
opiekuńczych. Jako dobre praktyki można natomiast wskazać współpracę, jaką w tym zakresie niektóre 
ośrodki pomocy społecznej prowadziły z powiatowymi urzędami pracy. 
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samorządowych (105 tys. zł wobec 54 tys. zł). Dla klubów integracji społecznej wyniósł ok. 12 tys. zł. 
Dla porównania należy podać, że koszt usamodzielnienia beneficjenta kontraktu socjalnego wynosił przeciętnie 
około 24 tys. zł, czyli był prawie trzykrotnie niższy niż dla osoby usamodzielnionej ekonomicznie w ramach 
instytucji zatrudnienia socjalnego, jednak przy zdecydowanie niższej jego skuteczności. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Większość centrów nie monitorowała w sposób planowy i systematyczny dalszych losów swoich 
absolwentów. Ich kierownicy tłumaczyli ten fakt brakiem narzędzi prawnych. 

 Większość skontrolowanych centrów nie współpracowała w wystarczającym stopniu z lokalnymi przedsiębiorcami 
i urzędami pracy, co przekładało się na niższą skuteczność wsparcia socjalnego dla osób potrzebujących. 

 W przypadku 31,2% centrów programy zatrudnienia socjalnego nie zostały dopasowane do uczestników 
zajęć pod względem intelektualnym, osobowościowym i zawodowym. 

 Zdarzały się przypadki szkolenia uczestników w kierunku zawodów nadwyżkowych (np. Centrum Integracji 
Społecznej w B.). 

 Wiele ośrodków pomocy społecznej, prowadzących kluby integracji społecznej, nie zgłaszało ich do 
wojewódzkiego rejestru (lub robiło to z opóźnieniem), naruszając tym samym ustawowy obowiązek 
określony w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

NIK zwróciła też uwagę na luki w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, która: 
 nie zobowiązuje centrów i klubów integracji społecznej do monitorowania dalszych losów ich absolwentów. 

W praktyce część instytucji uzyskuje takie informacje nieformalnie. Jednak odpowiednia regulacja prawna 
pozwalałaby centrom i klubom ocenić, czy ich działalność jest skuteczna i jakich wymaga usprawnień; 

 nie upoważnia wojewody do kontrolowania, czy centra integracji społecznej prawidłowo realizują swoje 
zadania oraz czy rzetelnie rozporządzają przyznanymi środkami publicznymi. Brak takiego zapisu 
stanowi duży problem w obliczu rosnących kosztów instytucji zatrudnienia socjalnego; 

 art. 11 ust. 3 ustawy określa, że jeden pracownik centrum nie powinien prowadzić zajęć z więcej niż 
pięcioma osobami. W praktyce wymóg ten jest bardzo trudny do zrealizowania, głównie z powodu braku 
środków na nowe etaty (np. CIS w Ch.); 

 art. 5 ust. 4 ustawy zobowiązuje centra do informowania wojewody o każdej zmianie danych będących 
podstawą nadania statusu centrum. Kontrola wykazała, że zapis ten nie był przestrzegany w większości 
przypadków (56,2%), ponieważ wymagane dane były zbyt szczegółowe oraz podlegały częstym 
zmianom. 

Dobre praktyki: 

 Podczas kontroli stwierdzono stosowanie rozwiązań mających cechy dobrych praktyk w zakresie: 
praktycznej nauki zawodu, monitoringu lokalnego rynku pracy i sytuacji społecznej, jak również 
współpracy z lokalnymi podmiotami, a także realizacji Indywidualnych programów zatrudnienia 
socjalnego. Zdaniem NIK, ich szersze upowszechnienie mogłoby się przyczynić do podniesienia 
skuteczności i efektywności działania centrów integracji społecznej. 

 Działania, jakie podjęły niektóre centra integracji społecznej (sześć spośród 16, tj. 37,5%), 
polegające na zawieraniu umów (porozumień) z zakładami pracy, w celu umożliwienia uczestnikom 
odbywania praktycznych szkoleń zawodowych w zakładach pracy.  
W celu realizacji praktyk zawodowych w środowisku jak najbardziej zbliżonym do otwartego rynku pracy, 
między Centrum Integracji Społecznej w C. i grupą przedsiębiorców podpisane zostało porozumienie 
partnerskie. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach na terenie tych zakładów. Praktyki są 
nadzorowane przez instruktorów reintegracji zawodowej poszczególnych grup zawodowych. Specyficzną 
formą praktycznej nauki zawodu jest pracownia remontowo-budowlana funkcjonująca w miejscach, w których 

 
 

 
 

wykonywane są faktyczne remonty (malowanie, wykonywanie okładzin ceramicznych, ściennych itp.). 
Każdorazowo miejsce praktyk jest konsultowane z administratorem obiektu oraz jest podpisywane 
porozumienie na organizację tego typu warsztatu. Wartością dodaną tak zorganizowanej reintegracji 
zawodowej jest nauka funkcjonowania w autentycznym miejscu pracy. 

 W 2012 r. w ramach reintegracji zawodowej zostały zorganizowane praktyki zawodowe w wielu 
miejscach. W związku z powyższym w latach 2011–2013 najwięcej osób zostało przeszkolonych 
w grupach: remontowo-porządkowej (34) oraz porządkowej (35). Zawiązane partnerstwa umożliwiają 
wspólną realizację zatrudnienia socjalnego, w szczególności organizację praktyk zawodowych. 
Centrum Integracji Społecznej w B. zajęcia praktyczne uczestników realizowane w ramach reintegracji 
zawodowej odbywały się na podstawie umów zawartych z wybranymi zakładami pracy. W umowach zawarto 
m.in. ustalenia, że: zakład, jako organizator zajęć praktycznych, jest zobowiązany do stworzenia 
niezbędnych warunków do zrealizowania programu reintegracji zawodowej; świadczone przez uczestnika 
usługi na rzecz organizatora będą płatne po skosztorysowaniu (uwzględnieniu dni nieobecności uczestnika 
lub wykonania dodatkowej pracy) na konto CIS; uczestnik zobowiązany jest do cotygodniowego 
sporządzania w dzienniczku stażu praktycznego wykazu wykonywanych czynności i zadań, których 
realizację potwierdza organizator. 

 Innym przykładem dobrych praktyk odnośnie organizacji zajęć jest zaangażowanie uczestników 
we współdecydowanie o funkcjonowaniu centrum. 
Takie rozwiązanie wprowadzone zostało w Centrum Integracji Społecznej w T., utworzonym przez CISTOR 
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, w którym powołano samorząd uczestników, jako innowacyjną formę 
ich partycypacji w funkcjonowaniu Centrum. Kwestie, w jakich przyznano mu prawo wpływu na decyzje, 
dotyczyły premii motywacyjnej oraz organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Stanowisko 
samorządu odnośnie rozwiązywania problemów dotyczących uczestników stanowiło głos doradczy. 

 Dobrą praktyką centrów integracji społecznej w zakresie monitoringu lokalnego rynku pracy i sytuacji 
społecznej oraz współpracy z lokalnymi podmiotami była m.in. organizacja wspólnych spotkań 
i konferencji oraz uczestnictwo w targach pracy. 
Centrum Integracji Społecznej w W. uczestniczyło w latach 2011–2013 w 11 seminariach (konferencjach 
i spotkaniach), dotyczących sytuacji lokalnej oraz lokalnego rynku pracy, w tym cyklicznie w ramach projektu 
systemowego „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”, którego realizatorem było Centrum 
Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej. Prócz tego CIS nawiązało współpracę z Powiatowym 
Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w W.  w zakresie pozyskiwania informacji o liczbie wydanych 
w 2012 r. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg wieku, płci, wykształcenia i zatrudnieniu. 
Centrum Integracji Społecznej w C. współpracowało z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, skąd 
otrzymywało informacje od pracowników socjalnych o pogarszającej się sytuacji społecznej i rodzinnej ich 
podopiecznych. Centrum uczestniczyło także jako wystawca w targach pracy organizowanych przez PUP, 
co pozwalało na zachowanie stałego kontaktu z lokalnymi pracodawcami i zdobywanie aktualnych informacji 
o zapotrzebowaniu na pracowników w konkretnych zawodach. W 2012 r. CIS zorganizowało spotkanie 
informacyjne dotyczące zatrudnienia wspieranego oraz konferencję, podczas której zaproszeni goście, w tym 
m.in. z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w W., PUP i MOPR w Ch., przedstawili perspektywy rozwoju 
zatrudnienia wspieranego, promowali instrumenty rynku pracy oraz przybliżyli sytuację na lokalnym rynku pracy 
oraz lokalną sytuację społeczną. Centrum korzystało też z opracowania Powiatowego Urzędu Pracy 
pn. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Ch. i powiecie ch. 
Centrum Integracji Społecznej w B. podjęło współpracę z PUP, dotyczącą m.in. kierowania uczestników 
zajęć do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego oraz kwalifikowania kandydatów do uczestnictwa 
w zajęciach w Centrum. Ponadto, wspólnie z PUP, zorganizowało w latach 2011–2012 dwie konferencje dla 
pracodawców pn. Korzyści współpracy z CIS w B. przez Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. 

 Kluby Integracji Społecznej podejmowały działania w celu monitorowania losów uczestników. KIS, jednak 
w porównaniu z centrami integracji społecznej, mogły tego dokonywać w ramach pracy socjalnej, 
prowadzonej przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w przydzielonych rejonach 
opiekuńczych. Jako dobre praktyki można natomiast wskazać współpracę, jaką w tym zakresie niektóre 
ośrodki pomocy społecznej prowadziły z powiatowymi urzędami pracy. 

Sprawy społeczne



82

 
 

 
 

Pracownicy socjalni MOPS w ZW., monitorując losy absolwentów klubu integracji społecznej, podejmowali 
działania aktywizujące ich społecznie i zawodowo, w tym m.in. odbywali cotygodniowe dyżury w PUP, 
podczas których weryfikowali sytuację i aktywizację swoich absolwentów, monitorowali szkolenia zawodowe 
organizowane przez PUP, a także wypełniali z klientem raz w roku ankietę/zapotrzebowanie 
na ww. szkolenia. Ponadto, MOPS wysłał do PUP pismo z informacją o osobach, które ukończyły zajęcia 
w ramach KIS i wypełniły kontrakt socjalny oraz o formach udzielonego wsparcia. 
W 2009 r. MOPS w P. zawarł porozumienie z powiatowym urzędem pracy, na mocy którego każdorazowo po 
zakończeniu zajęć kierowano pismo, w którym zamieszczano wykaz absolwentów KIS i przeprowadzonych 
z nim zajęć. Zgodnie z porozumieniem w okresie do 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji kontraktu, 
PUP zobowiązany był do przedstawiania absolwentom KIS propozycji zatrudnienia lub dodatkowych szkoleń. 

 Przykładem dobrych praktyk w odniesieniu do realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia 
Socjalnego mogą być zasady przyjęte w CIS w B., zgodnie z którymi każdy plan podlegał ewaluacji 
w trakcie realizacji, a miesięczny okres próbny służył również pogłębionej ocenie deficytów, 
możliwości i motywacji uczestników Centrum. 
W CIS w B. okres próbny podlegał ocenie Zespołu Terapeutyczno-Edukacyjnego, w oparciu o uczestnictwo 
w zajęciach, poziom motywacji do podjęcia zatrudnienia, opinię doradcy zawodowego, psychologa 
i pracownika socjalnego. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego i uzyskaniu skierowania do dalszego 
uczestnictwa w zajęciach, IPZS był uzupełniany aneksami o zakres i formę reintegracji zawodowej, przez 
wskazanie miejsca realizacji praktyki zawodowej i stanowiska pracy. Program był bieżąco ewaluowany 
w trakcie jego realizacji. Ocena w odniesieniu do reintegracji społecznej obejmowała efekty oddziaływania 
psychologiczno-pedagogicznego, na podstawie wyników wywiadów i obserwacji, natomiast w odniesieniu 
do reintegracji zawodowej – rezultaty monitoringu uczestnictwa w warsztatach adaptacyjno-szkoleniowych 
w zakładach praktyk zawodowych w drugim i trzecim miesiącu ich trwania. Ewaluacji końcowej dokonywano 
w ostatnim miesiącu uczestnictwa, na podstawie ocen reintegracji społecznej i zawodowej, zawartych w  ankietach 
wypełnionych przez uczestników zajęć. 

Wnioski pokontrolne: 

 Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niezbyt wysoką skuteczność w realizacji zadań zatrudnienia 
socjalnego, mierzoną odsetkiem uczestników usamodzielnionych ekonomicznie w relacji do pozytywnie 
kończących zajęcia. W opinii NIK, ustawa o zatrudnieniu socjalnym powinna zostać znowelizowana. 
W związku z tym, Izba wystąpiła z wnioskiem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie kroków 
w kierunku znowelizowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym.  

 W ocenie NIK ustalenia niniejszej kontroli oraz wyniki równolegle przeprowadzonego audytu skuteczności 
kontraktów socjalnych wskazują, że dobrym pomysłem jest zintegrowanie kontraktów i zatrudnienia 
socjalnego jako dwóch komplementarnych narzędzi. Takie rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (P/13/102) 

NIK skontrolowała 35 miejskich, miejsko-gminnych i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Kontrolą objęto lata 
2011–2012 i I kw. 2013 r. 

W ocenie NIK kontrakt socjalny jest przydatnym instrumentem w pracy socjalnej, a jego znaczenie wzrasta 
w warunkach aktywnej polityki społecznej. Aby narzędzie to mogło faktycznie wspierać aktywizację życiową 
beneficjentów pomocy społecznej, konieczne jest jednak zwiększenie jego skuteczności w doprowadzaniu do ich 
usamodzielnienia się, tj. uniezależnienia od systemów pomocy społecznej oraz systemów wsparcia dla osób 
bezrobotnych. W opinii pracowników socjalnych, kontrakt jest narzędziem trudnym, pracochłonnym, 
odpowiedzialnym i wymaga znacznego zaangażowania z ich strony. Kontrola wykazała, że często jest on 

 
 

 
 

realizowany w warunkach niewystarczającego stanu zatrudnienia w tej grupie pracowników oraz ich znacznego 
obciążenia wykonywaniem zadań niezwiązanych bezpośrednio z pracą socjalną. W ostatnich czterech latach 
zawierano średnio około 70-80 tys. kontraktów socjalnych rocznie. W 2012 roku zawarto nieco ponad 83 tys. 
kontraktów, którymi objęto 130 tys. osób. NIK ocenia, że skuteczność kontraktów socjalnych jest zbyt mała. 
W latach 2006–2010 kształtowała się ona – w 35 ośrodkach pomocy społecznej objętych kontrolą – na poziomie 
około 30%. W latach 2011–2012 skuteczność zmniejszyła się do ok. 15%.  

Celem zawarcia kontraktu socjalnego jest rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (kontrakt 
typu A), albo wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej lub zawodowej bezrobotnego beneficjenta 
pomocy społecznej, lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (kontrakt typu B).  

Ważniejsze nieprawidłowości 

Większość skontrolowanych ośrodków pomocy społecznej zapewniła prawidłowe wypełnianie wymogów 
związanych z realizacją kontraktów. NIK stwierdziła jednak w tym zakresie istotne z punktu widzenia 
skuteczności błędy. Dotyczyły one przede wszystkim: 
 Nieprawidłowego określania w kontraktach celów podejmowanych działań i sposobów ich osiągnięcia. 
 Organizowania w ramach kontraktów kursów dla bezrobotnych w zawodach nadwyżkowych na lokalnym 

rynku pracy. 
 Niedostatecznej współpracy ośrodków pomocy społecznej z powiatowymi urzędami pracy (współpraca ta 

ograniczała się niekiedy do wymiany danych). 
 Niewystarczającego wspierania procesu aktywizacji – połowę środków przeznaczono na działania o charakterze 

pasywnym, tj. wypłatę zasiłków (ponad 30%) i szkolenia (ponad 20%). Na aktywne formy działań (praktyki i staże, 
prace społecznie użyteczne, roboty publiczne) przeznaczono 12%, a na zajęcia wspierające (konsultacje 
z psychologiem lub terapeutą, grupy samopomocowe, grupy wsparcia) zaledwie 7% środków. 

W sytuacji rosnących zadań pomocy społecznej, gminy niechętnie finansowały kontrakty, a ograniczone środki 
nie pozwalały na działania skutecznie motywujące beneficjentów. Na realizację kontraktów wydatkowano 
szacunkowo w 35 objętych kontrolą jednostkach 27,3 mln zł. Największy udział w finansowaniu miały środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego, udostępniane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Dofinansowano z nich ponad połowę kontraktów zrealizowanych w latach 2011–2012. NIK zwraca uwagę 
na niski udział w finansowaniu środków własnych samorządów (około 14%). 

Nieprawidłowości w realizacji kontraktów stwierdzono w 14 z 35 skontrolowanych jednostek. Najbardziej istotne dotyczyły: 
zaniechania przeprowadzenia wymaganego wywiadu środowiskowego (przed zawarciem kontraktu) lub nieprawidłowego 
zakwalifikowania osób objętych pomocą społeczną do zawarcia kontraktu. W wypadku 16 jednostek stwierdzono, 
że w podejmowaniu decyzji o organizowaniu (w ramach kontraktów) kursów zawodowych nie były uwzględniane potrzeby 
lokalnego rynku pracy, czego skutkiem było prowadzenie szkoleń w zawodach nadwyżkowych. Przyczyną tych 
nieprawidłowości był nieprawidłowo sprawowany nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników socjalnych oraz 
ich niewystarczające przygotowanie do korzystania w pracy z narzędzia, jakim są kontrakty socjalne. Z uwagi na sytuację 
życiową osób korzystających z kontraktów oraz kompleksowy charakter realizowanych działań, stosowanie tego 
instrumentu wymaga od pracowników socjalnych szczególnego zaangażowania. Do ich zadań w tym zakresie należy 
rekrutacja, przeprowadzenie i rozliczenie kontraktu, niezależnie od innych wykonywanych przez nich obowiązków, 
niepowiązanych bezpośrednio z pracą socjalną. Tymczasem w 14 z 35 skontrolowanych jednostek liczba tych 
pracowników była, w proporcji do liczby mieszkańców gminy, niższa od określonej ustawowo normy. Zdaniem NIK, 
wskaźnik ustawowy nie do końca przystaje do rzeczywistych potrzeb w zakresie pracy socjalnej, ponieważ obciążenie 
pracownika socjalnego i tak zależy głównie od liczby osób korzystających z pomocy społecznej na danym terenie. 
Wykorzystanie kontraktów w pracy socjalnej utrudniają również nieodpowiednie warunki lokalowe w ośrodkach pomocy 
społecznej. Na występowanie tego problemu wskazano w 14 z 35 skontrolowanych ośrodków pomocy społecznej. 
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Pracownicy socjalni MOPS w ZW., monitorując losy absolwentów klubu integracji społecznej, podejmowali 
działania aktywizujące ich społecznie i zawodowo, w tym m.in. odbywali cotygodniowe dyżury w PUP, 
podczas których weryfikowali sytuację i aktywizację swoich absolwentów, monitorowali szkolenia zawodowe 
organizowane przez PUP, a także wypełniali z klientem raz w roku ankietę/zapotrzebowanie 
na ww. szkolenia. Ponadto, MOPS wysłał do PUP pismo z informacją o osobach, które ukończyły zajęcia 
w ramach KIS i wypełniły kontrakt socjalny oraz o formach udzielonego wsparcia. 
W 2009 r. MOPS w P. zawarł porozumienie z powiatowym urzędem pracy, na mocy którego każdorazowo po 
zakończeniu zajęć kierowano pismo, w którym zamieszczano wykaz absolwentów KIS i przeprowadzonych 
z nim zajęć. Zgodnie z porozumieniem w okresie do 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji kontraktu, 
PUP zobowiązany był do przedstawiania absolwentom KIS propozycji zatrudnienia lub dodatkowych szkoleń. 

 Przykładem dobrych praktyk w odniesieniu do realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia 
Socjalnego mogą być zasady przyjęte w CIS w B., zgodnie z którymi każdy plan podlegał ewaluacji 
w trakcie realizacji, a miesięczny okres próbny służył również pogłębionej ocenie deficytów, 
możliwości i motywacji uczestników Centrum. 
W CIS w B. okres próbny podlegał ocenie Zespołu Terapeutyczno-Edukacyjnego, w oparciu o uczestnictwo 
w zajęciach, poziom motywacji do podjęcia zatrudnienia, opinię doradcy zawodowego, psychologa 
i pracownika socjalnego. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego i uzyskaniu skierowania do dalszego 
uczestnictwa w zajęciach, IPZS był uzupełniany aneksami o zakres i formę reintegracji zawodowej, przez 
wskazanie miejsca realizacji praktyki zawodowej i stanowiska pracy. Program był bieżąco ewaluowany 
w trakcie jego realizacji. Ocena w odniesieniu do reintegracji społecznej obejmowała efekty oddziaływania 
psychologiczno-pedagogicznego, na podstawie wyników wywiadów i obserwacji, natomiast w odniesieniu 
do reintegracji zawodowej – rezultaty monitoringu uczestnictwa w warsztatach adaptacyjno-szkoleniowych 
w zakładach praktyk zawodowych w drugim i trzecim miesiącu ich trwania. Ewaluacji końcowej dokonywano 
w ostatnim miesiącu uczestnictwa, na podstawie ocen reintegracji społecznej i zawodowej, zawartych w  ankietach 
wypełnionych przez uczestników zajęć. 

Wnioski pokontrolne: 

 Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niezbyt wysoką skuteczność w realizacji zadań zatrudnienia 
socjalnego, mierzoną odsetkiem uczestników usamodzielnionych ekonomicznie w relacji do pozytywnie 
kończących zajęcia. W opinii NIK, ustawa o zatrudnieniu socjalnym powinna zostać znowelizowana. 
W związku z tym, Izba wystąpiła z wnioskiem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie kroków 
w kierunku znowelizowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym.  

 W ocenie NIK ustalenia niniejszej kontroli oraz wyniki równolegle przeprowadzonego audytu skuteczności 
kontraktów socjalnych wskazują, że dobrym pomysłem jest zintegrowanie kontraktów i zatrudnienia 
socjalnego jako dwóch komplementarnych narzędzi. Takie rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (P/13/102) 

NIK skontrolowała 35 miejskich, miejsko-gminnych i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Kontrolą objęto lata 
2011–2012 i I kw. 2013 r. 

W ocenie NIK kontrakt socjalny jest przydatnym instrumentem w pracy socjalnej, a jego znaczenie wzrasta 
w warunkach aktywnej polityki społecznej. Aby narzędzie to mogło faktycznie wspierać aktywizację życiową 
beneficjentów pomocy społecznej, konieczne jest jednak zwiększenie jego skuteczności w doprowadzaniu do ich 
usamodzielnienia się, tj. uniezależnienia od systemów pomocy społecznej oraz systemów wsparcia dla osób 
bezrobotnych. W opinii pracowników socjalnych, kontrakt jest narzędziem trudnym, pracochłonnym, 
odpowiedzialnym i wymaga znacznego zaangażowania z ich strony. Kontrola wykazała, że często jest on 

 
 

 
 

realizowany w warunkach niewystarczającego stanu zatrudnienia w tej grupie pracowników oraz ich znacznego 
obciążenia wykonywaniem zadań niezwiązanych bezpośrednio z pracą socjalną. W ostatnich czterech latach 
zawierano średnio około 70-80 tys. kontraktów socjalnych rocznie. W 2012 roku zawarto nieco ponad 83 tys. 
kontraktów, którymi objęto 130 tys. osób. NIK ocenia, że skuteczność kontraktów socjalnych jest zbyt mała. 
W latach 2006–2010 kształtowała się ona – w 35 ośrodkach pomocy społecznej objętych kontrolą – na poziomie 
około 30%. W latach 2011–2012 skuteczność zmniejszyła się do ok. 15%.  

Celem zawarcia kontraktu socjalnego jest rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (kontrakt 
typu A), albo wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej lub zawodowej bezrobotnego beneficjenta 
pomocy społecznej, lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (kontrakt typu B).  

Ważniejsze nieprawidłowości 

Większość skontrolowanych ośrodków pomocy społecznej zapewniła prawidłowe wypełnianie wymogów 
związanych z realizacją kontraktów. NIK stwierdziła jednak w tym zakresie istotne z punktu widzenia 
skuteczności błędy. Dotyczyły one przede wszystkim: 
 Nieprawidłowego określania w kontraktach celów podejmowanych działań i sposobów ich osiągnięcia. 
 Organizowania w ramach kontraktów kursów dla bezrobotnych w zawodach nadwyżkowych na lokalnym 

rynku pracy. 
 Niedostatecznej współpracy ośrodków pomocy społecznej z powiatowymi urzędami pracy (współpraca ta 

ograniczała się niekiedy do wymiany danych). 
 Niewystarczającego wspierania procesu aktywizacji – połowę środków przeznaczono na działania o charakterze 

pasywnym, tj. wypłatę zasiłków (ponad 30%) i szkolenia (ponad 20%). Na aktywne formy działań (praktyki i staże, 
prace społecznie użyteczne, roboty publiczne) przeznaczono 12%, a na zajęcia wspierające (konsultacje 
z psychologiem lub terapeutą, grupy samopomocowe, grupy wsparcia) zaledwie 7% środków. 

W sytuacji rosnących zadań pomocy społecznej, gminy niechętnie finansowały kontrakty, a ograniczone środki 
nie pozwalały na działania skutecznie motywujące beneficjentów. Na realizację kontraktów wydatkowano 
szacunkowo w 35 objętych kontrolą jednostkach 27,3 mln zł. Największy udział w finansowaniu miały środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego, udostępniane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Dofinansowano z nich ponad połowę kontraktów zrealizowanych w latach 2011–2012. NIK zwraca uwagę 
na niski udział w finansowaniu środków własnych samorządów (około 14%). 

Nieprawidłowości w realizacji kontraktów stwierdzono w 14 z 35 skontrolowanych jednostek. Najbardziej istotne dotyczyły: 
zaniechania przeprowadzenia wymaganego wywiadu środowiskowego (przed zawarciem kontraktu) lub nieprawidłowego 
zakwalifikowania osób objętych pomocą społeczną do zawarcia kontraktu. W wypadku 16 jednostek stwierdzono, 
że w podejmowaniu decyzji o organizowaniu (w ramach kontraktów) kursów zawodowych nie były uwzględniane potrzeby 
lokalnego rynku pracy, czego skutkiem było prowadzenie szkoleń w zawodach nadwyżkowych. Przyczyną tych 
nieprawidłowości był nieprawidłowo sprawowany nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników socjalnych oraz 
ich niewystarczające przygotowanie do korzystania w pracy z narzędzia, jakim są kontrakty socjalne. Z uwagi na sytuację 
życiową osób korzystających z kontraktów oraz kompleksowy charakter realizowanych działań, stosowanie tego 
instrumentu wymaga od pracowników socjalnych szczególnego zaangażowania. Do ich zadań w tym zakresie należy 
rekrutacja, przeprowadzenie i rozliczenie kontraktu, niezależnie od innych wykonywanych przez nich obowiązków, 
niepowiązanych bezpośrednio z pracą socjalną. Tymczasem w 14 z 35 skontrolowanych jednostek liczba tych 
pracowników była, w proporcji do liczby mieszkańców gminy, niższa od określonej ustawowo normy. Zdaniem NIK, 
wskaźnik ustawowy nie do końca przystaje do rzeczywistych potrzeb w zakresie pracy socjalnej, ponieważ obciążenie 
pracownika socjalnego i tak zależy głównie od liczby osób korzystających z pomocy społecznej na danym terenie. 
Wykorzystanie kontraktów w pracy socjalnej utrudniają również nieodpowiednie warunki lokalowe w ośrodkach pomocy 
społecznej. Na występowanie tego problemu wskazano w 14 z 35 skontrolowanych ośrodków pomocy społecznej. 
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Wieloosobowe pokoje i brak wydzielonych pomieszczeń do spotkań nie zapewniają intymności i komfortu psychicznego 
oraz utrudniają pracownikom socjalnym prowadzenie rozmów z beneficjentami. 

W ocenie NIK dla pełnej oceny skuteczności stosowania tej formy pracy socjalnej konieczne jest monitorowanie 
przez ośrodek pomocy społecznej losów beneficjenta po zakończeniu realizacji kontraktu. Wprawdzie 
w obowiązującym stanie prawnym obowiązek taki nie został wprost zdefiniowany, ale, zdaniem NIK, wymóg 
monitorowania jest logiczną konsekwencją potrzeby dokonywania oceny postępu działań zmierzających 
do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, wynikającej z ustawy 
o pomocy społecznej. Wynika on także z obowiązku dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów – zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
Brak skutecznego monitorowania stopnia usamodzielnienia osób korzystających z tego instrumentu nie pozwala 
na doskonalenie sposobu jego wykorzystania w pracy socjalnej ośrodków pomocy społecznej, a tym samym 
na zwiększanie skuteczności jego oddziaływania. 

Uregulowania prawne w niewystarczającym stopniu wspierają skuteczną realizację kontraktów. Problemy w tym 
zakresie dotyczą przede wszystkim możliwości dyscyplinowania beneficjentów kontraktów przez wstrzymanie lub 
odmowę przyznania świadczenia. Odmowa zawarcia kontraktu lub niedotrzymanie jego postanowień mogą 
stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu lub wstrzymania 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zauważyć jednak należy, że w wypadku odmowy przyznania lub 
ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu 
osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń. Oznacza to, że nawet w przypadku 
ewidentnego braku współdziałania beneficjenta z pracownikiem socjalnym, skorzystanie z możliwości 
wstrzymania lub odmowy przyznania świadczenia nie zawsze jest możliwe, jeżeli spełnione są prawne przesłanki 
do przyznania pomocy. W okresie objętym kontrolą, z możliwości wstrzymania lub odmowy przyznania 
świadczenia skorzystano w dziewięciu z 35 jednostek. 

Dla kontraktu typu B, którym obejmowane są osoby korzystające z pomocy społecznej, znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, problemem okazały się przepisy dotyczące kierowania przez powiatowy 
urząd pracy do udziału w kontrakcie socjalnym. Wydanie skierowania do zawarcia kontraktu pociąga za sobą 
konieczność wyrejestrowania bezrobotnego beneficjenta kontraktu na czas jego realizacji z ewidencji, przez 
co traci on możliwość korzystania z takich instrumentów rynku pracy, jak staż, odbycie przygotowania 
zawodowego dorosłych, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, czy robót publicznych. Koszty płatności 
składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej sytuacji przechodzą na ośrodek pomocy społecznej, co w wielu 
przypadkach jest zbyt dużym obciążeniem. W konsekwencji, aż 25 z 35 skontrolowanych jednostek nie 
skorzystało w powyższej możliwości. 

Wnioski pokontrolne 

NIK zwraca uwagę na niewystarczające regulacje prawne. Problemy w tym zakresie dotyczą przede wszystkim 
możliwości dyscyplinowania beneficjentów kontraktów przez wstrzymanie lub odmowę przyznania świadczenia. 
Odmowa zawarcia kontraktu lub niedotrzymanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy 
przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. W wypadku odmowy przyznania lub ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, należy jednak 
uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej 
ze świadczeń. Oznacza to, że nawet w przypadku ewidentnego braku współdziałania beneficjenta 
z pracownikiem socjalnym, skorzystanie z możliwości wstrzymania lub odmowy przyznania świadczenia nie 
zawsze jest możliwe, jeżeli spełnione są prawne przesłanki do przyznania pomocy. 
 

 
 

 
 

2. Rodzina 

System opieki nad dziećmi do lat trzech (P/12/106) 

Badania kontrolne przeprowadzono w 24 jednostkach: Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; 7 urzędach 
wojewódzkich; 16 urzędach miast.  Kontrolą objęto lata 2011–2012 (I półrocze). 

Rozwiązania legislacyjne, które weszły w życie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
do lat 3, zainicjowały pozytywne zmiany w systemie opieki nad najmłodszymi dziećmi, stwarzając sprzyjające 
warunki do stopniowego zmniejszania niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca w tym systemie.  
NIK ogólnie pozytywnie oceniła działalność skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki 
staraniom władz samorządowych wzrosła liczba miejsc w instytucjonalnych formach opieki oraz zmniejszyły się 
niezaspokojone potrzeby. Ocenę tę umniejsza jednak nieskuteczne promowanie instytucji dziennego opiekuna. 
Również usługi opiekuńcze świadczone przez nianie, w warunkach wzrostu liczby osób wykonujących legalnie tę 
funkcję, powinny być uwzględniane w bilansowaniu potrzeb na miejsca opieki w ramach lokalnych strategii 
(programów) rozwiazywania problemów społecznych.  
Ogólną ocenę obniżały także stwierdzone przypadki niezapewnienia w żłobkach (klubach dziecięcych) 
bezpiecznych i higienicznych warunków do sprawowania opieki lub zbyt długi okres usuwania zagrożeń. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w odniesieniu do niektórych placówek prowadzonych przez połowę 
skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki, podlegają nadzorowi wójta (burmistrza, prezydenta).  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do sprawowania opieki nad dziećmi w żłobku 
(klubiku).  
NIK sprawdziła, czy organ powołujący te placówki uzyskał pozytywne opinie właściwych organów 
Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania wymagań lokalowych 
i sanitarnych. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w połowie skontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego.  

 Nieuwzględniania w strategiach rozwiązywania problemów społecznych zadań w zakresie opieki na dziećmi 
do lat trzech. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do 31 grudnia 2011 r. należało tworzenie gminnego systemu 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Ponadto gmina jest zobowiązana do opracowania strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Badając, w jaki sposób ujęto w nich kwestie dotyczące zasad organizowania i funkcjonowania 
opieki na najmłodszymi dziećmi oraz warunków świadczonych usług stwierdzono, iż cztery miasta, mimo iż 
w strategiach nie uwzględniły powyższej problematyki, nie opracowały gminnych programów obejmujących 
te zagadnienia. W kolejnych czterech miastach, jakkolwiek w strategiach nie uwzględniono zagadnień z zakresu 
wspierania rodzin z małymi dziećmi, ujęto je w programach wspierania rodziny. W przyjętych strategiach stwierdzono 
uchybienia; dotyczyły one najczęściej nieokreślenia wysokości kosztów przyjętych do wykonania zadań, źródeł ich 
finansowania oraz wartości mierników realizacji zadań. 

 Niewłaściwe rozliczanie dotacji na program Maluch. 

W trzech z 12 skontrolowanych urzędów miast i gmin realizujących program ujawniono nieprawidłowości. 
Miasto L. wykorzystało dotację celową w kwocie 106,9 tys. zł po terminie określonym w trzech porozumieniach 
zawartych z wojewodą w 2011 r. oraz nie dokonało jej terminowego zwrotu remont w żłobku nr X w L. zakończono 
11 dni po terminie określonym w porozumieniu zawartym z wojewodą. Ponadto nie wyegzekwowano kary umownej 
w kwocie 627,90 zł od wykonawcy dostawy wyposażenia, z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia. 
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Wieloosobowe pokoje i brak wydzielonych pomieszczeń do spotkań nie zapewniają intymności i komfortu psychicznego 
oraz utrudniają pracownikom socjalnym prowadzenie rozmów z beneficjentami. 

W ocenie NIK dla pełnej oceny skuteczności stosowania tej formy pracy socjalnej konieczne jest monitorowanie 
przez ośrodek pomocy społecznej losów beneficjenta po zakończeniu realizacji kontraktu. Wprawdzie 
w obowiązującym stanie prawnym obowiązek taki nie został wprost zdefiniowany, ale, zdaniem NIK, wymóg 
monitorowania jest logiczną konsekwencją potrzeby dokonywania oceny postępu działań zmierzających 
do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, wynikającej z ustawy 
o pomocy społecznej. Wynika on także z obowiązku dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów – zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
Brak skutecznego monitorowania stopnia usamodzielnienia osób korzystających z tego instrumentu nie pozwala 
na doskonalenie sposobu jego wykorzystania w pracy socjalnej ośrodków pomocy społecznej, a tym samym 
na zwiększanie skuteczności jego oddziaływania. 

Uregulowania prawne w niewystarczającym stopniu wspierają skuteczną realizację kontraktów. Problemy w tym 
zakresie dotyczą przede wszystkim możliwości dyscyplinowania beneficjentów kontraktów przez wstrzymanie lub 
odmowę przyznania świadczenia. Odmowa zawarcia kontraktu lub niedotrzymanie jego postanowień mogą 
stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu lub wstrzymania 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zauważyć jednak należy, że w wypadku odmowy przyznania lub 
ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu 
osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń. Oznacza to, że nawet w przypadku 
ewidentnego braku współdziałania beneficjenta z pracownikiem socjalnym, skorzystanie z możliwości 
wstrzymania lub odmowy przyznania świadczenia nie zawsze jest możliwe, jeżeli spełnione są prawne przesłanki 
do przyznania pomocy. W okresie objętym kontrolą, z możliwości wstrzymania lub odmowy przyznania 
świadczenia skorzystano w dziewięciu z 35 jednostek. 

Dla kontraktu typu B, którym obejmowane są osoby korzystające z pomocy społecznej, znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, problemem okazały się przepisy dotyczące kierowania przez powiatowy 
urząd pracy do udziału w kontrakcie socjalnym. Wydanie skierowania do zawarcia kontraktu pociąga za sobą 
konieczność wyrejestrowania bezrobotnego beneficjenta kontraktu na czas jego realizacji z ewidencji, przez 
co traci on możliwość korzystania z takich instrumentów rynku pracy, jak staż, odbycie przygotowania 
zawodowego dorosłych, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, czy robót publicznych. Koszty płatności 
składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej sytuacji przechodzą na ośrodek pomocy społecznej, co w wielu 
przypadkach jest zbyt dużym obciążeniem. W konsekwencji, aż 25 z 35 skontrolowanych jednostek nie 
skorzystało w powyższej możliwości. 

Wnioski pokontrolne 

NIK zwraca uwagę na niewystarczające regulacje prawne. Problemy w tym zakresie dotyczą przede wszystkim 
możliwości dyscyplinowania beneficjentów kontraktów przez wstrzymanie lub odmowę przyznania świadczenia. 
Odmowa zawarcia kontraktu lub niedotrzymanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy 
przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. W wypadku odmowy przyznania lub ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, należy jednak 
uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej 
ze świadczeń. Oznacza to, że nawet w przypadku ewidentnego braku współdziałania beneficjenta 
z pracownikiem socjalnym, skorzystanie z możliwości wstrzymania lub odmowy przyznania świadczenia nie 
zawsze jest możliwe, jeżeli spełnione są prawne przesłanki do przyznania pomocy. 
 

 
 

 
 

2. Rodzina 

System opieki nad dziećmi do lat trzech (P/12/106) 

Badania kontrolne przeprowadzono w 24 jednostkach: Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; 7 urzędach 
wojewódzkich; 16 urzędach miast.  Kontrolą objęto lata 2011–2012 (I półrocze). 

Rozwiązania legislacyjne, które weszły w życie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
do lat 3, zainicjowały pozytywne zmiany w systemie opieki nad najmłodszymi dziećmi, stwarzając sprzyjające 
warunki do stopniowego zmniejszania niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca w tym systemie.  
NIK ogólnie pozytywnie oceniła działalność skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki 
staraniom władz samorządowych wzrosła liczba miejsc w instytucjonalnych formach opieki oraz zmniejszyły się 
niezaspokojone potrzeby. Ocenę tę umniejsza jednak nieskuteczne promowanie instytucji dziennego opiekuna. 
Również usługi opiekuńcze świadczone przez nianie, w warunkach wzrostu liczby osób wykonujących legalnie tę 
funkcję, powinny być uwzględniane w bilansowaniu potrzeb na miejsca opieki w ramach lokalnych strategii 
(programów) rozwiazywania problemów społecznych.  
Ogólną ocenę obniżały także stwierdzone przypadki niezapewnienia w żłobkach (klubach dziecięcych) 
bezpiecznych i higienicznych warunków do sprawowania opieki lub zbyt długi okres usuwania zagrożeń. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w odniesieniu do niektórych placówek prowadzonych przez połowę 
skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki, podlegają nadzorowi wójta (burmistrza, prezydenta).  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do sprawowania opieki nad dziećmi w żłobku 
(klubiku).  
NIK sprawdziła, czy organ powołujący te placówki uzyskał pozytywne opinie właściwych organów 
Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania wymagań lokalowych 
i sanitarnych. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w połowie skontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego.  

 Nieuwzględniania w strategiach rozwiązywania problemów społecznych zadań w zakresie opieki na dziećmi 
do lat trzech. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do 31 grudnia 2011 r. należało tworzenie gminnego systemu 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Ponadto gmina jest zobowiązana do opracowania strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Badając, w jaki sposób ujęto w nich kwestie dotyczące zasad organizowania i funkcjonowania 
opieki na najmłodszymi dziećmi oraz warunków świadczonych usług stwierdzono, iż cztery miasta, mimo iż 
w strategiach nie uwzględniły powyższej problematyki, nie opracowały gminnych programów obejmujących 
te zagadnienia. W kolejnych czterech miastach, jakkolwiek w strategiach nie uwzględniono zagadnień z zakresu 
wspierania rodzin z małymi dziećmi, ujęto je w programach wspierania rodziny. W przyjętych strategiach stwierdzono 
uchybienia; dotyczyły one najczęściej nieokreślenia wysokości kosztów przyjętych do wykonania zadań, źródeł ich 
finansowania oraz wartości mierników realizacji zadań. 

 Niewłaściwe rozliczanie dotacji na program Maluch. 

W trzech z 12 skontrolowanych urzędów miast i gmin realizujących program ujawniono nieprawidłowości. 
Miasto L. wykorzystało dotację celową w kwocie 106,9 tys. zł po terminie określonym w trzech porozumieniach 
zawartych z wojewodą w 2011 r. oraz nie dokonało jej terminowego zwrotu remont w żłobku nr X w L. zakończono 
11 dni po terminie określonym w porozumieniu zawartym z wojewodą. Ponadto nie wyegzekwowano kary umownej 
w kwocie 627,90 zł od wykonawcy dostawy wyposażenia, z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia. 
 

Sprawy społeczne
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Dobre praktyki: 
 
Konkurs pn. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego na projekty 
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Istotnym elementem wspomagającym rozwój instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat trzech jest 
ogłoszenie 20 lutego 2012 r. i upublicznienie zasad konkursu pn. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 150 mln zł, z tego 127,5 mln zł 
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 22,5 mln zł z budżetu państwa. Minimalną wartość projektu 
ustalono na 50 tys. zł, a wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. W okresie prowadzonego naboru 
(od 20 lutego do 17 kwietnia 2012 r.) wpłynęły 373 wnioski na kwotę 426,8 mln zł. Jednostki samorządu 
terytorialnego złożyły 43 wnioski na kwotę 40,4 mln zł, zaś 321 wniosków na kwotę 374,4 mln zł pochodziło 
od podmiotów niepublicznych (stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego). Podczas kontroli NIK 
sprawdzono przestrzeganie ustalonych zasad na etapie oceny formalnej wniosków, a także stosowanie 
przyjętych procedur na etapie weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Wnioski pokontrolne 

Do prezydentów miast (burmistrzów) o: 
 Usunięcie zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach zajmowanych przez żłobki. 
 Przedłożenie radzie miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, 

w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, a także wykonywania kontroli w terminach i zakresie określonych 
w uchwale.  

 Zapewnienie publikowania w BIP uchwał podejmowanych przez radę miasta. 
 Dokonywanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wyłącznie po stwierdzeniu spełniania przez 

wnioskodawcę warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia takich podmiotów, upublicznienia rejestru, 
skorygowania w nim błędnych wpisów oraz uwzględniania wymogów przy wydawaniu zaświadczeń o wpisie. 

 Opracowanie i przedłożenie radzie miasta projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. 

 Zapewnienie odpowiedniego stanu zatrudnienia i kwalifikacji opiekunów dziecięcych w żłobkach w stosunku 
do liczby dzieci objętych opieką. 

 Uaktualnienie zapisów w umowie zawartej z wojewodą w zakresie dotyczącym terminu realizacji zadania 
inwestycyjnego obejmującego budowę i rozbudowę żłobka. 

 Zapewnienie terminowej realizacji zadań w ramach programu Maluch oraz terminowego przekazywanie wojewodzie 
sprawozdań; zwrócenie do urzędu wojewódzkiego przyznanej dotacji, w związku z przekroczeniem terminu jej 
wykorzystania. 

 Objęcie kontrolą warunków i jakości opieki świadczonej w nadzorowanych placówkach. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną (P/12/107) 

Kontrolę przeprowadzono w II półroczu 2012 r. i objęto nią 37 jednostek, w tym: 14 ośrodków pomocy społecznej, 
14 powiatowych komend Policji, cztery powiatowe centra pomocy rodzinie oraz pięć regionalnych ośrodków 
pomocy społecznej.   

Ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki polityki społecznej objęte 
zostały kontrolą na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. 
Kontrola obejmowała lata 2010–2011 oraz pierwsze półrocze 2012 r. 

 

 
 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność realizacji przez administrację publiczną zadań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustalenia kontroli wykazują na znaczne rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami 
– wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
jak również wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskiej Karty” – znowelizowanych przepisów, a ich funkcjonowaniem w praktyce. Zmiany znacznie pogorszyły 
sytuację osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także doprowadziły do wyraźnego spadku liczby ujawnianych 
przypadków przemocy w rodzinie. Związane to było, z jednej strony, ze znacznym zbiurokratyzowaniem procedury, 
z drugiej zaś, z odebraniem Policji i przekazaniem nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym, kluczowych zadań 
w systemie przeciwdziałania przemocy, bez uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania im uprawnień i środków 
niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. 

Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, mające stanowić część lokalnego systemu 
przeciwdziałania w rodzinie, nie funkcjonowały w większości objętych kontrolą jednostek. W szczególności 
na ogół nie określały trybu i metod identyfikacji rodzin szczególnie zagrożonych przemocą, co  w zasadzie 
wyklucza realizację przyjętego w nowych rozwiązaniach prawnych założenia.  
Znacznemu wydłużeniu uległ termin udzielenia pomocy. W poprzednio obowiązujących uregulowaniach pierwsza 
wizyta dzielnicowego w rodzinie dotkniętej przemocą następowała w ciągu siedmiu dni, a następne w cyklach 
miesięcznych, natomiast w obecnych nie ma określonych żadnych terminów. 

NIK zwraca uwagę, na obowiązek (nałożony ustawami) opracowywania przez gminy licznych programów 
społecznych, które funkcjonują niezależnie od siebie, choć są z sobą ściśle powiązane. Powoduje to, 
że tworzenie kolejnych programów społecznych wynikających z różnych aktów prawnych ma charakter formalny. 
Praktycznie w żadnej z objętych kontrolą jednostek nie wyodrębniono w planie finansowym środków na realizację 
zadań związanych z przemocą w rodzinie. Objęte kontrolą gminy i powiaty nie prowadziły inwestycji na rzecz 
zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej. W latach 2010–2012 nie 
powstał żaden tego typu obiekt, mimo występujących potrzeb w tym zakresie.  
Na OPS-y nałożono obowiązek obsługi organizacyjno-technicznej zespołów interdyscyplinarnych. Z ustaleń 
kontroli wynika, że połowa objętych kontrolą ośrodków nie była i nadal nie jest przygotowana organizacyjnie, 
kadrowo i finansowo do realizacji tego zadania. Występowały również niedobory kadrowe w grupie pracowników 
socjalnych. Część powiatów w ogóle nie opracowała, a tym samym nie prowadzi programów korekcyjno-
edukacyjnych dla sprawców przemocy, a także nie ma odpowiednio przeszkolonych osób. Powiaty w niewielkim 
stopniu aplikują o środki na ten cel przewidziane w budżecie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia bezpłatnego wsparcia dla ofiar przemocy, w tym 
schronienia w specjalistycznym ośrodku. Jednak z powodu niewystarczających środków finansowych ośrodków 
takich jest za mało, a te, które są, często nie spełniają odpowiednich standardów. Na terenie 14 gmin objętych 
kontrolą NIK działał tylko jeden ośrodek wsparcia dysponujący 25 miejscami. W wielu skontrolowanych 
ośrodkach brakowało odrębnych pomieszczeń do rozmów z osobami, które doświadczyły przemocy. Za mało 
było pracowników socjalnych. Przykładem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w S., gdzie w badanym 
okresie na jednego pracownika przypadało średnio ok. 2340 mieszkańców.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Znaczne rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami, wprowadzonych 1 sierpnia 2010 r. przepisów, a ich 
funkcjonowaniem w praktyce. 

 Nadmierne zbiurokratyzowanie procedur, znaczne zwiększenie ilości tworzonej dokumentacji i jej dublowanie. 
 Przewlekły tryb postępowania. 
 Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, mające stanowić część lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie funkcjonowały w praktyce. 

Sprawy społeczne
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Dobre praktyki: 
 
Konkurs pn. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego na projekty 
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Istotnym elementem wspomagającym rozwój instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat trzech jest 
ogłoszenie 20 lutego 2012 r. i upublicznienie zasad konkursu pn. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 150 mln zł, z tego 127,5 mln zł 
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 22,5 mln zł z budżetu państwa. Minimalną wartość projektu 
ustalono na 50 tys. zł, a wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. W okresie prowadzonego naboru 
(od 20 lutego do 17 kwietnia 2012 r.) wpłynęły 373 wnioski na kwotę 426,8 mln zł. Jednostki samorządu 
terytorialnego złożyły 43 wnioski na kwotę 40,4 mln zł, zaś 321 wniosków na kwotę 374,4 mln zł pochodziło 
od podmiotów niepublicznych (stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego). Podczas kontroli NIK 
sprawdzono przestrzeganie ustalonych zasad na etapie oceny formalnej wniosków, a także stosowanie 
przyjętych procedur na etapie weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Wnioski pokontrolne 

Do prezydentów miast (burmistrzów) o: 
 Usunięcie zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach zajmowanych przez żłobki. 
 Przedłożenie radzie miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, 

w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, a także wykonywania kontroli w terminach i zakresie określonych 
w uchwale.  

 Zapewnienie publikowania w BIP uchwał podejmowanych przez radę miasta. 
 Dokonywanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wyłącznie po stwierdzeniu spełniania przez 

wnioskodawcę warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia takich podmiotów, upublicznienia rejestru, 
skorygowania w nim błędnych wpisów oraz uwzględniania wymogów przy wydawaniu zaświadczeń o wpisie. 

 Opracowanie i przedłożenie radzie miasta projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. 

 Zapewnienie odpowiedniego stanu zatrudnienia i kwalifikacji opiekunów dziecięcych w żłobkach w stosunku 
do liczby dzieci objętych opieką. 

 Uaktualnienie zapisów w umowie zawartej z wojewodą w zakresie dotyczącym terminu realizacji zadania 
inwestycyjnego obejmującego budowę i rozbudowę żłobka. 

 Zapewnienie terminowej realizacji zadań w ramach programu Maluch oraz terminowego przekazywanie wojewodzie 
sprawozdań; zwrócenie do urzędu wojewódzkiego przyznanej dotacji, w związku z przekroczeniem terminu jej 
wykorzystania. 

 Objęcie kontrolą warunków i jakości opieki świadczonej w nadzorowanych placówkach. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną (P/12/107) 

Kontrolę przeprowadzono w II półroczu 2012 r. i objęto nią 37 jednostek, w tym: 14 ośrodków pomocy społecznej, 
14 powiatowych komend Policji, cztery powiatowe centra pomocy rodzinie oraz pięć regionalnych ośrodków 
pomocy społecznej.   

Ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki polityki społecznej objęte 
zostały kontrolą na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. 
Kontrola obejmowała lata 2010–2011 oraz pierwsze półrocze 2012 r. 

 

 
 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność realizacji przez administrację publiczną zadań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustalenia kontroli wykazują na znaczne rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami 
– wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
jak również wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskiej Karty” – znowelizowanych przepisów, a ich funkcjonowaniem w praktyce. Zmiany znacznie pogorszyły 
sytuację osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także doprowadziły do wyraźnego spadku liczby ujawnianych 
przypadków przemocy w rodzinie. Związane to było, z jednej strony, ze znacznym zbiurokratyzowaniem procedury, 
z drugiej zaś, z odebraniem Policji i przekazaniem nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym, kluczowych zadań 
w systemie przeciwdziałania przemocy, bez uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania im uprawnień i środków 
niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. 

Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, mające stanowić część lokalnego systemu 
przeciwdziałania w rodzinie, nie funkcjonowały w większości objętych kontrolą jednostek. W szczególności 
na ogół nie określały trybu i metod identyfikacji rodzin szczególnie zagrożonych przemocą, co  w zasadzie 
wyklucza realizację przyjętego w nowych rozwiązaniach prawnych założenia.  
Znacznemu wydłużeniu uległ termin udzielenia pomocy. W poprzednio obowiązujących uregulowaniach pierwsza 
wizyta dzielnicowego w rodzinie dotkniętej przemocą następowała w ciągu siedmiu dni, a następne w cyklach 
miesięcznych, natomiast w obecnych nie ma określonych żadnych terminów. 

NIK zwraca uwagę, na obowiązek (nałożony ustawami) opracowywania przez gminy licznych programów 
społecznych, które funkcjonują niezależnie od siebie, choć są z sobą ściśle powiązane. Powoduje to, 
że tworzenie kolejnych programów społecznych wynikających z różnych aktów prawnych ma charakter formalny. 
Praktycznie w żadnej z objętych kontrolą jednostek nie wyodrębniono w planie finansowym środków na realizację 
zadań związanych z przemocą w rodzinie. Objęte kontrolą gminy i powiaty nie prowadziły inwestycji na rzecz 
zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej. W latach 2010–2012 nie 
powstał żaden tego typu obiekt, mimo występujących potrzeb w tym zakresie.  
Na OPS-y nałożono obowiązek obsługi organizacyjno-technicznej zespołów interdyscyplinarnych. Z ustaleń 
kontroli wynika, że połowa objętych kontrolą ośrodków nie była i nadal nie jest przygotowana organizacyjnie, 
kadrowo i finansowo do realizacji tego zadania. Występowały również niedobory kadrowe w grupie pracowników 
socjalnych. Część powiatów w ogóle nie opracowała, a tym samym nie prowadzi programów korekcyjno-
edukacyjnych dla sprawców przemocy, a także nie ma odpowiednio przeszkolonych osób. Powiaty w niewielkim 
stopniu aplikują o środki na ten cel przewidziane w budżecie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia bezpłatnego wsparcia dla ofiar przemocy, w tym 
schronienia w specjalistycznym ośrodku. Jednak z powodu niewystarczających środków finansowych ośrodków 
takich jest za mało, a te, które są, często nie spełniają odpowiednich standardów. Na terenie 14 gmin objętych 
kontrolą NIK działał tylko jeden ośrodek wsparcia dysponujący 25 miejscami. W wielu skontrolowanych 
ośrodkach brakowało odrębnych pomieszczeń do rozmów z osobami, które doświadczyły przemocy. Za mało 
było pracowników socjalnych. Przykładem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w S., gdzie w badanym 
okresie na jednego pracownika przypadało średnio ok. 2340 mieszkańców.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Znaczne rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami, wprowadzonych 1 sierpnia 2010 r. przepisów, a ich 
funkcjonowaniem w praktyce. 

 Nadmierne zbiurokratyzowanie procedur, znaczne zwiększenie ilości tworzonej dokumentacji i jej dublowanie. 
 Przewlekły tryb postępowania. 
 Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, mające stanowić część lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie funkcjonowały w praktyce. 

Sprawy społeczne
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W okresie objętym kontrolą OPS nie realizował programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, bowiem Rada Miasta nie uchwaliła takiego dokumentu. Dopiero po ponad 20 miesiącach od dnia wejścia w życie 
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Miasta przyjęła „Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012–2016”. 

Wójt gminy poinformował, że w okresie objętym kontrolą w gminie realizowano sześć lokalnych programów pomocy 
społecznej: Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2006–2015; Gminny System Profilaktyki 
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie M. na lata 2007–2012; Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w gminie M. na lata 2010–2015; Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii. 

Najtrafniej sytuację, jaka powstała po wprowadzeniu nowych uregulowań charakteryzuje wypowiedź jednego 
z pracowników socjalnych w Ł.: Brak jest warunków lokalowych, kadrowych i finansowych na stworzenie całego 
systemu przeciwdziałania w rodzinie. Brak jest środków na zatrudnienie specjalistów, na prowadzenie kampanii 
społecznych oraz na stworzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy. Na terenie miasta Ł. żadna placówka nie 
prowadzi programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy”. 

 Nieuregulowanie statusu zespołów interdyscyplinarnych. 
Z ustaleń kontroli wynika, że stworzenie grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych miało niekorzystny wpływ 
na sprawność działań związanych z zapewnieniem pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, ponieważ 
spowodowało wydłużenie czasu reakcji. 

 W żadnej z objętych kontrolą jednostek nie wyodrębniono w planie finansowym środków na realizację zadań 
związanych z realizacją programu lub były to niewielkie kwoty. 

 Sytuacja lokalowa w OPS nie pozwalała im na wypełnienie warunków określonych w § 4 rozporządzenia RM 
w sprawie procedury NK – rozmowy z osobą doznającą przemocy przeprowadza się w warunkach gwarantujących 
swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.  
Spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy na posiedzeniach zespołów i grupy roboczych odbywały się więc 
w warunkach obniżających komfort i poczucie bezpieczeństwa osoby zaproszonej, postawionej w sytuacji rozmowy 
o trudnych dla niej przeżyciach. 

W MOPS w Ł. pracownicy zajmowali ogółem 9 pomieszczeń, przy czym w każdym z nich funkcjonowało od dwóch 
do czterech stanowisk pracy. Nie było wydzielonego pomieszczenia, w którym pracownicy socjalni mogliby prowadzić 
niekrępujące rozmowy z ofiarami przemocy w rodzinie. 

Pracownik socjalny OPS w  W. podał, że „w ośrodku brakuje pomieszczenia, w którym można byłoby przeprowadzać 
rozmowy z ofiarami czy sprawcami przemocy”. 

Dyrektor MOPS w G. podała, że „Zasoby kadrowe i lokalowe są niewystarczające. Brak ustawowo zagwarantowanych 
środków na realizację ustawy utrudnia sprawne funkcjonowanie zarówno zespołu, jak i grup roboczych”. 

 
Dobre praktyki: 
 
Szerszy dostęp ofiar przemocy do poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Praca 

Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym 
(P/13/151) 
Kontrolę przeprowadzono w jednostkach administracji rządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, 
w jednoosobowych spółkach utworzonych przez Skarb Państwa oraz w jednoosobowych spółkach utworzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, w pięciu województwach z rożnych regionów Polski, tj. małopolskim, 
śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz w wybranych ministerstwach, 
i u Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czynności kontrolne 
prowadzono od 10 kwietnia do 4 lipca 2013 r. 

Ważniejsze nieprawidłowości 

Statystyczna analiza wynagrodzeń ponad 120 tysięcy osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach 
sektora publicznego, w tym około połowy kobiet, w grupach porównywalnych stanowisk wykazała, że mężczyźni 
zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji publicznej oraz spółek 
komunalnych i skarbu państwa. 

Szczegółowa analiza wynagrodzeń 891 osób (w tym 499, tj. 56%, kobiet) wskazuje, że zróżnicowanie płac 
w grupach porównywalnych stanowisk wynikało przede wszystkim z roli, jaką dla całej instytucji pełniła komórka 
organizacyjna, w której pracownik był zatrudniony, a co za tym idzie, z zakresu powierzonych mu obowiązków. 
Kobiety pracowały przede wszystkim w komórkach organizacyjnych zajmujących się obsługą kontrolowanej 
jednostki, a mężczyźni, znajdowali częściej zatrudnienie w komórkach specjalistycznych związanych z realizacją 
głównych zadań instytucji. Różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn w dużej mierze spowodowane były też 
większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych. 

Również w przypadku nagród uznaniowych mężczyźni otrzymywali średnio więcej nagród i w wyższej średniej 
wysokości, z wyjątkiem kategorii urzędy wojewódzkie. Premie zaś były stałym składnikiem wynagrodzenia 
stanowiły więc procentową pochodną wynagrodzenia zasadniczego, tak więc były one zróżnicowane w takim 
samym zakresie jak wynagrodzenie zasadnicze. 

Mężczyznom o wiele częściej przyznawano świadczenia dodatkowe niż kobietom. Większy odsetek kobiet 
w stosunku do liczby osób, które otrzymały dane świadczenie, wystąpił tylko w przypadku komputerów 
przenośnych (55%) oraz dofinansowania nauki (76%) w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Tyle 
samo kobiet i mężczyzn otrzymało ryczałt na paliwo w urzędach wojewódzkich oraz dofinansowanie nauki 
w ministerstwach. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2010 roku wyniosło 3 543,50 zł. W skali 
kraju mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,1% wyższe od średniego (tj. wyższe o 288,23 zł), 
a kobiety – niższe o ponad 8,8% (czyli niższe o 287,44 zł), co w konsekwencji oznacza, że przeciętne 
wynagrodzenie mężczyzn było o 17,7% (o 575,67 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. 

Podczas badania poszczególnych rodzajów stanowisk przeprowadzono także bezpośrednią analizę 
porównawczą 59 par kobieta-mężczyzna, w których albo zakres wykonywanej pracy, albo posiadane kwalifikacje, 
staż pracy lub kompetencje były porównywalne. Tylko w dwóch przypadkach różnice w wynagrodzeniach 
na korzyść mężczyzn nie były spowodowane czynnikami obiektywnymi.  

Wynagrodzenie zasadnicze jednej z kobiet zatrudnionej w Wydziale Komunikacji i Transportu w starostwie powiatowym 
na stanowisku pomocy administracyjnej było o 400 zł mniejsze niż wynagrodzenie mężczyzny, który był zatrudniony w tym 
samym wydziale i na takim samym stanowisku. Obydwie osoby posiadały takie samo wykształcenie (ukończone studia 
wyższe), miały taki sam zakres odpowiedzialności służbowej i wykonywały taką samą pracę. Kobieta posiadała natomiast 
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W okresie objętym kontrolą OPS nie realizował programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, bowiem Rada Miasta nie uchwaliła takiego dokumentu. Dopiero po ponad 20 miesiącach od dnia wejścia w życie 
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Miasta przyjęła „Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012–2016”. 

Wójt gminy poinformował, że w okresie objętym kontrolą w gminie realizowano sześć lokalnych programów pomocy 
społecznej: Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2006–2015; Gminny System Profilaktyki 
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie M. na lata 2007–2012; Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w gminie M. na lata 2010–2015; Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii. 

Najtrafniej sytuację, jaka powstała po wprowadzeniu nowych uregulowań charakteryzuje wypowiedź jednego 
z pracowników socjalnych w Ł.: Brak jest warunków lokalowych, kadrowych i finansowych na stworzenie całego 
systemu przeciwdziałania w rodzinie. Brak jest środków na zatrudnienie specjalistów, na prowadzenie kampanii 
społecznych oraz na stworzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy. Na terenie miasta Ł. żadna placówka nie 
prowadzi programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy”. 

 Nieuregulowanie statusu zespołów interdyscyplinarnych. 
Z ustaleń kontroli wynika, że stworzenie grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych miało niekorzystny wpływ 
na sprawność działań związanych z zapewnieniem pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, ponieważ 
spowodowało wydłużenie czasu reakcji. 

 W żadnej z objętych kontrolą jednostek nie wyodrębniono w planie finansowym środków na realizację zadań 
związanych z realizacją programu lub były to niewielkie kwoty. 

 Sytuacja lokalowa w OPS nie pozwalała im na wypełnienie warunków określonych w § 4 rozporządzenia RM 
w sprawie procedury NK – rozmowy z osobą doznającą przemocy przeprowadza się w warunkach gwarantujących 
swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.  
Spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy na posiedzeniach zespołów i grupy roboczych odbywały się więc 
w warunkach obniżających komfort i poczucie bezpieczeństwa osoby zaproszonej, postawionej w sytuacji rozmowy 
o trudnych dla niej przeżyciach. 

W MOPS w Ł. pracownicy zajmowali ogółem 9 pomieszczeń, przy czym w każdym z nich funkcjonowało od dwóch 
do czterech stanowisk pracy. Nie było wydzielonego pomieszczenia, w którym pracownicy socjalni mogliby prowadzić 
niekrępujące rozmowy z ofiarami przemocy w rodzinie. 

Pracownik socjalny OPS w  W. podał, że „w ośrodku brakuje pomieszczenia, w którym można byłoby przeprowadzać 
rozmowy z ofiarami czy sprawcami przemocy”. 

Dyrektor MOPS w G. podała, że „Zasoby kadrowe i lokalowe są niewystarczające. Brak ustawowo zagwarantowanych 
środków na realizację ustawy utrudnia sprawne funkcjonowanie zarówno zespołu, jak i grup roboczych”. 

 
Dobre praktyki: 
 
Szerszy dostęp ofiar przemocy do poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Praca 

Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym 
(P/13/151) 
Kontrolę przeprowadzono w jednostkach administracji rządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, 
w jednoosobowych spółkach utworzonych przez Skarb Państwa oraz w jednoosobowych spółkach utworzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, w pięciu województwach z rożnych regionów Polski, tj. małopolskim, 
śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz w wybranych ministerstwach, 
i u Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czynności kontrolne 
prowadzono od 10 kwietnia do 4 lipca 2013 r. 

Ważniejsze nieprawidłowości 

Statystyczna analiza wynagrodzeń ponad 120 tysięcy osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach 
sektora publicznego, w tym około połowy kobiet, w grupach porównywalnych stanowisk wykazała, że mężczyźni 
zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji publicznej oraz spółek 
komunalnych i skarbu państwa. 

Szczegółowa analiza wynagrodzeń 891 osób (w tym 499, tj. 56%, kobiet) wskazuje, że zróżnicowanie płac 
w grupach porównywalnych stanowisk wynikało przede wszystkim z roli, jaką dla całej instytucji pełniła komórka 
organizacyjna, w której pracownik był zatrudniony, a co za tym idzie, z zakresu powierzonych mu obowiązków. 
Kobiety pracowały przede wszystkim w komórkach organizacyjnych zajmujących się obsługą kontrolowanej 
jednostki, a mężczyźni, znajdowali częściej zatrudnienie w komórkach specjalistycznych związanych z realizacją 
głównych zadań instytucji. Różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn w dużej mierze spowodowane były też 
większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych. 

Również w przypadku nagród uznaniowych mężczyźni otrzymywali średnio więcej nagród i w wyższej średniej 
wysokości, z wyjątkiem kategorii urzędy wojewódzkie. Premie zaś były stałym składnikiem wynagrodzenia 
stanowiły więc procentową pochodną wynagrodzenia zasadniczego, tak więc były one zróżnicowane w takim 
samym zakresie jak wynagrodzenie zasadnicze. 

Mężczyznom o wiele częściej przyznawano świadczenia dodatkowe niż kobietom. Większy odsetek kobiet 
w stosunku do liczby osób, które otrzymały dane świadczenie, wystąpił tylko w przypadku komputerów 
przenośnych (55%) oraz dofinansowania nauki (76%) w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Tyle 
samo kobiet i mężczyzn otrzymało ryczałt na paliwo w urzędach wojewódzkich oraz dofinansowanie nauki 
w ministerstwach. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2010 roku wyniosło 3 543,50 zł. W skali 
kraju mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,1% wyższe od średniego (tj. wyższe o 288,23 zł), 
a kobiety – niższe o ponad 8,8% (czyli niższe o 287,44 zł), co w konsekwencji oznacza, że przeciętne 
wynagrodzenie mężczyzn było o 17,7% (o 575,67 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. 

Podczas badania poszczególnych rodzajów stanowisk przeprowadzono także bezpośrednią analizę 
porównawczą 59 par kobieta-mężczyzna, w których albo zakres wykonywanej pracy, albo posiadane kwalifikacje, 
staż pracy lub kompetencje były porównywalne. Tylko w dwóch przypadkach różnice w wynagrodzeniach 
na korzyść mężczyzn nie były spowodowane czynnikami obiektywnymi.  

Wynagrodzenie zasadnicze jednej z kobiet zatrudnionej w Wydziale Komunikacji i Transportu w starostwie powiatowym 
na stanowisku pomocy administracyjnej było o 400 zł mniejsze niż wynagrodzenie mężczyzny, który był zatrudniony w tym 
samym wydziale i na takim samym stanowisku. Obydwie osoby posiadały takie samo wykształcenie (ukończone studia 
wyższe), miały taki sam zakres odpowiedzialności służbowej i wykonywały taką samą pracę. Kobieta posiadała natomiast 
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dłuższy od mężczyzny trzyletni staż pracy ogółem, w tym dwa lata w urzędzie i na zajmowanym stanowisku, natomiast staż 
pracy mężczyzny wynosił niepełne dwa miesiące. Różnica płacowa w omawianym przypadku wynosiła 20% na korzyść 
mężczyzny. W złożonym wyjaśnieniu starosta nie podał przyczyn zróżnicowania wynagrodzeń, a jedynie stwierdził, 
że dostrzega potrzebę regulacji w tym zakresie. 

W przypadku trzech starszych asystentów posiadających taką samą specjalizację i zatrudnionych w tym samym oddziale 
szpitalnym stwierdzono, że różnica płacowa (na korzyść mężczyzny) w średnim wynagrodzeniu zasadniczym wynosiła 
10,5%, a dla wynagrodzenia łącznego 8,9%. Staż pracy kobiet wynosił 11 i 26 lat, a mężczyzny 13 lat. Najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze otrzymywała kobieta z najdłuższym stażem pracy. W porównaniu do mężczyzny różnica płacowa 
w wynagrodzeniu zasadniczym wynosiła 13,2%. W wyjaśnieniach prezes zarządu podał, że wynagrodzenia zasadnicze 
wytypowanych do analizy grup pracowników zostały ustalone przez poprzednie kierownictwo i nie może podać przyczyn 
stwierdzonych zróżnicowań w wysokości wynagrodzeń. 

Zdaniem NIK, jednoznaczna ocena przestrzegania zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn jest 
bardzo trudna, ponieważ nie wypracowano w Polsce narzędzia umożliwiającego monitorowanie poziomu 
zróżnicowania płac, a także zobiektywizowanych mierników pozwalających ustalić wpływ poszczególnych 
czynników na wysokość wynagrodzenia.  

Wnioski pokontrolne: 

 NIK uważa za właściwe realizowanie kluczowych działań dotyczących niwelowania różnic w zarobkach 
kobiet i mężczyzn za pracę na tych samych stanowiskach i pracę o jednakowej wartości i jakości zawartych 
w Krajowym programie działań na rzecz równego traktowania na lata 2013–2016. 

 Konieczne jest ciągłe podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych na rzecz wdrażania zasady 
równej płacy za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, w szczególności przez Pełnomocnika 
Rządu ds. Równego Traktowania oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

 Wskazane jest także szerokie upowszechnianie nowoczesnych narzędzi zarządzania takich jak opisy 
i wartościowanie stanowisk pracy, ocena efektywności i jakości pracy oraz monitorowanie systemu 
wynagrodzeń, które powinny służyć wdrażaniu i przestrzeganiu zasady równego wynagradzania. 

 W ocenie NIK dokonywanie przeglądu systemu wynagrodzeń, także w aspekcie równego wynagradzania 
kobiet i mężczyzn, pozwala pracodawcy na skuteczne wdrażanie tej zasady, co może mieć także wpływ 
na lepszą efektywność pracy i motywację pracowników. Prowadzenie przez pracodawców działań 
w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji w wynagradzaniu ma pozytywny wpływ na całość procesów 
związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia (P/13/111) 

Kontrolę przeprowadzono w 25 podmiotach: Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i 24 powiatowych urzędach 
pracy. Badania kontrolne w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzono pod względem: legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności, natomiast w powiatowych urzędach pracy pod względem: legalności, 
gospodarności i rzetelności. 
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25 marca do 27 września 2013 r. Objęto nią  lata 2010–2012. W zakresie 
efektywności wybranych form aktywizacji zawodowej kontrolą objęto także rok 2013, do czasu ich zakończenia. 

W latach 2010–2012 systematycznie wzrastała liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia, a dynamika tego 
wzrostu była wyższa, niż dla innych grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

 

 

 

 
 

 
 

Ważniejsze nieprawidłowości 

Kontrola wykazała zbyt małą skuteczność działań aktywizujących (mierzoną uzyskaniem stałego zatrudnienia).  
Według opinii dyrektorów powiatowych urzędów pracy, pracodawcy zazwyczaj nie są zainteresowani 
zatrudnieniem osób powyżej 50. roku życia. Podczas zgłaszania oferty sugerują („nieoficjalnie”) brak 
zainteresowania zatrudnieniem osób z grupy 50+, a gdy taka osoba zostanie skierowana, znajdują preteksty 
uzasadniające niezatrudnienie. Sytuacja taka ma miejsce nawet dla subsydiowanych ofert pracy. Stąd bezrobotni 
powyżej 50. roku życia, mając na otwartym rynku pracy niewielkie szanse na znalezienie zatrudnienia, 
uczestniczą w aktywnych formach aktywizacji zawodowej, z uwagi na przysługujące stypendium lub inne 
finansowe świadczenia z tym związane. 

Z kolei pracodawcy, którzy biorą udział w różnego rodzaju programach dla osób bezrobotnych w wieku 50+, 
uzyskują dodatkową siłę roboczą, nie ponosząc przy tym kosztów. Nie przedłużają jednak umów zatrudnionym, 
a urzędy pracy nie mają odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwoliłyby na wyegzekwowanie 
od pracodawców przedłużenia umowy.  

Ustalenia kontroli nie potwierdzają opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że uczestnictwo w aktywnych 
formach przeciwdziałania bezrobociu charakteryzuje się wysoką, wciąż rosnącą skutecznością wykorzystania 
na ten cel środków Funduszu Pracy. Świadczyć ma o tym m.in. efektywność zatrudnieniowa, która w latach 
2010–2012 kształtowała się odpowiednio na poziomie 54%, 56% i 61%. Rezultat ten wynika z przyjętej 
w Ministerstwie i urzędach pracy metodologii pomiaru efektywności działań aktywizujących, nie tylko dla osób 
z grupy 50+, ale wszystkich bezrobotnych poszukujących pracy, zgodnie z którą działania uznaje się 
za efektywne, gdy aktywizowana osoba podejmie jakiekolwiek zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy 
po zakończeniu aktywizacji, bez względu na rodzaj umowy i faktyczny okres zatrudnienia. Metodologia ta nie 
uwzględnia jednak okresu trwania zatrudnienia, po zakończeniu danej formy aktywizacji wspieranej środkami 
Funduszu Pracy. Została ona przyjęta w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, przed wejściem Polski 
do Unii Europejskiej i nie dostosowano jej do obecnych realiów funkcjonowania rynku pracy. Zdaniem NIK, 
prowadzi to do uzyskiwania nieprawidłowego obrazu działań aktywizujących, ponieważ jedynie nieliczni 
bezrobotni, którzy z nich korzystają, trwale wychodzą z bezrobocia.  
Część dodatkowych środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 r., w kwocie 
200 mln zł, przekazano najefektywniejszym – w ocenie Ministerstwa – urzędom pracy na aktywizację osób 
z grupy 50+. Podziału środków dokonano wprawdzie prawidłowo pod względem formalnym, jednak wskutek 
niewystarczającego rozpoznania potrzeb osób z tej grupy na lokalnych rynkach pracy, zostały one wykorzystana 
zaledwie w 31% i to w sytuacji mniejszej w 2012 r. dostępności do usług i instrumentów rynku pracy. 

NIK przy tej okazji wskazuje na dotychczasowy brak efektów w realizacji wniosku pokontrolnego z 2012 r., 
wskazującego na potrzebę monitorowania, w okresie dłuższym niż jeden rok, efektywności aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu. 

Aktywizowani bezrobotni z grupy 50+ nie mieli większych szans na trwałe wyjście z bezrobocia. W przyjętych 
wskaźnikach efektywności nie uwzględniono istotnego elementu, tj. trwałości zatrudnienia. Za stan pożądany 
uważane było zawarcie przez bezrobotnego nawet krótkoterminowej umowy o pracę lub cywilnoprawnej (o dzieło 
lub zlecenia), często na okres kilku tygodni lub krócej, która nie zapewnia uprawnień socjalnych, czyniąc wysoce 
prawdopodobnym uzyskanie przez osobę z taką umową ponownie statusu osoby bezrobotnej. Ujawniona 
podczas kontroli powiatowych urzędów pracy skala tego zjawiska (nawet do 100%), uzasadnia konkluzję o zbyt 
liberalnych uregulowaniach prawnych w tej sferze. Po zakończeniu udziału w objętej badaniem formie 
aktywizacji, bezrobotni w zdecydowanej większości ponownie rejestrowali się w urzędach pracy, a znaczna część 
z osób ponownie zarejestrowanych w dalszym ciągu korzystała z innych form aktywizacji. 
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dłuższy od mężczyzny trzyletni staż pracy ogółem, w tym dwa lata w urzędzie i na zajmowanym stanowisku, natomiast staż 
pracy mężczyzny wynosił niepełne dwa miesiące. Różnica płacowa w omawianym przypadku wynosiła 20% na korzyść 
mężczyzny. W złożonym wyjaśnieniu starosta nie podał przyczyn zróżnicowania wynagrodzeń, a jedynie stwierdził, 
że dostrzega potrzebę regulacji w tym zakresie. 

W przypadku trzech starszych asystentów posiadających taką samą specjalizację i zatrudnionych w tym samym oddziale 
szpitalnym stwierdzono, że różnica płacowa (na korzyść mężczyzny) w średnim wynagrodzeniu zasadniczym wynosiła 
10,5%, a dla wynagrodzenia łącznego 8,9%. Staż pracy kobiet wynosił 11 i 26 lat, a mężczyzny 13 lat. Najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze otrzymywała kobieta z najdłuższym stażem pracy. W porównaniu do mężczyzny różnica płacowa 
w wynagrodzeniu zasadniczym wynosiła 13,2%. W wyjaśnieniach prezes zarządu podał, że wynagrodzenia zasadnicze 
wytypowanych do analizy grup pracowników zostały ustalone przez poprzednie kierownictwo i nie może podać przyczyn 
stwierdzonych zróżnicowań w wysokości wynagrodzeń. 

Zdaniem NIK, jednoznaczna ocena przestrzegania zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn jest 
bardzo trudna, ponieważ nie wypracowano w Polsce narzędzia umożliwiającego monitorowanie poziomu 
zróżnicowania płac, a także zobiektywizowanych mierników pozwalających ustalić wpływ poszczególnych 
czynników na wysokość wynagrodzenia.  

Wnioski pokontrolne: 

 NIK uważa za właściwe realizowanie kluczowych działań dotyczących niwelowania różnic w zarobkach 
kobiet i mężczyzn za pracę na tych samych stanowiskach i pracę o jednakowej wartości i jakości zawartych 
w Krajowym programie działań na rzecz równego traktowania na lata 2013–2016. 

 Konieczne jest ciągłe podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych na rzecz wdrażania zasady 
równej płacy za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, w szczególności przez Pełnomocnika 
Rządu ds. Równego Traktowania oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

 Wskazane jest także szerokie upowszechnianie nowoczesnych narzędzi zarządzania takich jak opisy 
i wartościowanie stanowisk pracy, ocena efektywności i jakości pracy oraz monitorowanie systemu 
wynagrodzeń, które powinny służyć wdrażaniu i przestrzeganiu zasady równego wynagradzania. 

 W ocenie NIK dokonywanie przeglądu systemu wynagrodzeń, także w aspekcie równego wynagradzania 
kobiet i mężczyzn, pozwala pracodawcy na skuteczne wdrażanie tej zasady, co może mieć także wpływ 
na lepszą efektywność pracy i motywację pracowników. Prowadzenie przez pracodawców działań 
w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji w wynagradzaniu ma pozytywny wpływ na całość procesów 
związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia (P/13/111) 

Kontrolę przeprowadzono w 25 podmiotach: Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i 24 powiatowych urzędach 
pracy. Badania kontrolne w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzono pod względem: legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności, natomiast w powiatowych urzędach pracy pod względem: legalności, 
gospodarności i rzetelności. 
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25 marca do 27 września 2013 r. Objęto nią  lata 2010–2012. W zakresie 
efektywności wybranych form aktywizacji zawodowej kontrolą objęto także rok 2013, do czasu ich zakończenia. 

W latach 2010–2012 systematycznie wzrastała liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia, a dynamika tego 
wzrostu była wyższa, niż dla innych grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

 

 

 

 
 

 
 

Ważniejsze nieprawidłowości 

Kontrola wykazała zbyt małą skuteczność działań aktywizujących (mierzoną uzyskaniem stałego zatrudnienia).  
Według opinii dyrektorów powiatowych urzędów pracy, pracodawcy zazwyczaj nie są zainteresowani 
zatrudnieniem osób powyżej 50. roku życia. Podczas zgłaszania oferty sugerują („nieoficjalnie”) brak 
zainteresowania zatrudnieniem osób z grupy 50+, a gdy taka osoba zostanie skierowana, znajdują preteksty 
uzasadniające niezatrudnienie. Sytuacja taka ma miejsce nawet dla subsydiowanych ofert pracy. Stąd bezrobotni 
powyżej 50. roku życia, mając na otwartym rynku pracy niewielkie szanse na znalezienie zatrudnienia, 
uczestniczą w aktywnych formach aktywizacji zawodowej, z uwagi na przysługujące stypendium lub inne 
finansowe świadczenia z tym związane. 

Z kolei pracodawcy, którzy biorą udział w różnego rodzaju programach dla osób bezrobotnych w wieku 50+, 
uzyskują dodatkową siłę roboczą, nie ponosząc przy tym kosztów. Nie przedłużają jednak umów zatrudnionym, 
a urzędy pracy nie mają odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwoliłyby na wyegzekwowanie 
od pracodawców przedłużenia umowy.  

Ustalenia kontroli nie potwierdzają opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że uczestnictwo w aktywnych 
formach przeciwdziałania bezrobociu charakteryzuje się wysoką, wciąż rosnącą skutecznością wykorzystania 
na ten cel środków Funduszu Pracy. Świadczyć ma o tym m.in. efektywność zatrudnieniowa, która w latach 
2010–2012 kształtowała się odpowiednio na poziomie 54%, 56% i 61%. Rezultat ten wynika z przyjętej 
w Ministerstwie i urzędach pracy metodologii pomiaru efektywności działań aktywizujących, nie tylko dla osób 
z grupy 50+, ale wszystkich bezrobotnych poszukujących pracy, zgodnie z którą działania uznaje się 
za efektywne, gdy aktywizowana osoba podejmie jakiekolwiek zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy 
po zakończeniu aktywizacji, bez względu na rodzaj umowy i faktyczny okres zatrudnienia. Metodologia ta nie 
uwzględnia jednak okresu trwania zatrudnienia, po zakończeniu danej formy aktywizacji wspieranej środkami 
Funduszu Pracy. Została ona przyjęta w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, przed wejściem Polski 
do Unii Europejskiej i nie dostosowano jej do obecnych realiów funkcjonowania rynku pracy. Zdaniem NIK, 
prowadzi to do uzyskiwania nieprawidłowego obrazu działań aktywizujących, ponieważ jedynie nieliczni 
bezrobotni, którzy z nich korzystają, trwale wychodzą z bezrobocia.  
Część dodatkowych środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 r., w kwocie 
200 mln zł, przekazano najefektywniejszym – w ocenie Ministerstwa – urzędom pracy na aktywizację osób 
z grupy 50+. Podziału środków dokonano wprawdzie prawidłowo pod względem formalnym, jednak wskutek 
niewystarczającego rozpoznania potrzeb osób z tej grupy na lokalnych rynkach pracy, zostały one wykorzystana 
zaledwie w 31% i to w sytuacji mniejszej w 2012 r. dostępności do usług i instrumentów rynku pracy. 

NIK przy tej okazji wskazuje na dotychczasowy brak efektów w realizacji wniosku pokontrolnego z 2012 r., 
wskazującego na potrzebę monitorowania, w okresie dłuższym niż jeden rok, efektywności aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu. 

Aktywizowani bezrobotni z grupy 50+ nie mieli większych szans na trwałe wyjście z bezrobocia. W przyjętych 
wskaźnikach efektywności nie uwzględniono istotnego elementu, tj. trwałości zatrudnienia. Za stan pożądany 
uważane było zawarcie przez bezrobotnego nawet krótkoterminowej umowy o pracę lub cywilnoprawnej (o dzieło 
lub zlecenia), często na okres kilku tygodni lub krócej, która nie zapewnia uprawnień socjalnych, czyniąc wysoce 
prawdopodobnym uzyskanie przez osobę z taką umową ponownie statusu osoby bezrobotnej. Ujawniona 
podczas kontroli powiatowych urzędów pracy skala tego zjawiska (nawet do 100%), uzasadnia konkluzję o zbyt 
liberalnych uregulowaniach prawnych w tej sferze. Po zakończeniu udziału w objętej badaniem formie 
aktywizacji, bezrobotni w zdecydowanej większości ponownie rejestrowali się w urzędach pracy, a znaczna część 
z osób ponownie zarejestrowanych w dalszym ciągu korzystała z innych form aktywizacji. 
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W trakcie kontroli NIK zidentyfikowała szereg przyczyn, które obniżają skuteczność działań aktywizujących osoby 
bezrobotne. Do najważniejszych należą: 

 Rozbieżność ofert pracy i oczekiwań osób bezrobotnych. 

Oferty pracy, zgłaszane przez pracodawców do urzędów pracy, nie odpowiadają  potrzebom bezrobotnych. Osoby 
po ukończeniu 50 lat poszukują stabilizacji, czyli stałej pracy umożliwiającej dłuższą perspektywę zatrudnienia. 
Tymczasem większość ofert dotyczy zatrudnienia za minimalne wynagrodzenie, na podstawie krótkich umów lub też 
obciążona jest warunkiem założenia własnej firmy. 

 Rotacja pozyskanych w urzędzie pracowników przynosi korzyści pracodawcom. 

Dla większości przedsiębiorców złożenie oferty w urzędzie pracy sprawia, że dzięki dotacjom pozyskują pracowników 
oraz wsparcie finansowe, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Kontrola wykazała, że oferty tych samych 
pracodawców powtarzają się, co świadczy o tym, że w rzeczywistości nie oferują oni stałej pracy. Ponadto NIK ma 
podejrzenia, że część pracodawców traktuje urzędy pracy jako miejsce wyszukiwania pracowników, których następnie 
zatrudnia nielegalnie. Świadczyć mogą o tym wykryte we wszystkich urzędach nagminne przypadki wycofywania przez 
przedsiębiorców ofert po zgłoszeniu się osób chętnych do pracy. 

 Zarejestrowane w urzędach pracy osoby z grupy 50+ w większości mają niskie kwalifikacje i słabe 
doświadczenie zawodowe. 

Około 70% osób w tym wieku ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe lub niższe. 18% ma staż pracy 
poniżej pięciu lat lub nigdy nie pracowało. Pracodawcy często przyznają w nieoficjalnych rozmowach, że nie są 
zainteresowani takimi pracownikami. 

 Bezrobotnym z grupy 50+ urzędy proponują zwykle tańsze i najmniej skuteczne formy aktywizacji. 

To przede wszystkim szkolenia i staże. Z Funduszu Pracy dla grupy osób 50+ przeznaczono w 2012 roku do 9,3% ogólnej kwoty 
na przeciwdziałanie bezrobociu. Tymczasem grupa ta stanowi ponad jedną piątą wszystkich bezrobotnych. 

Wnioski pokontrolne 

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o:  
 Włączenie do wskaźników efektywności form przeciwdziałania bezrobociu elementów uwzględniających 

trwałość rezultatów. 
 Usprawnienie mechanizmów rozpoznawania potrzeb aktywizacji dla grup znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. 
 Monitorowanie efektów działań aktywizacyjnych przez czas dłuższy niż rok (wniosek ten NIK przedstawiła 

po kontroli wykonania budżetu państwa w roku 2012). 

Do powiatowych urzędów pracy o:  
 Przeprowadzanie analizy celowości ponownego kierowania na prace interwencyjne osób bezrobotnych 

kolejny raz do tego samego pracodawcy. 
 Udzielanie pomocy finansowej osobom podejmującym własną działalność gospodarczą oszczędnie 

i z zachowaniem zasad osiągania najlepszych efektów. 
 Analizowanie skuteczności działania poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy. 
 Zintensyfikowanie działań w zakresie oferowania pracy i innych form pomocy, zwiększenia efektywności 

pośrednictwa pracy oraz analizowanie skuteczności poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy. 

 

 

 

 
 

 
 

Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim 
(P/11/180) 

Osoby młode są grupą, która szczególnie boleśnie odczuła skutki kryzysu gospodarczego. W województwie 
lubuskim na dzień rozpoczęcia programu było 21.740  bezrobotnych w wieku do 30 lat. Stanowili oni 35,6% ogółu 
bezrobotnych. Barierami w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby młode są przede wszystkim brak 
doświadczenia zawodowego oraz nieodpowiednie wykształcenie lub jego brak. Kontrolę przeprowadzono 
w 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Z. (WUP), w siedmiu powiatowych urzędach pracy mających 
siedziby na terenie województwa lubuskiego oraz w dwóch instytucjach szkoleniowych. Kontrolą objęto rok 2010 
oraz I półrocze 2011 r. Programem aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim 
objęto 1833 osoby, głównie rekrutujące się spośród najbardziej potrzebujących (96% beneficjentów nie posiadało 
prawa do zasiłku). Powiatowe urzędy pracy zastosowały szeroki wachlarz dostępnych instrumentów i usług rynku 
pracy, a świadczona bezrobotnym pomoc uwzględniała potrzeby lokalnego rynku. Efektywność programu 
mierzona stopą ponownego zatrudnienia osiągnęła poziom 46,3% będąc niższa od planowanej o 10 pkt. 
procentowych, jednak poza skutkiem w postaci zatrudnienia części bezrobotnych osiągnięto dodatkowe korzyści, 
jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zdobycie przez uczestników programu podstawowej wiedzy 
i umiejętności pomocnych w poszukiwaniu pracy. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwy dobór beneficjentów pomocy, uczestników programu lub środków służących realizacji zakładanych 
celów. 

 Niejednolite kryteria oceny podczas wyboru podmiotów do programu przez WUP . 
 Nie zawsze rzetelna analiza wniosków składanych przez powiatowe urzędy pracy. 
 Przyznawanie dotacji na działalność gospodarczą pomimo braku potrzeby stosowania wnioskowanego 

sprzętu. 

Powiatowy Urząd Pracy w S.K., wbrew przyjętym przez siebie zasadom, przyznał sześciu20 wnioskodawcom środki 
na zakup samochodów osobowych21, pomimo tego, że nie były one niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej (tworzenie stron internetowych, mycie samochodów, usługi  groomerskie), a bezrobotni nie uzasadnili tej 
niezbędności w złożonych wnioskach. Ponadto dwóm beneficjentom mającym świadczyć usługi sprzątania budynków 
i obiektów przemysłowych przyznano kwotę 5,8 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego, pomimo że zakup ten nie 
pozostawał w związku z charakterem tych usług. 

 Akceptowanie dokonywanych przez beneficjentów pomocy wydatków po zawyżonych cenach lub 
nieadekwatnych do realizacji celów, na jaki zostały przeznaczone środki publiczne. 

Powiatowy Urząd Pracy w W. akceptował zakupy sprzętu informatycznego oraz mebli, których wartość nie zawsze była 
adekwatna do realizowanych zamierzeń gospodarczych. W związku z uruchomieniem działalności w zakresie usług 
szkoleniowych, urząd zezwolił na zakup mebli biurowych o łącznej wartości 9,3 tys. zł, w tym szafy wykonanej pod 
wymiar za 6,0 tys. zł, która – stosownie do wniosku – została umieszczona w prywatnym mieszkaniu beneficjenta 
dotacji. W innym przypadku, bezrobotny, który wyraził gotowość uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie 
doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego zakupił sprzęt informatyczny o łącznej wartości 14,4 tys. zł, w tym 
kopiarkę za 6,0 tys. zł oraz dwa komputery, pomimo że działalność miała być prowadzona przez jedną osobę. Zdaniem 
NIK można było osiągnąć zamierzony skutek, akceptując zakup sprzętu w niższej wartości. 

 Niewystarczająca kontrola beneficjentów lub uczestników programu, realizujących poszczególne zadania. 
 Niemiarodajny sposób obliczania efektywności programu. 

Skutkiem był nadmiernie optymistyczny obraz osiągniętych rezultatów. Zasadniczą kwestią w ocenie przydatności 
zastosowania poszczególnych instrumentów rynku pracy jest możliwość dokonania miarodajnej ewaluacji osiąganych 

                                                            
20  Badaniami objęto 16 dotacji.  
21  W łącznej kwocie 75,7 tys. zł.  
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W trakcie kontroli NIK zidentyfikowała szereg przyczyn, które obniżają skuteczność działań aktywizujących osoby 
bezrobotne. Do najważniejszych należą: 

 Rozbieżność ofert pracy i oczekiwań osób bezrobotnych. 

Oferty pracy, zgłaszane przez pracodawców do urzędów pracy, nie odpowiadają  potrzebom bezrobotnych. Osoby 
po ukończeniu 50 lat poszukują stabilizacji, czyli stałej pracy umożliwiającej dłuższą perspektywę zatrudnienia. 
Tymczasem większość ofert dotyczy zatrudnienia za minimalne wynagrodzenie, na podstawie krótkich umów lub też 
obciążona jest warunkiem założenia własnej firmy. 

 Rotacja pozyskanych w urzędzie pracowników przynosi korzyści pracodawcom. 

Dla większości przedsiębiorców złożenie oferty w urzędzie pracy sprawia, że dzięki dotacjom pozyskują pracowników 
oraz wsparcie finansowe, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Kontrola wykazała, że oferty tych samych 
pracodawców powtarzają się, co świadczy o tym, że w rzeczywistości nie oferują oni stałej pracy. Ponadto NIK ma 
podejrzenia, że część pracodawców traktuje urzędy pracy jako miejsce wyszukiwania pracowników, których następnie 
zatrudnia nielegalnie. Świadczyć mogą o tym wykryte we wszystkich urzędach nagminne przypadki wycofywania przez 
przedsiębiorców ofert po zgłoszeniu się osób chętnych do pracy. 

 Zarejestrowane w urzędach pracy osoby z grupy 50+ w większości mają niskie kwalifikacje i słabe 
doświadczenie zawodowe. 

Około 70% osób w tym wieku ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe lub niższe. 18% ma staż pracy 
poniżej pięciu lat lub nigdy nie pracowało. Pracodawcy często przyznają w nieoficjalnych rozmowach, że nie są 
zainteresowani takimi pracownikami. 

 Bezrobotnym z grupy 50+ urzędy proponują zwykle tańsze i najmniej skuteczne formy aktywizacji. 

To przede wszystkim szkolenia i staże. Z Funduszu Pracy dla grupy osób 50+ przeznaczono w 2012 roku do 9,3% ogólnej kwoty 
na przeciwdziałanie bezrobociu. Tymczasem grupa ta stanowi ponad jedną piątą wszystkich bezrobotnych. 

Wnioski pokontrolne 

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o:  
 Włączenie do wskaźników efektywności form przeciwdziałania bezrobociu elementów uwzględniających 

trwałość rezultatów. 
 Usprawnienie mechanizmów rozpoznawania potrzeb aktywizacji dla grup znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. 
 Monitorowanie efektów działań aktywizacyjnych przez czas dłuższy niż rok (wniosek ten NIK przedstawiła 

po kontroli wykonania budżetu państwa w roku 2012). 

Do powiatowych urzędów pracy o:  
 Przeprowadzanie analizy celowości ponownego kierowania na prace interwencyjne osób bezrobotnych 

kolejny raz do tego samego pracodawcy. 
 Udzielanie pomocy finansowej osobom podejmującym własną działalność gospodarczą oszczędnie 

i z zachowaniem zasad osiągania najlepszych efektów. 
 Analizowanie skuteczności działania poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy. 
 Zintensyfikowanie działań w zakresie oferowania pracy i innych form pomocy, zwiększenia efektywności 

pośrednictwa pracy oraz analizowanie skuteczności poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy. 

 

 

 

 
 

 
 

Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim 
(P/11/180) 

Osoby młode są grupą, która szczególnie boleśnie odczuła skutki kryzysu gospodarczego. W województwie 
lubuskim na dzień rozpoczęcia programu było 21.740  bezrobotnych w wieku do 30 lat. Stanowili oni 35,6% ogółu 
bezrobotnych. Barierami w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby młode są przede wszystkim brak 
doświadczenia zawodowego oraz nieodpowiednie wykształcenie lub jego brak. Kontrolę przeprowadzono 
w 2011 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Z. (WUP), w siedmiu powiatowych urzędach pracy mających 
siedziby na terenie województwa lubuskiego oraz w dwóch instytucjach szkoleniowych. Kontrolą objęto rok 2010 
oraz I półrocze 2011 r. Programem aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim 
objęto 1833 osoby, głównie rekrutujące się spośród najbardziej potrzebujących (96% beneficjentów nie posiadało 
prawa do zasiłku). Powiatowe urzędy pracy zastosowały szeroki wachlarz dostępnych instrumentów i usług rynku 
pracy, a świadczona bezrobotnym pomoc uwzględniała potrzeby lokalnego rynku. Efektywność programu 
mierzona stopą ponownego zatrudnienia osiągnęła poziom 46,3% będąc niższa od planowanej o 10 pkt. 
procentowych, jednak poza skutkiem w postaci zatrudnienia części bezrobotnych osiągnięto dodatkowe korzyści, 
jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zdobycie przez uczestników programu podstawowej wiedzy 
i umiejętności pomocnych w poszukiwaniu pracy. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewłaściwy dobór beneficjentów pomocy, uczestników programu lub środków służących realizacji zakładanych 
celów. 

 Niejednolite kryteria oceny podczas wyboru podmiotów do programu przez WUP . 
 Nie zawsze rzetelna analiza wniosków składanych przez powiatowe urzędy pracy. 
 Przyznawanie dotacji na działalność gospodarczą pomimo braku potrzeby stosowania wnioskowanego 

sprzętu. 

Powiatowy Urząd Pracy w S.K., wbrew przyjętym przez siebie zasadom, przyznał sześciu20 wnioskodawcom środki 
na zakup samochodów osobowych21, pomimo tego, że nie były one niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej (tworzenie stron internetowych, mycie samochodów, usługi  groomerskie), a bezrobotni nie uzasadnili tej 
niezbędności w złożonych wnioskach. Ponadto dwóm beneficjentom mającym świadczyć usługi sprzątania budynków 
i obiektów przemysłowych przyznano kwotę 5,8 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego, pomimo że zakup ten nie 
pozostawał w związku z charakterem tych usług. 

 Akceptowanie dokonywanych przez beneficjentów pomocy wydatków po zawyżonych cenach lub 
nieadekwatnych do realizacji celów, na jaki zostały przeznaczone środki publiczne. 

Powiatowy Urząd Pracy w W. akceptował zakupy sprzętu informatycznego oraz mebli, których wartość nie zawsze była 
adekwatna do realizowanych zamierzeń gospodarczych. W związku z uruchomieniem działalności w zakresie usług 
szkoleniowych, urząd zezwolił na zakup mebli biurowych o łącznej wartości 9,3 tys. zł, w tym szafy wykonanej pod 
wymiar za 6,0 tys. zł, która – stosownie do wniosku – została umieszczona w prywatnym mieszkaniu beneficjenta 
dotacji. W innym przypadku, bezrobotny, który wyraził gotowość uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie 
doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego zakupił sprzęt informatyczny o łącznej wartości 14,4 tys. zł, w tym 
kopiarkę za 6,0 tys. zł oraz dwa komputery, pomimo że działalność miała być prowadzona przez jedną osobę. Zdaniem 
NIK można było osiągnąć zamierzony skutek, akceptując zakup sprzętu w niższej wartości. 

 Niewystarczająca kontrola beneficjentów lub uczestników programu, realizujących poszczególne zadania. 
 Niemiarodajny sposób obliczania efektywności programu. 

Skutkiem był nadmiernie optymistyczny obraz osiągniętych rezultatów. Zasadniczą kwestią w ocenie przydatności 
zastosowania poszczególnych instrumentów rynku pracy jest możliwość dokonania miarodajnej ewaluacji osiąganych 

                                                            
20  Badaniami objęto 16 dotacji.  
21  W łącznej kwocie 75,7 tys. zł.  
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efektów, które powinny być zdefiniowane bardziej precyzyjnie, w sposób niewywołujący rozbieżności interpretacyjnych. 
Przyjęte kryteria badania efektywności programu powodowały, że za stan pożądany uważano zawarcie przez 
bezrobotnego 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 zdrowotnego czy 
wypoczynkowego, a jednocześnie czyniła wysoce prawdopodobnym rychłe ponowne uzyskanie przez niego statusu 
osoby bezrobotnej. Na przykład, Powiatowy Urząd Pracy w S.22 pochwalił się osiągnięciem 45% efektu w postaci 
zatrudnienia w ramach staży. Jednak analiza efektywności przeprowadzona przez NIK, oparta na kryterium okresu 
zatrudnienia oraz jego formy, wykazała, że spośród 104 osób, które znalazły zatrudnienie po odbytym stażu, tylko 
z 5 podpisano umowę o pracę na czas nieokreślony, (4,8%), a z kolejnymi 14 – umowy na czas określony nie krótszy niż 
6 miesięcy (13,5%). W 60 przypadkach zawarto umowy cywilnoprawne lub umowy na czas określony nie dłuższy niż 
3 miesiące; 4 kolejne osoby podjęły działalność gospodarczą (w tym w jednym przypadku korzystając ze środków 
Funduszu Pracy), zaś w 21 przypadkach urząd w ogóle nie znał formy ani czasu zatrudnienia stażystów.  

 Brak mechanizmów gwarantujących wybór najskuteczniejszych instrumentów aktywizacji bezrobotnych. 

M.in. kierowanie znacznej liczby beneficjentów programu na staże do pracodawców ze sfery publicznej, pomimo 
że chęć pozyskania stażystów była podyktowana przede wszystkim koniecznością niwelowania braków kadrowych, 
bez możliwości zapewnienia trwałego zatrudnienia. 

Dobre praktyki: 

 Analiza rynku pracy oraz trafność zastosowanych instrumentów z punktu widzenia zwiększenia 
szans bezrobotnych na znalezienie stałego zatrudnienia. 
Wszystkie skontrolowane powiatowe urzędy pracy prowadziły analizę lokalnych rynków pracy, 
m.in. przeprowadzając monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, badając przyczyny napływu i odpływu 
bezrobotnych oraz opisując strukturę bezrobocia, z uwzględnieniem takich kryteriów jak: wykształcenie, wiek, 
kwalifikacje zawodowe, płeć oraz miejsce zamieszkania. Zastosowane przez urzędy instrumenty aktywizacji 
wynikały z lokalnych potrzeb rynków pracy, określonych w wyniku przeprowadzonych analiz.  
Pozytywnie wyróżnił się Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, w którym każdorazowo23 analizowano szanse 
powodzenia wnioskowanych zamierzeń gospodarczych, a dokonywane przez beneficjentów wydatki miały 
bezpośredni związek z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy urzędu weryfikując 
wnioski bezrobotnych, kiedy było to nieodzowne, obniżali wartość wnioskowanych zakupów lub uznawali 
pewne elementy wyposażenia za zbędne.  

Wnioski pokontrolne 

Do dyrektorów powiatowych urzędów pracy NIK skierowała wnioski o wyeliminowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości lub stanów niepożądanych m.in. poprzez: 
 Zwiększenie nadzoru celem zapewnienia prawidłowej realizacji wszystkich instrumentów aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych. 
 Udzielanie pomocy finansowej osobom bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą w sposób 

racjonalny, z zachowaniem zasad optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 
celów. 

 Egzekwowanie postanowień umów zawartych z osobami, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

 Rzetelną analizę wniosków organizatorów stażu pod kątem możliwości zapewnienia osobom bezrobotnym 
zatrudnienia po odbytych stażach oraz zintensyfikowanie działań w ramach nadzoru nad prawidłowym ich  
przebiegiem. 

                                                            
22  Urząd ten najszerzej stosował instrument w postaci staży – 39,7% wszystkich stażystów w ramach programu w całym województwie lubuskim.  
23  Urząd w ramach programu przyznał 6 dotacji.  

 
 

 
 

 Egzekwowanie od organizatorów prac interwencyjnych obowiązków wynikających z zawartych umów 
w zakresie utrzymania miejsc pracy oraz analizę zasadności ponownego kierowania na prace interwencyjne 
tych samych osób bezrobotnych do tego samego pracodawcy. 

 Łączenie w ramach udzielanych zamówień publicznych szkoleń tożsamych co do rodzaju. 
 Właściwą weryfikację wniosków pracodawców ubiegających się o refundację kosztów utworzenia lub 

doposażenia stanowisk pracy, tak aby zakupione wyposażenie pozostawało w ścisłym związku 
ze stanowiskiem pracy. 

Pomiar efektywności programu powinien 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. 
Formułując listy zawodów deficytowych powiatowe urzędy pracy – zgodnie z przyjętymi wytycznymi tworzenia 
takich list – 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 rzeczywistości przedstawiciele wspomnianych zawodów mają duże trudności ze znalezieniem stałego 
zatrudnienia. W związku z powyższym, zdaniem NIK, staże powinny być w tych analizach traktowane odrębnie. 
Możliwe do usunięcia nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli zostały wyeliminowane, m.in. poprzez 
doprecyzowanie zapisów regulaminów wewnętrznych powiatowych urzędów pracy określających zasady 
przyznawania pomocy, zwiększenie częstotliwości wizyt monitorujących u beneficjentów, uzupełnienie 
dokumentacji dotyczącej realizacji indywidualnych planów działania oraz stosowanie kryterium możliwości 
zatrudnienia stażysty przy wyborze organizatora stażu. 

Realizacja wybranych zagadnień ustawowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 
oraz przestrzegania praw pracowniczych (S/11/005) 

NIK negatywnie oceniła działalność Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości, 
m.in. niegospodarności, polegającej na udziale kierownictwa urzędu w drogich zagranicznych szkoleniach, 
nieprzydatnych w ich pracy – tematyka szkoleń nie miała nic wspólnego z zakresem ich obowiązków. Kontrolą 
objęto okres 2009–2011 (I kw.).  
W tych latach urząd wydał na szkolenia 992,9 tys. zł, z czego 193,8 tys. zł przeznaczono na szkolenia 
zagraniczne (19% kosztów ogółem), 143,3 tys. zł (14%) na szkolenia stanowiące wkład własny do projektów 
realizowanych 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. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niegospodarność PUP, polegająca na udziale kierownictwa urzędu w drogich zagranicznych szkoleniach, 
nieprzydatnych w ich pracy (w Hiszpanii, Francji, Niemczech). 
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, bowiem 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 
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efektów, które powinny być zdefiniowane bardziej precyzyjnie, w sposób niewywołujący rozbieżności interpretacyjnych. 
Przyjęte kryteria badania efektywności programu powodowały, że za stan pożądany uważano zawarcie przez 
bezrobotnego 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 zdrowotnego czy 
wypoczynkowego, a jednocześnie czyniła wysoce prawdopodobnym rychłe ponowne uzyskanie przez niego statusu 
osoby bezrobotnej. Na przykład, Powiatowy Urząd Pracy w S.22 pochwalił się osiągnięciem 45% efektu w postaci 
zatrudnienia w ramach staży. Jednak analiza efektywności przeprowadzona przez NIK, oparta na kryterium okresu 
zatrudnienia oraz jego formy, wykazała, że spośród 104 osób, które znalazły zatrudnienie po odbytym stażu, tylko 
z 5 podpisano umowę o pracę na czas nieokreślony, (4,8%), a z kolejnymi 14 – umowy na czas określony nie krótszy niż 
6 miesięcy (13,5%). W 60 przypadkach zawarto umowy cywilnoprawne lub umowy na czas określony nie dłuższy niż 
3 miesiące; 4 kolejne osoby podjęły działalność gospodarczą (w tym w jednym przypadku korzystając ze środków 
Funduszu Pracy), zaś w 21 przypadkach urząd w ogóle nie znał formy ani czasu zatrudnienia stażystów.  

 Brak mechanizmów gwarantujących wybór najskuteczniejszych instrumentów aktywizacji bezrobotnych. 

M.in. kierowanie znacznej liczby beneficjentów programu na staże do pracodawców ze sfery publicznej, pomimo 
że chęć pozyskania stażystów była podyktowana przede wszystkim koniecznością niwelowania braków kadrowych, 
bez możliwości zapewnienia trwałego zatrudnienia. 

Dobre praktyki: 

 Analiza rynku pracy oraz trafność zastosowanych instrumentów z punktu widzenia zwiększenia 
szans bezrobotnych na znalezienie stałego zatrudnienia. 
Wszystkie skontrolowane powiatowe urzędy pracy prowadziły analizę lokalnych rynków pracy, 
m.in. przeprowadzając monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, badając przyczyny napływu i odpływu 
bezrobotnych oraz opisując strukturę bezrobocia, z uwzględnieniem takich kryteriów jak: wykształcenie, wiek, 
kwalifikacje zawodowe, płeć oraz miejsce zamieszkania. Zastosowane przez urzędy instrumenty aktywizacji 
wynikały z lokalnych potrzeb rynków pracy, określonych w wyniku przeprowadzonych analiz.  
Pozytywnie wyróżnił się Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, w którym każdorazowo23 analizowano szanse 
powodzenia wnioskowanych zamierzeń gospodarczych, a dokonywane przez beneficjentów wydatki miały 
bezpośredni związek z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy urzędu weryfikując 
wnioski bezrobotnych, kiedy było to nieodzowne, obniżali wartość wnioskowanych zakupów lub uznawali 
pewne elementy wyposażenia za zbędne.  

Wnioski pokontrolne 

Do dyrektorów powiatowych urzędów pracy NIK skierowała wnioski o wyeliminowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości lub stanów niepożądanych m.in. poprzez: 
 Zwiększenie nadzoru celem zapewnienia prawidłowej realizacji wszystkich instrumentów aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych. 
 Udzielanie pomocy finansowej osobom bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą w sposób 

racjonalny, z zachowaniem zasad optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 
celów. 

 Egzekwowanie postanowień umów zawartych z osobami, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

 Rzetelną analizę wniosków organizatorów stażu pod kątem możliwości zapewnienia osobom bezrobotnym 
zatrudnienia po odbytych stażach oraz zintensyfikowanie działań w ramach nadzoru nad prawidłowym ich  
przebiegiem. 

                                                            
22  Urząd ten najszerzej stosował instrument w postaci staży – 39,7% wszystkich stażystów w ramach programu w całym województwie lubuskim.  
23  Urząd w ramach programu przyznał 6 dotacji.  

 
 

 
 

 Egzekwowanie od organizatorów prac interwencyjnych obowiązków wynikających z zawartych umów 
w zakresie utrzymania miejsc pracy oraz analizę zasadności ponownego kierowania na prace interwencyjne 
tych samych osób bezrobotnych do tego samego pracodawcy. 

 Łączenie w ramach udzielanych zamówień publicznych szkoleń tożsamych co do rodzaju. 
 Właściwą weryfikację wniosków pracodawców ubiegających się o refundację kosztów utworzenia lub 

doposażenia stanowisk pracy, tak aby zakupione wyposażenie pozostawało w ścisłym związku 
ze stanowiskiem pracy. 

Pomiar efektywności programu powinien 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. 
Formułując listy zawodów deficytowych powiatowe urzędy pracy – zgodnie z przyjętymi wytycznymi tworzenia 
takich list – 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 rzeczywistości przedstawiciele wspomnianych zawodów mają duże trudności ze znalezieniem stałego 
zatrudnienia. W związku z powyższym, zdaniem NIK, staże powinny być w tych analizach traktowane odrębnie. 
Możliwe do usunięcia nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli zostały wyeliminowane, m.in. poprzez 
doprecyzowanie zapisów regulaminów wewnętrznych powiatowych urzędów pracy określających zasady 
przyznawania pomocy, zwiększenie częstotliwości wizyt monitorujących u beneficjentów, uzupełnienie 
dokumentacji dotyczącej realizacji indywidualnych planów działania oraz stosowanie kryterium możliwości 
zatrudnienia stażysty przy wyborze organizatora stażu. 

Realizacja wybranych zagadnień ustawowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 
oraz przestrzegania praw pracowniczych (S/11/005) 

NIK negatywnie oceniła działalność Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości, 
m.in. niegospodarności, polegającej na udziale kierownictwa urzędu w drogich zagranicznych szkoleniach, 
nieprzydatnych w ich pracy – tematyka szkoleń nie miała nic wspólnego z zakresem ich obowiązków. Kontrolą 
objęto okres 2009–2011 (I kw.).  
W tych latach urząd wydał na szkolenia 992,9 tys. zł, z czego 193,8 tys. zł przeznaczono na szkolenia 
zagraniczne (19% kosztów ogółem), 143,3 tys. zł (14%) na szkolenia stanowiące wkład własny do projektów 
realizowanych 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. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niegospodarność PUP, polegająca na udziale kierownictwa urzędu w drogich zagranicznych szkoleniach, 
nieprzydatnych w ich pracy (w Hiszpanii, Francji, Niemczech). 
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, bowiem 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 
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wyniósł 19,2 tys. zł, wzięło udział m.in. dwóch pracowników Wydziału Organizacji i Kadr. W szkoleniu „Aktywna 
polityka rynku pracy w obliczu kryzysu gospodarczego – 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. 

 Prowadzenie działalności szkoleniowej przez pracowników w trakcie świadczenia pracy. 

NIK ustaliła, że od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2011 r. dwóch pracowników urzędu prowadziło szkolenia na rzecz 
podmiotów zewnętrznych, podpisując jednocześnie listę obecności w zakładzie pracy. Szkolenia prowadzone przez 
jedną z osób obejmowały we wskazanym okresie ogółem 168 dni, przy czym w 51 przypadkach szkolenia 
wykonywane były w czasie zwolnienia lekarskiego lub w dniach, kiedy pracownik był podpisany na liście obecności. 
Druga z osób 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, kiedy była podpisana na liście obecności w urzędzie. 

 Nieuzasadnianie przez Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie pomocy ze środków Funduszu Pracy 
decyzji o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

 
W okresie objętym kontrolą do PUP wpłynęły 1.893 wnioski o przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, z których 1.306 załatwiono pozytywnie. PUP podpisał 602 umowy 
na przyznanie 10.722.386 zł z Funduszu Pracy oraz 704 umowy na przyznanie 11.858.682 zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W 102 przypadkach PUP odmówił przyznania środków, 
197 bezrobotnych wycofało wnioski. Na sześć badanych wniosków, wszystkie były kompletne i zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Komisja ds. oceny wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków 
z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację 
podmiotowi gospodarczemu ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego, we wszystkich badanych przypadkach nie uzasadniła przyznania środków, 
pomimo że zgodnie z § 7 regulaminu pracy komisji, do zakresu zadań komisji należała m.in. ocena wniosku oraz 
uzasadnienie oceny. 

Wnioski pokontrolne: 

 Zaniechanie przez pracowników prowadzenia działalności szkoleniowej w trakcie świadczenia pracy 
na rzecz urzędu. 

 Rozpatrywanie bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w kpa, wniosków osób bezrobotnych. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego 
(P/13/192) 

W latach 2008–2010 NIK prowadziła kontrole o tej tematyce, łącznie w 66 jednostkach samorządu terytorialnego. 
Mając na względzie znaczną skalę i zakres stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli uznała 
za konieczne sprawdzenie sposobu realizacji wniosków pokontrolnych. Skontrolowano 27 gmin i powiatów. 
W porównaniu do ustaleń kontroli NIK przeprowadzonych w poprzednich latach nastąpiła poprawa. Odsetek 
jednostek ocenionych negatywnie w następstwie kontroli NIK zmalał z 24,1% do 7,4%. Jednakże w 9 powiatach 
i gminach nie w pełni zrealizowano sformułowane wnioski pokontrolne.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprzestrzeganie obowiązku przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru.  

W trzech jst (Urząd Miejski w G., Starostwo Powiatowe w P., Urząd Miasta Z.) ponownie stwierdzono przypadki 
(łącznie 7) nieprzestrzegania obowiązku przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru.  

 Formułowanie kryteriów nieadekwatnych do zadań realizowanych na obsadzanym stanowisku pracy. 

W jednym jst (Urząd Miasta Z.) ponownie odnotowano przypadek polegający na formułowaniu kryteriów 
nieadekwatnych do zadań realizowanych na obsadzanym stanowisku pracy.  

 Powierzanie wykonywania czynności urzędniczych w drodze umów cywilnoprawnych.  

Miało to miejsce w 6 (22,2%) jst, w jednej jst (Urząd Miejski w N.) nadal stosowano praktykę powierzania wykonywania 
czynności urzędniczych w drodze umów cywilnoprawnych (łącznie 130 umów). 

Pozostałe nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli polegały głównie na:   
 Nierównym  traktowaniu kandydatów, wybiórczym stosowaniu przyjętych zasad oraz formułowaniu kryteriów 

niejednoznacznych lub nieadekwatnych do zadań realizowanych na obsadzanych stanowiskach.  

Takie przypadki ujawniono w 7 (25,9%) skontrolowanych jednostkach; – powierzaniu wykonywania czynności 
urzędniczych w drodze umów cywilnoprawnych; – zatrudnianiu osób niespełniających wymogów określonych 
przepisami prawa lub sformułowanych w ogłoszeniach o naborze. Sytuacje takie ujawniono w 4 (14,8%) 
kontrolowanych jednostkach; – nierzetelnej weryfikacji kandydatów, co stwierdzono w 6 (22,2%) jst.  

 
Dobre praktyki: 
 
Podkreślenia wymaga dobra praktyka, polegająca na podejmowaniu przez jeden ze skontrolowanych 
samorządów (Starostwo Powiatowe w S.) działań zmierzających do zagwarantowania obiektywizmu 
osób decydujących o obsadzie stanowisk urzędniczych, czego wyrazem jest składanie przez członków 
komisji rekrutacyjnych oświadczeń o braku stosunków faktycznych i prawnych z osobami, których 
dotyczyło postępowanie konkursowe. Takie postępowanie sprzyja kreowaniu zaufania społeczeństwa 
do instytucji publicznych. 
 

Wnioski pokontrolne 

W czasie trwania kontroli nastąpiła realizacja wniosku de lege ferenda, sformułowanego w 2010 r. w informacji 
o wynikach kontroli P/09/190. W dniu 1 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach 
samorządowych, która polegała na zmianie definicji „wolnego stanowiska urzędniczego”. Dotychczasowe 
brzmienie art. 12 ust. 1 ww. ustawy było na tyle nieprecyzyjne, że mogło prowadzić do niejednolitego stosowania 
prawa, w tym awansowania na stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych innych niż urzędnicy, bez 
zastosowania procedury otwartego i konkurencyjnego naboru. 
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wyniósł 19,2 tys. zł, wzięło udział m.in. dwóch pracowników Wydziału Organizacji i Kadr. W szkoleniu „Aktywna 
polityka rynku pracy w obliczu kryzysu gospodarczego – 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. 

 Prowadzenie działalności szkoleniowej przez pracowników w trakcie świadczenia pracy. 

NIK ustaliła, że od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2011 r. dwóch pracowników urzędu prowadziło szkolenia na rzecz 
podmiotów zewnętrznych, podpisując jednocześnie listę obecności w zakładzie pracy. Szkolenia prowadzone przez 
jedną z osób obejmowały we wskazanym okresie ogółem 168 dni, przy czym w 51 przypadkach szkolenia 
wykonywane były w czasie zwolnienia lekarskiego lub w dniach, kiedy pracownik był podpisany na liście obecności. 
Druga z osób 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, kiedy była podpisana na liście obecności w urzędzie. 

 Nieuzasadnianie przez Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie pomocy ze środków Funduszu Pracy 
decyzji o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

 
W okresie objętym kontrolą do PUP wpłynęły 1.893 wnioski o przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, z których 1.306 załatwiono pozytywnie. PUP podpisał 602 umowy 
na przyznanie 10.722.386 zł z Funduszu Pracy oraz 704 umowy na przyznanie 11.858.682 zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W 102 przypadkach PUP odmówił przyznania środków, 
197 bezrobotnych wycofało wnioski. Na sześć badanych wniosków, wszystkie były kompletne i zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Komisja ds. oceny wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków 
z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację 
podmiotowi gospodarczemu ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego, we wszystkich badanych przypadkach nie uzasadniła przyznania środków, 
pomimo że zgodnie z § 7 regulaminu pracy komisji, do zakresu zadań komisji należała m.in. ocena wniosku oraz 
uzasadnienie oceny. 

Wnioski pokontrolne: 

 Zaniechanie przez pracowników prowadzenia działalności szkoleniowej w trakcie świadczenia pracy 
na rzecz urzędu. 

 Rozpatrywanie bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w kpa, wniosków osób bezrobotnych. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego 
(P/13/192) 

W latach 2008–2010 NIK prowadziła kontrole o tej tematyce, łącznie w 66 jednostkach samorządu terytorialnego. 
Mając na względzie znaczną skalę i zakres stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli uznała 
za konieczne sprawdzenie sposobu realizacji wniosków pokontrolnych. Skontrolowano 27 gmin i powiatów. 
W porównaniu do ustaleń kontroli NIK przeprowadzonych w poprzednich latach nastąpiła poprawa. Odsetek 
jednostek ocenionych negatywnie w następstwie kontroli NIK zmalał z 24,1% do 7,4%. Jednakże w 9 powiatach 
i gminach nie w pełni zrealizowano sformułowane wnioski pokontrolne.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprzestrzeganie obowiązku przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru.  

W trzech jst (Urząd Miejski w G., Starostwo Powiatowe w P., Urząd Miasta Z.) ponownie stwierdzono przypadki 
(łącznie 7) nieprzestrzegania obowiązku przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru.  

 Formułowanie kryteriów nieadekwatnych do zadań realizowanych na obsadzanym stanowisku pracy. 

W jednym jst (Urząd Miasta Z.) ponownie odnotowano przypadek polegający na formułowaniu kryteriów 
nieadekwatnych do zadań realizowanych na obsadzanym stanowisku pracy.  

 Powierzanie wykonywania czynności urzędniczych w drodze umów cywilnoprawnych.  

Miało to miejsce w 6 (22,2%) jst, w jednej jst (Urząd Miejski w N.) nadal stosowano praktykę powierzania wykonywania 
czynności urzędniczych w drodze umów cywilnoprawnych (łącznie 130 umów). 

Pozostałe nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli polegały głównie na:   
 Nierównym  traktowaniu kandydatów, wybiórczym stosowaniu przyjętych zasad oraz formułowaniu kryteriów 

niejednoznacznych lub nieadekwatnych do zadań realizowanych na obsadzanych stanowiskach.  

Takie przypadki ujawniono w 7 (25,9%) skontrolowanych jednostkach; – powierzaniu wykonywania czynności 
urzędniczych w drodze umów cywilnoprawnych; – zatrudnianiu osób niespełniających wymogów określonych 
przepisami prawa lub sformułowanych w ogłoszeniach o naborze. Sytuacje takie ujawniono w 4 (14,8%) 
kontrolowanych jednostkach; – nierzetelnej weryfikacji kandydatów, co stwierdzono w 6 (22,2%) jst.  

 
Dobre praktyki: 
 
Podkreślenia wymaga dobra praktyka, polegająca na podejmowaniu przez jeden ze skontrolowanych 
samorządów (Starostwo Powiatowe w S.) działań zmierzających do zagwarantowania obiektywizmu 
osób decydujących o obsadzie stanowisk urzędniczych, czego wyrazem jest składanie przez członków 
komisji rekrutacyjnych oświadczeń o braku stosunków faktycznych i prawnych z osobami, których 
dotyczyło postępowanie konkursowe. Takie postępowanie sprzyja kreowaniu zaufania społeczeństwa 
do instytucji publicznych. 
 

Wnioski pokontrolne 

W czasie trwania kontroli nastąpiła realizacja wniosku de lege ferenda, sformułowanego w 2010 r. w informacji 
o wynikach kontroli P/09/190. W dniu 1 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach 
samorządowych, która polegała na zmianie definicji „wolnego stanowiska urzędniczego”. Dotychczasowe 
brzmienie art. 12 ust. 1 ww. ustawy było na tyle nieprecyzyjne, że mogło prowadzić do niejednolitego stosowania 
prawa, w tym awansowania na stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych innych niż urzędnicy, bez 
zastosowania procedury otwartego i konkurencyjnego naboru. 
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Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych (P/11/122)  

Kontrola, przeprowadzona w 16 urzędach miast i gmin, obejmująca lata 2009–2010 i pierwszą połowę roku 2011. 

Wykazała, że nie osiąga się pożądanych efektywności w zakresie społecznej użyteczności pracy wykonywanej 
przez skazanych i jej funkcji resocjalizacyjnej. Samorządy i wyznaczane przez nie podmioty nie były bowiem 
przygotowane do zrealizowania założeń ustawodawcy, że tak orzekana kara powinna być środkiem probacyjnym 
polegającym na świadczeniu bezpłatnej pracy na rzecz lokalnej społeczności i zapewnić indywidualno- 
-prewencyjne oddziaływanie na skazanego, a także realizację celu wychowawczego. Luki tej nie wypełniła 
realizowana w znikomym zakresie współpraca sądów, kuratorów sądowych, gmin i bezpośrednich organizatorów 
pracy skazanym. Sądy nie korzystały z uprawnienia do określania potrzeb w zakresie rodzaju prac powierzanych 
skazanym24. W konsekwencji osobom tym powierzano często zbędne czynności. Brak jest również instrumentów 
pozwalających na ocenę efektywności prac25, a ich organizatorzy często nie przywiązywali wagi do tego, by były 
one nie tylko istotne dla społeczeństwa, ale też rozwijały – w miarę możliwości – kwalifikacje skazanych26.  

Wyniki kontroli uprawniają do stwierdzenia, że działalność gmin i wyznaczonych przez nie podmiotów zaspokaja 
zgłaszane przez sądy potrzeby co do liczby miejsc wykonywania przez skazanych prac na cele społeczne, ale 
efektywność prac jest znikoma. Pomimo odciążenia tych podmiotów, od 8 czerwca 2010 r., od ponoszenia 
nakładów na badania lekarskie skazanych oraz ubezpieczania ich od następstw nieszczęśliwych wypadków 
i odpowiedzialności cywilnej, większość z  nich widzi nadal przewagę niedogodności niż korzyści w tworzeniu 
miejsc pracy dla osób skazanych na karę ograniczenia wolności. 

Ważniejsze nieprawidłowości 

Organy 15 z 16 objętych kontrolą miast i gmin formalnie zrealizowały spoczywające na nich obowiązki27, gdyż 
wyznaczyły organizatorów prac28, jednak część z tych podmiotów nie zapewniła odpowiednich warunków 
do wykonywania kary ograniczenia wolności. W skontrolowanych gminach stwierdzono także nieprawidłowości 
niemające istotnego wpływu na proces wykonywania kar: 
 Niewypełnienie przez burmistrzów obowiązku poinformowania rad gmin o podmiotach wyznaczonych 

do zatrudnienia skazanych, oraz przedstawienia radom opinii prezesów sądów o potrzebach w zakresie 
wykonywania pracy przez skazanych. 

 Nieprowadzenie w urzędach wykazu podmiotów wyznaczonych do zatrudnienia skazanych. 
 Niewywiązywanie się wyznaczonych do organizacji prac dla skazanych z obowiązków organizatorów prac. 

Podmioty zatrudniające skazanych utworzyły na ogół wystarczającą liczbę miejsc pracy, co umożliwiło niezwłoczne 
zatrudnianie osób skierowanych do odbycia kary. Część z tych podmiotów nie wywiązała się z obowiązków 
organizatorów prac. 

Trzy z 20 skontrolowanych jednostek nie przeszkoliły skazanych w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zaś 18 nie zapewniło im odzieży i obuwia roboczego przewidzianych na danym stanowisku pracy. 

                                                            
24    W 11 przypadkach (na 16 skontrolowanych urzędów) opinie sądów sprowadzały się do określenia przewidywanej liczby skazanych do wykonywania 

pracy oraz ew. liczby godzin w przeliczeniu na jednego skazanego. Pięć opinii zawierało wskazanie rodzaju pracy (w dwóch z nich określono również 
miejsce jej wykonywania). 

25  Z dniem 8 czerwca 2010 r. zniesiony został obowiązek informowania sądowego kuratora zawodowego o efektywności prac wykonywanych przez 
skazanych. 

26  Zgodnie z regułą 67. zaleceń przyjętych przez Komitet Ministrów Rady Europy 19 października 1992 r. pn. „Europejskie reguły postępowania, 
dotyczące sankcji i środków alternatywnych” prace wykonywane na rzecz społeczności nie mogą być bezcelowe; muszą one być społecznie użyteczne 
i istotne, a także w miarę możliwości rozwijać kwalifikacje sprawcy. 

27    Przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544) i w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w tej samej sprawie (Dz. U. Nr 98, 
poz. 634). 

28   Podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy nie wyznaczył Burmistrz Miasta Iławy. Dwa urzędy realizowały zarówno 
zadania organu gminy, jak i podmiotu, w którym wykonywana była kara ograniczenia wolności. 

 
 

 
 

Siedmiu organizatorów prac nie wyznaczyło osób odpowiedzialnych za organizowanie i kontrolowanie pracy 
skazanych.  

Dziewięć podmiotów nie ustaliło harmonogramów pracy skazanych, sześć nie prowadziło ewidencji pracy (lub czyniło 
to nierzetelnie), zaś cztery nieterminowo przekazywały sądowemu kuratorowi zawodowemu informacje o pracy 
wykonywanej przez skazanych oraz nie informowały lub informowały z opóźnieniem o przypadkach niestawienia się 
skazanych do pracy lub jej porzucenia. 

Pięciu organizatorów prac nie poddało skazanych badaniom lekarskim, natomiast dziewięciu nie ubezpieczyło ich 
od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia osobie trzeciej 
szkody przy wykonywaniu pracy29. 

 Nieefektywność i nieprzydatność wykonywanych przez skazanych prac. 

Prace wykonywane przez skazanych były najczęściej mało efektywne. Skazani na ogół nie angażowali się we właściwy 
sposób w wykonywanie powierzonych im obowiązków, a jakość ich pracy była niska. Tylko 25% skontrolowanych 
podmiotów wskazało, że prace te przyniosły wymierne korzyści30. Wydatki na organizację prac skazanych były 
stosunkowo niewielkie i służyły realizacji zadań związanych z wykonywaniem kary. Współpraca samorządu gmin 
z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości sprowadzała się z reguły do formalnego wypełniania obowiązków 
wynikających z  przepisów prawa. Wójtowie, burmistrzowie i  prezydenci miast ograniczali się do wyznaczania miejsc 
i podmiotów, w których wykonywane były prace na cele społeczne, nie zwracając uwagi ani na potencjalne korzyści dla 
społeczności lokalnej, ani na znaczenie tych prac dla resocjalizacji skazanych.  

Dobre praktyki: 

Na uwagę zasługują dobre praktyki w zakresie współpracy gmin i miast z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości.  

Biuro Polityki Społecznej Urzędu Dzielnicy B. wspólnie z Sądem Okręgowym w W. i Sądem Okręgowym dla W. 
zorganizowało w czerwcu 2011 roku konferencję poświęconą wykonywaniu kary ograniczenia wolności. Wzięli 
w niej również udział przedstawiciele podmiotów organizujących prace. Uczestnicy konferencji dostrzegli 
potrzebę cyklicznego (raz w roku) organizowania tego typu spotkań w składzie rozszerzonym o przedstawicieli 
Policji i Prokuratury. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L., prowadził  w ramach realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych  działalność resocjalizacyjną we współpracy z kuratorami społecznymi i zawodowymi 
zatrudnionymi w Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w L. Sprawozdania z wykonania zadań 
określonych w Strategii składano corocznie Radzie Miasta. 

Działania resocjalizacyjne podejmował także, w ramach szeroko pojętej pomocy postpenitencjarnej, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w B. Na pomoc tę składały się m.in. takie elementy jak: aktywizacja społeczna 
i zawodowa, pomoc prawna, terapeutyczna, psychologiczna, czy celowa pomoc materialna. 

Wnioski pokontrolne 

Zdaniem NIK potrzebne jest wypracowanie rozwiązań systemowych zapewniających uzyskiwanie ewidentnych 
korzyści dla społeczności lokalnej i skazanych z wykonywania przez nich kary orzeczonej w formie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne lub prac społecznie użytecznych.  Zdefiniowania przez sądy wymagają 
potrzeby i pożądane rezultaty prac wykonanych przez skazanych, zwłaszcza w kontekście wymiaru etycznego 
zasądzonych kar  spłaty długu wobec społeczeństwa.  

 

                                                            
29  Obowiązek organizatora prac do 7 czerwca 2010 r. 
30   Efektywność prac oceniono na podstawie informacji uzyskanych od  organizatorów. 
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Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych (P/11/122)  

Kontrola, przeprowadzona w 16 urzędach miast i gmin, obejmująca lata 2009–2010 i pierwszą połowę roku 2011. 

Wykazała, że nie osiąga się pożądanych efektywności w zakresie społecznej użyteczności pracy wykonywanej 
przez skazanych i jej funkcji resocjalizacyjnej. Samorządy i wyznaczane przez nie podmioty nie były bowiem 
przygotowane do zrealizowania założeń ustawodawcy, że tak orzekana kara powinna być środkiem probacyjnym 
polegającym na świadczeniu bezpłatnej pracy na rzecz lokalnej społeczności i zapewnić indywidualno- 
-prewencyjne oddziaływanie na skazanego, a także realizację celu wychowawczego. Luki tej nie wypełniła 
realizowana w znikomym zakresie współpraca sądów, kuratorów sądowych, gmin i bezpośrednich organizatorów 
pracy skazanym. Sądy nie korzystały z uprawnienia do określania potrzeb w zakresie rodzaju prac powierzanych 
skazanym24. W konsekwencji osobom tym powierzano często zbędne czynności. Brak jest również instrumentów 
pozwalających na ocenę efektywności prac25, a ich organizatorzy często nie przywiązywali wagi do tego, by były 
one nie tylko istotne dla społeczeństwa, ale też rozwijały – w miarę możliwości – kwalifikacje skazanych26.  

Wyniki kontroli uprawniają do stwierdzenia, że działalność gmin i wyznaczonych przez nie podmiotów zaspokaja 
zgłaszane przez sądy potrzeby co do liczby miejsc wykonywania przez skazanych prac na cele społeczne, ale 
efektywność prac jest znikoma. Pomimo odciążenia tych podmiotów, od 8 czerwca 2010 r., od ponoszenia 
nakładów na badania lekarskie skazanych oraz ubezpieczania ich od następstw nieszczęśliwych wypadków 
i odpowiedzialności cywilnej, większość z  nich widzi nadal przewagę niedogodności niż korzyści w tworzeniu 
miejsc pracy dla osób skazanych na karę ograniczenia wolności. 

Ważniejsze nieprawidłowości 

Organy 15 z 16 objętych kontrolą miast i gmin formalnie zrealizowały spoczywające na nich obowiązki27, gdyż 
wyznaczyły organizatorów prac28, jednak część z tych podmiotów nie zapewniła odpowiednich warunków 
do wykonywania kary ograniczenia wolności. W skontrolowanych gminach stwierdzono także nieprawidłowości 
niemające istotnego wpływu na proces wykonywania kar: 
 Niewypełnienie przez burmistrzów obowiązku poinformowania rad gmin o podmiotach wyznaczonych 

do zatrudnienia skazanych, oraz przedstawienia radom opinii prezesów sądów o potrzebach w zakresie 
wykonywania pracy przez skazanych. 

 Nieprowadzenie w urzędach wykazu podmiotów wyznaczonych do zatrudnienia skazanych. 
 Niewywiązywanie się wyznaczonych do organizacji prac dla skazanych z obowiązków organizatorów prac. 

Podmioty zatrudniające skazanych utworzyły na ogół wystarczającą liczbę miejsc pracy, co umożliwiło niezwłoczne 
zatrudnianie osób skierowanych do odbycia kary. Część z tych podmiotów nie wywiązała się z obowiązków 
organizatorów prac. 

Trzy z 20 skontrolowanych jednostek nie przeszkoliły skazanych w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zaś 18 nie zapewniło im odzieży i obuwia roboczego przewidzianych na danym stanowisku pracy. 

                                                            
24    W 11 przypadkach (na 16 skontrolowanych urzędów) opinie sądów sprowadzały się do określenia przewidywanej liczby skazanych do wykonywania 

pracy oraz ew. liczby godzin w przeliczeniu na jednego skazanego. Pięć opinii zawierało wskazanie rodzaju pracy (w dwóch z nich określono również 
miejsce jej wykonywania). 

25  Z dniem 8 czerwca 2010 r. zniesiony został obowiązek informowania sądowego kuratora zawodowego o efektywności prac wykonywanych przez 
skazanych. 

26  Zgodnie z regułą 67. zaleceń przyjętych przez Komitet Ministrów Rady Europy 19 października 1992 r. pn. „Europejskie reguły postępowania, 
dotyczące sankcji i środków alternatywnych” prace wykonywane na rzecz społeczności nie mogą być bezcelowe; muszą one być społecznie użyteczne 
i istotne, a także w miarę możliwości rozwijać kwalifikacje sprawcy. 

27    Przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544) i w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w tej samej sprawie (Dz. U. Nr 98, 
poz. 634). 

28   Podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy nie wyznaczył Burmistrz Miasta Iławy. Dwa urzędy realizowały zarówno 
zadania organu gminy, jak i podmiotu, w którym wykonywana była kara ograniczenia wolności. 

 
 

 
 

Siedmiu organizatorów prac nie wyznaczyło osób odpowiedzialnych za organizowanie i kontrolowanie pracy 
skazanych.  

Dziewięć podmiotów nie ustaliło harmonogramów pracy skazanych, sześć nie prowadziło ewidencji pracy (lub czyniło 
to nierzetelnie), zaś cztery nieterminowo przekazywały sądowemu kuratorowi zawodowemu informacje o pracy 
wykonywanej przez skazanych oraz nie informowały lub informowały z opóźnieniem o przypadkach niestawienia się 
skazanych do pracy lub jej porzucenia. 

Pięciu organizatorów prac nie poddało skazanych badaniom lekarskim, natomiast dziewięciu nie ubezpieczyło ich 
od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia osobie trzeciej 
szkody przy wykonywaniu pracy29. 

 Nieefektywność i nieprzydatność wykonywanych przez skazanych prac. 

Prace wykonywane przez skazanych były najczęściej mało efektywne. Skazani na ogół nie angażowali się we właściwy 
sposób w wykonywanie powierzonych im obowiązków, a jakość ich pracy była niska. Tylko 25% skontrolowanych 
podmiotów wskazało, że prace te przyniosły wymierne korzyści30. Wydatki na organizację prac skazanych były 
stosunkowo niewielkie i służyły realizacji zadań związanych z wykonywaniem kary. Współpraca samorządu gmin 
z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości sprowadzała się z reguły do formalnego wypełniania obowiązków 
wynikających z  przepisów prawa. Wójtowie, burmistrzowie i  prezydenci miast ograniczali się do wyznaczania miejsc 
i podmiotów, w których wykonywane były prace na cele społeczne, nie zwracając uwagi ani na potencjalne korzyści dla 
społeczności lokalnej, ani na znaczenie tych prac dla resocjalizacji skazanych.  

Dobre praktyki: 

Na uwagę zasługują dobre praktyki w zakresie współpracy gmin i miast z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości.  

Biuro Polityki Społecznej Urzędu Dzielnicy B. wspólnie z Sądem Okręgowym w W. i Sądem Okręgowym dla W. 
zorganizowało w czerwcu 2011 roku konferencję poświęconą wykonywaniu kary ograniczenia wolności. Wzięli 
w niej również udział przedstawiciele podmiotów organizujących prace. Uczestnicy konferencji dostrzegli 
potrzebę cyklicznego (raz w roku) organizowania tego typu spotkań w składzie rozszerzonym o przedstawicieli 
Policji i Prokuratury. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L., prowadził  w ramach realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych  działalność resocjalizacyjną we współpracy z kuratorami społecznymi i zawodowymi 
zatrudnionymi w Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w L. Sprawozdania z wykonania zadań 
określonych w Strategii składano corocznie Radzie Miasta. 

Działania resocjalizacyjne podejmował także, w ramach szeroko pojętej pomocy postpenitencjarnej, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w B. Na pomoc tę składały się m.in. takie elementy jak: aktywizacja społeczna 
i zawodowa, pomoc prawna, terapeutyczna, psychologiczna, czy celowa pomoc materialna. 

Wnioski pokontrolne 

Zdaniem NIK potrzebne jest wypracowanie rozwiązań systemowych zapewniających uzyskiwanie ewidentnych 
korzyści dla społeczności lokalnej i skazanych z wykonywania przez nich kary orzeczonej w formie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne lub prac społecznie użytecznych.  Zdefiniowania przez sądy wymagają 
potrzeby i pożądane rezultaty prac wykonanych przez skazanych, zwłaszcza w kontekście wymiaru etycznego 
zasądzonych kar  spłaty długu wobec społeczeństwa.  

 

                                                            
29  Obowiązek organizatora prac do 7 czerwca 2010 r. 
30   Efektywność prac oceniono na podstawie informacji uzyskanych od  organizatorów. 
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Organy samorządu terytorialnego powinny: 
 Podjąć współpracę z prezesami sądów i kuratorami sądowymi, w celu lepszego zdiagnozowania potrzeb 

dotyczących rodzaju prac oraz miejsc ich wykonywania. 
 Wyznaczać podmioty zapewniające skazanym pracę społecznie użyteczną i w miarę możliwości podnoszącą ich 

kwalifikacje. 
Od organizatorów należy oczekiwać realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz przydzielania 
skazanym (w porozumieniu z nadzorującymi odbywanie kary kuratorami sądowymi) prac przynoszących 
wymierne korzyści. Szersza współpraca z kuratorami sądowymi powinna przyczynić się też do resocjalizacji 
skazanych. 

Zmiany wprowadzone w przepisach wykonawczych regulujących zadania kuratorów w zakresie wykonywania 
kary ograniczenia wolności w 2013 roku, wpisują się w sformułowane w informacji pokontrolnej postulaty NIK. 
Minister Sprawiedliwości31 zobowiązał kuratorów zawodowych do nawiązania – w porozumieniu z prezesami 
sądów rejonowych – stałej współpracy z organami samorządu terytorialnego w celu pozyskiwania podmiotów, 
w których skazani będą mogli wykonywać nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne, oraz do: 
 Utrzymywania stałego kontaktu z podmiotami, w których jest wykonywana praca. 
 Kontrolowania przestrzegania przez wyznaczone podmioty ustalonych zasad organizacji pracy skazanych 

i wypełniania innych obowiązków z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie 
użytecznej. 

 Organizowania i prowadzenia szkoleń oraz instruktaży dla osób wyznaczonych do organizowania pracy 
skazanych i kontrolowania jej przebiegu oraz ustalania sposobu przekazywania informacji o rodzaju 
wykonywanej przez skazanego pracy i jej efektywności, niezgłoszeniu się skazanego do pracy, niepodjęciu 
przydzielonej pracy, przeszkodzie uniemożliwiającej wykonywanie pracy, opuszczeniu pracy bez 
usprawiedliwienia, a także o każdym przypadku niesumiennego wykonywania pracy oraz uporczywego 
nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy. 

 

                                                            
31  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów 

sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 335). 
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2. Transport 
3. Inwestycje przeciwpowodziowe 

  

Sprawy społeczne



 
 

 
 

Organy samorządu terytorialnego powinny: 
 Podjąć współpracę z prezesami sądów i kuratorami sądowymi, w celu lepszego zdiagnozowania potrzeb 

dotyczących rodzaju prac oraz miejsc ich wykonywania. 
 Wyznaczać podmioty zapewniające skazanym pracę społecznie użyteczną i w miarę możliwości podnoszącą ich 

kwalifikacje. 
Od organizatorów należy oczekiwać realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz przydzielania 
skazanym (w porozumieniu z nadzorującymi odbywanie kary kuratorami sądowymi) prac przynoszących 
wymierne korzyści. Szersza współpraca z kuratorami sądowymi powinna przyczynić się też do resocjalizacji 
skazanych. 

Zmiany wprowadzone w przepisach wykonawczych regulujących zadania kuratorów w zakresie wykonywania 
kary ograniczenia wolności w 2013 roku, wpisują się w sformułowane w informacji pokontrolnej postulaty NIK. 
Minister Sprawiedliwości31 zobowiązał kuratorów zawodowych do nawiązania – w porozumieniu z prezesami 
sądów rejonowych – stałej współpracy z organami samorządu terytorialnego w celu pozyskiwania podmiotów, 
w których skazani będą mogli wykonywać nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne, oraz do: 
 Utrzymywania stałego kontaktu z podmiotami, w których jest wykonywana praca. 
 Kontrolowania przestrzegania przez wyznaczone podmioty ustalonych zasad organizacji pracy skazanych 

i wypełniania innych obowiązków z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie 
użytecznej. 

 Organizowania i prowadzenia szkoleń oraz instruktaży dla osób wyznaczonych do organizowania pracy 
skazanych i kontrolowania jej przebiegu oraz ustalania sposobu przekazywania informacji o rodzaju 
wykonywanej przez skazanego pracy i jej efektywności, niezgłoszeniu się skazanego do pracy, niepodjęciu 
przydzielonej pracy, przeszkodzie uniemożliwiającej wykonywanie pracy, opuszczeniu pracy bez 
usprawiedliwienia, a także o każdym przypadku niesumiennego wykonywania pracy oraz uporczywego 
nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy. 

 

                                                            
31  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów 

sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 335). 
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Infrastruktura jest  działem, w którym skutki – negatywne i pozytywne – działań  samorządu są stosunkowo szybko 
odczuwalne przez społeczność. Kontrole z tego obszaru dotyczą zarówno transportu, inwestycji w infrastrukturę 
komunalną, przeciwpowodziową, jak i gospodarowania lokalnymi nieruchomościami i mieszkalnictwa.  

W sferze dotyczącej mieszkalnictwa, która wymaga długofalowego działania, nie widać niestety pomysłu 
niektórych jednostek na wykorzystanie posiadanych zasobów. Stąd niedobory lokali socjalnych i długa kolejka 
oczekujących z jednej strony, z drugiej zaś – obecność pustostanów. Przy czym zarówno nadających się do 
natychmiastowego wykorzystania, jak również tych wymagających nakładów, czasem niewielkich remontowych, 
oraz kwalifikujących się wyłącznie do rozbiórki, gdyż zamieszkanie w nich rodzi zagrożenie. 

Niedobory lokali socjalnych o niskim standardzie to także zagrożenie dla samorządowych finansów, w postaci 
konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom mieszkań i domów, związanej z niemożnością wykonania 
wyroków eksmisyjnych. Na szczególne więc uznanie zasługują działania gmin dotyczące monitorowania 
wykorzystania posiadanych lokali, monitorowania i likwidacji pustostanów, a także wszelkie działania zmierzające 
do redukcji zadłużenia najemców gminnych lokali np. dzięki możliwości odpracowania długu poprzez 
wykonywanie prac na rzecz wspólnoty. Rozwiązanie takie jest cenne, szczególnie w przypadku zwiększonego 
bezrobocia na danym terenie. 

Wciąż poprawy wymaga korelacja stawek gminnych czy miejskich czynszów w stosunku do nakładów 
ponoszonych przez samorządy na remonty substancji mieszkaniowej, która wymaga często pilnych i planowych 
działań. Kolejna kontrola NIK pokazuje, że plany remontów zazwyczaj nie odzwierciedlały faktycznych potrzeb 
i niejednokrotnie były działaniami o charakterze interwencyjno-doraźnym. 

Nieruchomości samorządowe to jednak nie tylko balast dla lokalnych budżetów. Mogą one stanowić i stanowią 
źródło dochodu. Jednym z takich źródeł są przychody z tytułu użytkowania wieczystego – aby przychód był 
znaczący dla gminnego lub miejskiego budżetu – wartość nieruchomości powinna być możliwie jak najbardziej 
aktualna, gdyż opłata stanowi jej ułamek. W kontroli dotyczącej aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie 
negatywnie oceniono prowadzenie przez samorządy ewidencji nieruchomości. W innej kontroli również wyszło na 
jaw, że lokalne społeczności miewają problem z określeniem, co tak naprawdę posiadają. Choć tu na wyróżnienie 
zasługuje zauważalne zwiększenie świadomości władz lokalnych. Od 2008 r. bowiem coraz więcej starostów 
podjęło działania na rzecz uporządkowania (uaktualnienia) ewidencji gruntów i budynków oraz uregulowania 
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Powierzchnia nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym w 2008 r. stanowiła ponad 48%, a w 2012 r. zmniejszyła się ponad dwukrotnie i stanowiła prawie 23% 
łącznej powierzchni nieruchomości SP, którymi gospodarowali kontrolowani starostowie. 

Gmina, dbając o swój zasób lokali, może też niektóre mieszkania sprzedawać, na przykład dotychczasowym 
najemcom. W tym przypadku na ogół udzielana jest bonifikata, często kilkadziesiąt procent wartości 
nieruchomości. Bonifikata ta podlega jednak zwrotowi w przypadku, gdy kupujący mieszkanie sprzeda je przed 
upływem okresowego czasu. Kontrola NIK w tym obszarze wykazała, że gminy mają problem z monitorowaniem 
obrotu wtórnego lokalami objętymi bonifikatą i niską skutecznością działań egzekucyjnych dotyczących zwrotu 
zwaloryzowanej bonifikaty. W badanym okresie 2007–2010 (30 października) odzyskano tylko 16% ogółu 
należności z tego tytułu. 

Kolejnym źródłem samorządowych przychodów może być najem lub dzierżawa nieruchomości gminnych na cele 
komercyjne. Jednakże aż 87% ze skontrolowanych gmin nie wywiązało się z ustawowego obowiązku 
sporządzania planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 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.  

Rozwój tkanki miejskiej i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich powinien mieć podwalinę w postaci planów 
zagospodarowania przestrzennego. W tej sferze widać ogromne zróżnicowanie. Są w Polsce miejscowości 
w 100% pokryte mpzp, jak i takie, gdzie odsetek ten jest liczbą jednocyfrową. 
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Infrastruktura jest  działem, w którym skutki – negatywne i pozytywne – działań  samorządu są stosunkowo szybko 
odczuwalne przez społeczność. Kontrole z tego obszaru dotyczą zarówno transportu, inwestycji w infrastrukturę 
komunalną, przeciwpowodziową, jak i gospodarowania lokalnymi nieruchomościami i mieszkalnictwa.  

W sferze dotyczącej mieszkalnictwa, która wymaga długofalowego działania, nie widać niestety pomysłu 
niektórych jednostek na wykorzystanie posiadanych zasobów. Stąd niedobory lokali socjalnych i długa kolejka 
oczekujących z jednej strony, z drugiej zaś – obecność pustostanów. Przy czym zarówno nadających się do 
natychmiastowego wykorzystania, jak również tych wymagających nakładów, czasem niewielkich remontowych, 
oraz kwalifikujących się wyłącznie do rozbiórki, gdyż zamieszkanie w nich rodzi zagrożenie. 

Niedobory lokali socjalnych o niskim standardzie to także zagrożenie dla samorządowych finansów, w postaci 
konieczności wypłaty odszkodowań właścicielom mieszkań i domów, związanej z niemożnością wykonania 
wyroków eksmisyjnych. Na szczególne więc uznanie zasługują działania gmin dotyczące monitorowania 
wykorzystania posiadanych lokali, monitorowania i likwidacji pustostanów, a także wszelkie działania zmierzające 
do redukcji zadłużenia najemców gminnych lokali np. dzięki możliwości odpracowania długu poprzez 
wykonywanie prac na rzecz wspólnoty. Rozwiązanie takie jest cenne, szczególnie w przypadku zwiększonego 
bezrobocia na danym terenie. 

Wciąż poprawy wymaga korelacja stawek gminnych czy miejskich czynszów w stosunku do nakładów 
ponoszonych przez samorządy na remonty substancji mieszkaniowej, która wymaga często pilnych i planowych 
działań. Kolejna kontrola NIK pokazuje, że plany remontów zazwyczaj nie odzwierciedlały faktycznych potrzeb 
i niejednokrotnie były działaniami o charakterze interwencyjno-doraźnym. 

Nieruchomości samorządowe to jednak nie tylko balast dla lokalnych budżetów. Mogą one stanowić i stanowią 
źródło dochodu. Jednym z takich źródeł są przychody z tytułu użytkowania wieczystego – aby przychód był 
znaczący dla gminnego lub miejskiego budżetu – wartość nieruchomości powinna być możliwie jak najbardziej 
aktualna, gdyż opłata stanowi jej ułamek. W kontroli dotyczącej aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie 
negatywnie oceniono prowadzenie przez samorządy ewidencji nieruchomości. W innej kontroli również wyszło na 
jaw, że lokalne społeczności miewają problem z określeniem, co tak naprawdę posiadają. Choć tu na wyróżnienie 
zasługuje zauważalne zwiększenie świadomości władz lokalnych. Od 2008 r. bowiem coraz więcej starostów 
podjęło działania na rzecz uporządkowania (uaktualnienia) ewidencji gruntów i budynków oraz uregulowania 
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Powierzchnia nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym w 2008 r. stanowiła ponad 48%, a w 2012 r. zmniejszyła się ponad dwukrotnie i stanowiła prawie 23% 
łącznej powierzchni nieruchomości SP, którymi gospodarowali kontrolowani starostowie. 

Gmina, dbając o swój zasób lokali, może też niektóre mieszkania sprzedawać, na przykład dotychczasowym 
najemcom. W tym przypadku na ogół udzielana jest bonifikata, często kilkadziesiąt procent wartości 
nieruchomości. Bonifikata ta podlega jednak zwrotowi w przypadku, gdy kupujący mieszkanie sprzeda je przed 
upływem okresowego czasu. Kontrola NIK w tym obszarze wykazała, że gminy mają problem z monitorowaniem 
obrotu wtórnego lokalami objętymi bonifikatą i niską skutecznością działań egzekucyjnych dotyczących zwrotu 
zwaloryzowanej bonifikaty. W badanym okresie 2007–2010 (30 października) odzyskano tylko 16% ogółu 
należności z tego tytułu. 

Kolejnym źródłem samorządowych przychodów może być najem lub dzierżawa nieruchomości gminnych na cele 
komercyjne. Jednakże aż 87% ze skontrolowanych gmin nie wywiązało się z ustawowego obowiązku 
sporządzania planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 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.  

Rozwój tkanki miejskiej i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich powinien mieć podwalinę w postaci planów 
zagospodarowania przestrzennego. W tej sferze widać ogromne zróżnicowanie. Są w Polsce miejscowości 
w 100% pokryte mpzp, jak i takie, gdzie odsetek ten jest liczbą jednocyfrową. 

Infrastruktura – mieszkalnictwo, transport, infrastruktura komunalna
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Kolejnym obszarem, gdzie plany zagospodarowania przestrzennego są niezwykle istotne dla życia obywateli są 
tereny o zwiększonym zagrożeniu powodziowym. Realizacja zadań własnych gmin, dotyczących kształtowania 
przestrzeni na terenach zagrożonych powodzią, w tym ustanawiania szczególnych warunków lokalizacji 
inwestycji oraz ograniczania zabudowy tych terenów nie była prawidłowa i skuteczna. Planami miejscowymi 
objęto jedynie 12% powierzchni gmin, które zagrożone są wystąpieniem powodzi. 

Należy podkreślić, że żadna z obowiązujących regulacji prawnych, w tym ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie obliguje gmin do ujmowania w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego szczególnych warunków lokalizacji inwestycji, a w tym ograniczania zabudowy na terenach 
zagrożonych powodzią. Choć niektóre gminy – nie mając takiego obowiązku – wskazują takie ograniczenia 
zabudowy w swoich planach,  działając na własną rękę, co zaliczyć należy do dobrych praktyk. 

Zdaniem NIK obowiązkiem organów samorządu terytorialnego powinno być ujmowanie ww. zapisów we wszystkich 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenów zagrożonych powodzią.  

Kolejnym elementem decydującym o jakości życia i rozwoju gospodarczym społeczności jest transport. Jedna 
z większych kontroli NIK przeprowadzana w ostatnim czasie dotyczyła inwestycji drogowych w największych 
miastach. Izba zauważyła, że mimo realizacji inwestycji drogowych – wciąż nierozwiązane pozostają wszystkie 
kwestie komunikacyjne rejonu objętego pracami. Wstrzymywanie projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletnich 
planach inwestycyjnych, co ma miejsce mimo poniesionych wydatków na finansowanie prac przygotowawczych 
i uzyskanie niezbędnych pozwoleń stwarza ryzyko utraty poniesionych nakładów. Ponadto zdarza się dość 
często niewykorzystywanie zaplanowanych środków na finansowanie inwestycji z powodu m.in. opóźnień w ich 
przygotowaniu i realizacji.  

Wspólną bolączką dla inwestycji w miastach, jak i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest 
nadzór inwestorski, szczególnie zaś odbiory robót (końcowe i częściowe), które często są nierzetelne, 
co skutkuje pogorszeniem jakości dróg i skróceniem okresu ich bezremontowego użytkowania. Ogromnej 
staranności wymagają odbiory robót zanikających, czyli tych, które w efekcie końcowym są przykryte kolejnymi 
warstwami nawierzchni. 

NIK zauważyła także, że jst pozyskują środki na budowę i utrzymanie dobrego stanu dróg lokalnych z różnorodnych 
źródeł, co zaliczyć należy do pozytywów – nie tylko z budżetu, ale także funduszy unijnych i Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Przy czym  zjawisko to miało charakter rozwojowy. W niektórych samorządach udział 
pozabudżetowych środków stanowił nawet 50% wydatków ogółem na drogi publiczne. 

  

 
 

 
 

1. Gospodarowanie nieruchomościami przez jst 

Wykonanie wniosków z kontroli działań organów administracji publicznej na rzecz uregulowania 
stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości stanowiących 
zasób gminny (P/12/016) 

Celem kontroli była ocena realizacji przez starostów i wójtów wniosków pokontrolnych NIK, przekazanych 
po przeprowadzonej w 2008 r. kontroli aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy 
gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości 
i mienie gminne, w zakresie: 
Wywiązania się starostów z obowiązków: 

 sporządzenia, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy ujawniającej, wykazów nieruchomości i przekazania 
ich właściwym organom oraz zapewnienia zgodności danych ujętych w tych wykazach ze stanem 
faktycznym; 

 uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i składania we właściwych sądach 
rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz przekazywania wojewodom sprawozdań z realizacji tego obowiązku;  

 ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz zapewnienia zgodności danych ujętych w tej 
ewidencji z danymi zgromadzonymi w ewidencji gruntów i budynków i stanem faktycznym; 

 prawidłowego wykorzystania dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy ujawniającej; 
 podjęcia działań na rzecz uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych. 

Wywiązania się wójtów z obowiązków:  
 ewidencjonowania nieruchomości stanowiących gminny zasób oraz zapewnienia zgodności danych 

ujętych w tej ewidencji ze stanem faktycznym; 
 uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób i składania we właściwych 

sądach rejonowych wniosków o ujawnienie prawa własności tych nieruchomości oraz przekazywania 
wojewodom sprawozdań z realizacji tego obowiązku; 

 przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości w terminach i na zasadach określonych w ustawie 
o rachunkowości i uregulowaniach wewnętrznych; 

 podjęcia działań na rzecz zagospodarowania nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe. 

Kontrolę przeprowadzono w 13 jednostkach samorządu terytorialnego, z tego w siedmiu gminach i sześciu 
powiatach. Do kontroli, w każdym z sześciu województw, wybrano powiat i położoną na jego obszarze gminę, 
przy czym w 2008 r. co najmniej jedna z tych jednostek została oceniona negatywnie. Szczegółowymi badaniami 
kontrolnymi objęto okres od zakończenia czynności kontrolnych w 2008 do grudnia 2012 r.  

Ważniejsze nieprawidłowości w powiatach:  

 Nierzetelność lub niekompletność danych ujętych w wykazach nieruchomości, sporządzonych 
i przekazanych przez starostów właściwym organom. 
Zgodność danych ujętych w wykazach nieruchomości (np. liczba działek stanowiących nieruchomość, ich 
powierzchnia) z danymi zgromadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji źródłowej 
stwierdzono tylko w dwóch starostwach. W pozostałych czterech, badanie wykazało liczne przypadki 
niezgodności danych ujętych w tych wykazach ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, 
określonym w dokumentacji źródłowej. Skala tych nieprawidłowości w poszczególnych starostwach była 
zróżnicowana i wynosiła od 6% do 20% badanej próby. Niezgodności te wynikały z  nierzetelności danych 
zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, będącej podstawą sporządzenia wykazów. Brak 
kompletności danych, ujętych w wykazach nieruchomości, polegał m.in. na: niewypełnieniu tabel zbiorczych, 
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Kolejnym obszarem, gdzie plany zagospodarowania przestrzennego są niezwykle istotne dla życia obywateli są 
tereny o zwiększonym zagrożeniu powodziowym. Realizacja zadań własnych gmin, dotyczących kształtowania 
przestrzeni na terenach zagrożonych powodzią, w tym ustanawiania szczególnych warunków lokalizacji 
inwestycji oraz ograniczania zabudowy tych terenów nie była prawidłowa i skuteczna. Planami miejscowymi 
objęto jedynie 12% powierzchni gmin, które zagrożone są wystąpieniem powodzi. 

Należy podkreślić, że żadna z obowiązujących regulacji prawnych, w tym ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie obliguje gmin do ujmowania w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego szczególnych warunków lokalizacji inwestycji, a w tym ograniczania zabudowy na terenach 
zagrożonych powodzią. Choć niektóre gminy – nie mając takiego obowiązku – wskazują takie ograniczenia 
zabudowy w swoich planach,  działając na własną rękę, co zaliczyć należy do dobrych praktyk. 

Zdaniem NIK obowiązkiem organów samorządu terytorialnego powinno być ujmowanie ww. zapisów we wszystkich 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenów zagrożonych powodzią.  

Kolejnym elementem decydującym o jakości życia i rozwoju gospodarczym społeczności jest transport. Jedna 
z większych kontroli NIK przeprowadzana w ostatnim czasie dotyczyła inwestycji drogowych w największych 
miastach. Izba zauważyła, że mimo realizacji inwestycji drogowych – wciąż nierozwiązane pozostają wszystkie 
kwestie komunikacyjne rejonu objętego pracami. Wstrzymywanie projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletnich 
planach inwestycyjnych, co ma miejsce mimo poniesionych wydatków na finansowanie prac przygotowawczych 
i uzyskanie niezbędnych pozwoleń stwarza ryzyko utraty poniesionych nakładów. Ponadto zdarza się dość 
często niewykorzystywanie zaplanowanych środków na finansowanie inwestycji z powodu m.in. opóźnień w ich 
przygotowaniu i realizacji.  

Wspólną bolączką dla inwestycji w miastach, jak i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest 
nadzór inwestorski, szczególnie zaś odbiory robót (końcowe i częściowe), które często są nierzetelne, 
co skutkuje pogorszeniem jakości dróg i skróceniem okresu ich bezremontowego użytkowania. Ogromnej 
staranności wymagają odbiory robót zanikających, czyli tych, które w efekcie końcowym są przykryte kolejnymi 
warstwami nawierzchni. 

NIK zauważyła także, że jst pozyskują środki na budowę i utrzymanie dobrego stanu dróg lokalnych z różnorodnych 
źródeł, co zaliczyć należy do pozytywów – nie tylko z budżetu, ale także funduszy unijnych i Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Przy czym  zjawisko to miało charakter rozwojowy. W niektórych samorządach udział 
pozabudżetowych środków stanowił nawet 50% wydatków ogółem na drogi publiczne. 

  

 
 

 
 

1. Gospodarowanie nieruchomościami przez jst 

Wykonanie wniosków z kontroli działań organów administracji publicznej na rzecz uregulowania 
stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości stanowiących 
zasób gminny (P/12/016) 

Celem kontroli była ocena realizacji przez starostów i wójtów wniosków pokontrolnych NIK, przekazanych 
po przeprowadzonej w 2008 r. kontroli aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy 
gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości 
i mienie gminne, w zakresie: 
Wywiązania się starostów z obowiązków: 

 sporządzenia, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy ujawniającej, wykazów nieruchomości i przekazania 
ich właściwym organom oraz zapewnienia zgodności danych ujętych w tych wykazach ze stanem 
faktycznym; 

 uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i składania we właściwych sądach 
rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz przekazywania wojewodom sprawozdań z realizacji tego obowiązku;  

 ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz zapewnienia zgodności danych ujętych w tej 
ewidencji z danymi zgromadzonymi w ewidencji gruntów i budynków i stanem faktycznym; 

 prawidłowego wykorzystania dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy ujawniającej; 
 podjęcia działań na rzecz uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych. 

Wywiązania się wójtów z obowiązków:  
 ewidencjonowania nieruchomości stanowiących gminny zasób oraz zapewnienia zgodności danych 

ujętych w tej ewidencji ze stanem faktycznym; 
 uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób i składania we właściwych 

sądach rejonowych wniosków o ujawnienie prawa własności tych nieruchomości oraz przekazywania 
wojewodom sprawozdań z realizacji tego obowiązku; 

 przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości w terminach i na zasadach określonych w ustawie 
o rachunkowości i uregulowaniach wewnętrznych; 

 podjęcia działań na rzecz zagospodarowania nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe. 

Kontrolę przeprowadzono w 13 jednostkach samorządu terytorialnego, z tego w siedmiu gminach i sześciu 
powiatach. Do kontroli, w każdym z sześciu województw, wybrano powiat i położoną na jego obszarze gminę, 
przy czym w 2008 r. co najmniej jedna z tych jednostek została oceniona negatywnie. Szczegółowymi badaniami 
kontrolnymi objęto okres od zakończenia czynności kontrolnych w 2008 do grudnia 2012 r.  

Ważniejsze nieprawidłowości w powiatach:  

 Nierzetelność lub niekompletność danych ujętych w wykazach nieruchomości, sporządzonych 
i przekazanych przez starostów właściwym organom. 
Zgodność danych ujętych w wykazach nieruchomości (np. liczba działek stanowiących nieruchomość, ich 
powierzchnia) z danymi zgromadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji źródłowej 
stwierdzono tylko w dwóch starostwach. W pozostałych czterech, badanie wykazało liczne przypadki 
niezgodności danych ujętych w tych wykazach ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, 
określonym w dokumentacji źródłowej. Skala tych nieprawidłowości w poszczególnych starostwach była 
zróżnicowana i wynosiła od 6% do 20% badanej próby. Niezgodności te wynikały z  nierzetelności danych 
zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, będącej podstawą sporządzenia wykazów. Brak 
kompletności danych, ujętych w wykazach nieruchomości, polegał m.in. na: niewypełnieniu tabel zbiorczych, 
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dotyczących podsumowania danych według katastru lub według ksiąg wieczystych lub niewypełnieniu 
części wykazu dotyczącej nieruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności 
jednostek samorządu terytorialnego, np.: 

Dane ujęte w wykazie nieruchomości sporządzonym przez jednego ze starostów były niekompletne. W części I wykazu 
nie wpisano danych dotyczących tytułu prawnego – dla 688 nieruchomości i władającego nieruchomością – dla 459 
nieruchomości. Pomimo podania numeru księgi wieczystej lub zbioru dokumentów dla nieruchomości, nie wpisano 
danych (ujętych w tych księgach) dotyczących: 
 numeru działek dla 36 nieruchomości, 
 liczby działek ewidencyjnych dla 126 nieruchomości, 
 powierzchni dla 130 nieruchomości, 
 podstawy nabycia nieruchomości – dla 64, 
 daty ostatniego wpisu do księgi wieczystej lub zbioru dokumentów dla 29  nieruchomości, 
 daty odpisu lub daty badania księgi wieczystej lub zbioru dokumentów dla 13 nieruchomości. 

 Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa w sposób niezgodny z wymogami określonymi 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 23 ust. 1c) oraz nierzetelności danych ujętych w tej 
ewidencji. 
Kontrola wykazała nieprawidłowości w trzech, spośród sześciu starostw objętych kontrolą. Dwóch starostów 
ewidencjonowało nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. Stąd też zakres danych ujętych w tej ewidencji różnił się od zakresu wymaganego art. 23 
ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami, a każda działka ewidencyjna traktowana była jako odrębna 
nieruchomość. W jednym starostwie dopiero na potrzeby kontroli NIK obliczono liczbę nieruchomości 
Skarbu Państwa, którymi gospodarował starosta. Badanie rzetelności danych ujętych w ewidencji 
(rejestrach) na wybranej próbie wykazało, że były one również niekompletne (np. nie wpisano: numerów 
ksiąg wieczystych, mimo że prawo własności zostało ujawnione, przeznaczenia nieruchomości w planie 
miejscowym lub w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego).  

 Nieujawnienie w księgach wieczystych prawa własności znacznej liczby nieruchomości Skarbu Państwa. 
Mimo zintensyfikowania przez starostów działań na rzecz ujawnienia w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa, nadal nie zostało ujawnione to prawo w stosunku do znacznej 
liczby nieruchomości. Liczba nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w powiatach objętych 
kontrolą jest zróżnicowana i w skrajnych przypadkach stanowi więcej niż 50% łącznej liczby nieruchomości 
Skarbu Państwa, którymi gospodarują właściwi starostowie. Najwyższy taki wskaźnik stwierdzono 
w powiatach: p. (62%), n. (58%) i z. (56%). Po przeprowadzonej w 2008 r. kontroli NIK starostowie podjęli 
działania na rzecz uporządkowania (uaktualnienia) ewidencji gruntów i budynków oraz uregulowania stanu 
prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Powierzchnia nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym w 2008 r. stanowiła 48,2%, a w 2012 r. zmniejszyła się ponad dwukrotnie i stanowiła 22,9% 
łącznej powierzchni nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarowali kontrolowani starostowie. 

Ważniejsze nieprawidłowości w gminach:  

 Opieszałość w składaniu do właściwych sądów rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 
prawa własności nieruchomości gminnych.  
Wójtowie pięciu gmin nie dysponowali rzetelną wiedzą dotyczącą liczby nieruchomości, w stosunku 
do których nie zostało ujawnione prawo własności gminy. Liczbę tych nieruchomości ustalono dopiero 
na podstawie wykazów nieruchomości, sporządzonych i przekazanych gminom przez właściwych starostów. 
Kontrola wykazała opieszałość w składaniu do właściwych sądów rejonowych wniosków o ujawnienie 
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przez wójtów czterech gmin, np.: 

Wójt gminy W., w okresie objętym kontrolą, złożył do sądu tylko trzy wnioski, mimo, że w stosunku do 545 działek 
gminnych nie zostało ujawnione prawo własności gminy. 

 
 

 
 

Wójt gminy Ł. nie złożył wniosków o ujawnienie prawa własności do 38 działek gminnych (z 54, co do których już 
w trakcie kontroli w 2008 r. posiadał dokumenty potwierdzające prawo własności gminy). 

Wójt gminy P. w 2008 r. podał kontrolerom liczbę nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wynoszącą 22, 
podczas gdy w wykazie nieruchomości było ich 69. Spośród tych 22 nieruchomości, w okresie objętym kontrolą, prawo 
własności zostało ujawnione zaledwie do dwóch nieruchomości będących własnością gminy. 

 Ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących gminne zasoby i nieruchomości gminnych oddanych 
w użytkowanie wieczyste w sposób niezgodny z wymogami art. 23 ust. 1c ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz niezgodność danych ujętych w ewidencji ze stanem faktycznym i prawnym 
określonym w dokumentacji źródłowej. 
Nierzetelne i niezgodne z ustawowymi wymogami ewidencjonowanie nieruchomości gminnych było 
przyczyną braku wiedzy wójtów nt. stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, którymi gospodarują. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono aż w sześciu, spośród siedmiu gmin objętych kontrolą, a ich 
skala w poszczególnych jednostkach była zróżnicowana. 

Wójt gminy P. nie ewidencjonował nieruchomości gminnych w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
Przedłożony kontrolerom wykaz nieruchomości gminnych uniemożliwił również ustalenie liczby i powierzchni nieruchomości 
stanowiących gminny zasób, którym gospodaruje wójt gminy. W przeddzień zakończenia czynności kontrolnych NIK 
w 2012 r., kontrolującym przedłożono, sporządzoną w trakcie kontroli, ewidencję nieruchomości gminnych. Ewidencja ta 
jednakże nie spełniała wymogów określonych w art. 23 ust. 1c pkt 1-7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Rejestr gminnych nieruchomości w gminie W. nie pozwolił na ustalenie liczby nieruchomości, którymi gospodarował Wójt. 
Rejestr ten prowadzony był na podstawie ewidencji gruntów i budynków, a jednostką rejestrową była działka. Wójt gminy, jako 
przyczynę nieewidencjonowania nieruchomości gminnych zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami 
podał, że przekazany w wersji elektronicznej wykaz nieruchomości sporządzony przez starostę na podstawie ustawy 
ujawniającej był niewiarygodny. W związku z tym nie założono rejestru nieruchomości.  

Należy jednak (mimo wykrytych nieprawidłowości) zauważyć, że po 2008 r. starostowie podjęli działania na rzecz 
uporządkowania (uaktualnienia) ewidencji gruntów i budynków oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu 
Państwa. Powierzchnia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w 2008 r. stanowiła ponad 48%, a w 2012 r. 
zmniejszyła się ponad dwukrotnie i stanowiła prawie 23% łącznej powierzchni nieruchomości SP, którymi gospodarowali 
kontrolowani starostowie. Jednakże wobec wieloletnich zaniedbań w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych oraz 
konieczności podjęcia działań przez inne niż starostowie podmioty (np. przez wójtów lub wojewodów na rzecz 
zakończenia procesu komunalizacji mienia SP, uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi 
publiczne) proces ten, w ocenie NIK, będzie długotrwały. Tylko Wójt L.K. zrealizował wnioski pokontrolne NIK w zakresie 
ewidencjonowania nieruchomości gminnych 

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 
(P/11/160) 

Kontrolę przeprowadzono w siedmiu starostwach województwa wielkopolskiego i objęto nią okres od 1 stycznia 2009 r. do 
30 czerwca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działania 
starostów w zakresie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. 
Generalnie przestrzegano procedur aktualizacyjnych określonych w przepisach art. 77-78 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. We wszystkich skontrolowanych starostwach dokonywano przeszacowania wartości nieruchomości 
Skarbu Państwa w celu aktualizowania opłat za ich użytkowanie wieczyste. Czynności tych dokonywano jednak wybiórczo 
i niesystematycznie, co przy rosnących cenach rynkowych nieruchomości miało ujemny wpływ na poziom dochodów 
budżetu państwa oraz budżetów powiatów z tego tytułu. 

NIK negatywnie oceniła natomiast rzetelność ewidencjonowania przez starostów nieruchomości Skarbu Państwa. 
Starostowie nie posiadali bowiem aktualnych, udokumentowanych informacji o wszystkich nieruchomościach, 
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dotyczących podsumowania danych według katastru lub według ksiąg wieczystych lub niewypełnieniu 
części wykazu dotyczącej nieruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności 
jednostek samorządu terytorialnego, np.: 

Dane ujęte w wykazie nieruchomości sporządzonym przez jednego ze starostów były niekompletne. W części I wykazu 
nie wpisano danych dotyczących tytułu prawnego – dla 688 nieruchomości i władającego nieruchomością – dla 459 
nieruchomości. Pomimo podania numeru księgi wieczystej lub zbioru dokumentów dla nieruchomości, nie wpisano 
danych (ujętych w tych księgach) dotyczących: 
 numeru działek dla 36 nieruchomości, 
 liczby działek ewidencyjnych dla 126 nieruchomości, 
 powierzchni dla 130 nieruchomości, 
 podstawy nabycia nieruchomości – dla 64, 
 daty ostatniego wpisu do księgi wieczystej lub zbioru dokumentów dla 29  nieruchomości, 
 daty odpisu lub daty badania księgi wieczystej lub zbioru dokumentów dla 13 nieruchomości. 

 Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa w sposób niezgodny z wymogami określonymi 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 23 ust. 1c) oraz nierzetelności danych ujętych w tej 
ewidencji. 
Kontrola wykazała nieprawidłowości w trzech, spośród sześciu starostw objętych kontrolą. Dwóch starostów 
ewidencjonowało nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. Stąd też zakres danych ujętych w tej ewidencji różnił się od zakresu wymaganego art. 23 
ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami, a każda działka ewidencyjna traktowana była jako odrębna 
nieruchomość. W jednym starostwie dopiero na potrzeby kontroli NIK obliczono liczbę nieruchomości 
Skarbu Państwa, którymi gospodarował starosta. Badanie rzetelności danych ujętych w ewidencji 
(rejestrach) na wybranej próbie wykazało, że były one również niekompletne (np. nie wpisano: numerów 
ksiąg wieczystych, mimo że prawo własności zostało ujawnione, przeznaczenia nieruchomości w planie 
miejscowym lub w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego).  

 Nieujawnienie w księgach wieczystych prawa własności znacznej liczby nieruchomości Skarbu Państwa. 
Mimo zintensyfikowania przez starostów działań na rzecz ujawnienia w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa, nadal nie zostało ujawnione to prawo w stosunku do znacznej 
liczby nieruchomości. Liczba nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w powiatach objętych 
kontrolą jest zróżnicowana i w skrajnych przypadkach stanowi więcej niż 50% łącznej liczby nieruchomości 
Skarbu Państwa, którymi gospodarują właściwi starostowie. Najwyższy taki wskaźnik stwierdzono 
w powiatach: p. (62%), n. (58%) i z. (56%). Po przeprowadzonej w 2008 r. kontroli NIK starostowie podjęli 
działania na rzecz uporządkowania (uaktualnienia) ewidencji gruntów i budynków oraz uregulowania stanu 
prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Powierzchnia nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym w 2008 r. stanowiła 48,2%, a w 2012 r. zmniejszyła się ponad dwukrotnie i stanowiła 22,9% 
łącznej powierzchni nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarowali kontrolowani starostowie. 

Ważniejsze nieprawidłowości w gminach:  

 Opieszałość w składaniu do właściwych sądów rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 
prawa własności nieruchomości gminnych.  
Wójtowie pięciu gmin nie dysponowali rzetelną wiedzą dotyczącą liczby nieruchomości, w stosunku 
do których nie zostało ujawnione prawo własności gminy. Liczbę tych nieruchomości ustalono dopiero 
na podstawie wykazów nieruchomości, sporządzonych i przekazanych gminom przez właściwych starostów. 
Kontrola wykazała opieszałość w składaniu do właściwych sądów rejonowych wniosków o ujawnienie 
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przez wójtów czterech gmin, np.: 

Wójt gminy W., w okresie objętym kontrolą, złożył do sądu tylko trzy wnioski, mimo, że w stosunku do 545 działek 
gminnych nie zostało ujawnione prawo własności gminy. 

 
 

 
 

Wójt gminy Ł. nie złożył wniosków o ujawnienie prawa własności do 38 działek gminnych (z 54, co do których już 
w trakcie kontroli w 2008 r. posiadał dokumenty potwierdzające prawo własności gminy). 

Wójt gminy P. w 2008 r. podał kontrolerom liczbę nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wynoszącą 22, 
podczas gdy w wykazie nieruchomości było ich 69. Spośród tych 22 nieruchomości, w okresie objętym kontrolą, prawo 
własności zostało ujawnione zaledwie do dwóch nieruchomości będących własnością gminy. 

 Ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących gminne zasoby i nieruchomości gminnych oddanych 
w użytkowanie wieczyste w sposób niezgodny z wymogami art. 23 ust. 1c ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz niezgodność danych ujętych w ewidencji ze stanem faktycznym i prawnym 
określonym w dokumentacji źródłowej. 
Nierzetelne i niezgodne z ustawowymi wymogami ewidencjonowanie nieruchomości gminnych było 
przyczyną braku wiedzy wójtów nt. stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, którymi gospodarują. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono aż w sześciu, spośród siedmiu gmin objętych kontrolą, a ich 
skala w poszczególnych jednostkach była zróżnicowana. 

Wójt gminy P. nie ewidencjonował nieruchomości gminnych w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
Przedłożony kontrolerom wykaz nieruchomości gminnych uniemożliwił również ustalenie liczby i powierzchni nieruchomości 
stanowiących gminny zasób, którym gospodaruje wójt gminy. W przeddzień zakończenia czynności kontrolnych NIK 
w 2012 r., kontrolującym przedłożono, sporządzoną w trakcie kontroli, ewidencję nieruchomości gminnych. Ewidencja ta 
jednakże nie spełniała wymogów określonych w art. 23 ust. 1c pkt 1-7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Rejestr gminnych nieruchomości w gminie W. nie pozwolił na ustalenie liczby nieruchomości, którymi gospodarował Wójt. 
Rejestr ten prowadzony był na podstawie ewidencji gruntów i budynków, a jednostką rejestrową była działka. Wójt gminy, jako 
przyczynę nieewidencjonowania nieruchomości gminnych zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami 
podał, że przekazany w wersji elektronicznej wykaz nieruchomości sporządzony przez starostę na podstawie ustawy 
ujawniającej był niewiarygodny. W związku z tym nie założono rejestru nieruchomości.  

Należy jednak (mimo wykrytych nieprawidłowości) zauważyć, że po 2008 r. starostowie podjęli działania na rzecz 
uporządkowania (uaktualnienia) ewidencji gruntów i budynków oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu 
Państwa. Powierzchnia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w 2008 r. stanowiła ponad 48%, a w 2012 r. 
zmniejszyła się ponad dwukrotnie i stanowiła prawie 23% łącznej powierzchni nieruchomości SP, którymi gospodarowali 
kontrolowani starostowie. Jednakże wobec wieloletnich zaniedbań w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych oraz 
konieczności podjęcia działań przez inne niż starostowie podmioty (np. przez wójtów lub wojewodów na rzecz 
zakończenia procesu komunalizacji mienia SP, uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi 
publiczne) proces ten, w ocenie NIK, będzie długotrwały. Tylko Wójt L.K. zrealizował wnioski pokontrolne NIK w zakresie 
ewidencjonowania nieruchomości gminnych 

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 
(P/11/160) 

Kontrolę przeprowadzono w siedmiu starostwach województwa wielkopolskiego i objęto nią okres od 1 stycznia 2009 r. do 
30 czerwca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działania 
starostów w zakresie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. 
Generalnie przestrzegano procedur aktualizacyjnych określonych w przepisach art. 77-78 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. We wszystkich skontrolowanych starostwach dokonywano przeszacowania wartości nieruchomości 
Skarbu Państwa w celu aktualizowania opłat za ich użytkowanie wieczyste. Czynności tych dokonywano jednak wybiórczo 
i niesystematycznie, co przy rosnących cenach rynkowych nieruchomości miało ujemny wpływ na poziom dochodów 
budżetu państwa oraz budżetów powiatów z tego tytułu. 

NIK negatywnie oceniła natomiast rzetelność ewidencjonowania przez starostów nieruchomości Skarbu Państwa. 
Starostowie nie posiadali bowiem aktualnych, udokumentowanych informacji o wszystkich nieruchomościach, 
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w stosunku do których zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
są reprezentantami Skarbu Państwa. Jednostki objęte kontrolą ewidencjonowały nieruchomości Skarbu Państwa 
nierzetelnie i z naruszeniem prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 1b i 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami).  
Generalnie przestrzegano procedur aktualizacyjnych określonych w przepisach art. 77-78 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. We wszystkich skontrolowanych starostwach dokonywano przeszacowania wartości 
nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizowania opłat za ich użytkowanie wieczyste. Czynności tych 
dokonywano jednak wybiórczo i niesystematycznie, co przy rosnących cenach rynkowych nieruchomości miało 
ujemny wpływ na poziom dochodów budżetu państwa oraz budżetów powiatów z tego tytułu. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa przez dwóch starostów, co naruszało art. 23 
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 23 ust. 1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami. W pozostałych starostwach 
prowadzona ewidencja nie spełniała wszystkich wymogów, określonych w art. 23 ust. 1 c ww. ustawy. 

 Niewywiązanie się przez dwóch starostów z ustawowego obowiązku sporządzenia planów wykorzystania 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 

 Brak należytej staranności w zakresie przeszacowywania wartości nieruchomości Skarbu Państwa 
udostępnianych użytkownikom wieczystym. Przeprowadzona wyłącznie dla potrzeb niniejszej kontroli 
analiza porównawcza opłat rocznych za 1 m2 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 
Państwa o łącznej powierzchni 2.052.9932 ha32 w zakresie dotychczasowych (nieobjętych aktualizacją) 
stawek opłat rocznych, w zestawieniu z aktualnymi cenami 1 m2 gruntów, przyjmowanymi do rozliczeń 
podatkowych przez właściwe miejscowo urzędy skarbowe wykazała, że w przypadku systematycznie 
prowadzonych aktualizacji opłat, łączna kwota opłat rocznych mogłaby szacunkowo wzrosnąć nawet 
o kwotę ponad 9 mln złotych. 

 Nieobejmowanie kontrolą wewnętrzną oraz nieuwzględnianie w planach audytu wewnętrznego zagadnień 
związanych z prowadzeniem ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacją opłat rocznych 
za użytkowanie wieczyste. 

Dobre praktyki: 
Monitorowanie zmian cen na rynku nieruchomości, szczególnie na rynku wtórnym. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o: 
 Podjęcie działań w celu ujednolicenia form prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa. 
 Wskazanie zasad kwalifikowania nieruchomości, których opłaty w pierwszej kolejności powinny być 

aktualizowane. 
 Wzmocnienie nadzoru wojewody wielkopolskiego nad działalnością starostów w przedmiotowym zakresie. 
 Podjęcie przez starostów działań organizacyjnych zmierzających do uzyskania pełnej wiedzy 

o nieruchomościach Skarbu Państwa, którymi gospodarują, z ukierunkowaniem na zapewnienie 
kompletności danych, niezbędnych do prawidłowego ich zaewidencjonowania. 

 
 
 
 

 
                                                            
32  Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. łączna powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste przez 

kontrolowane starostwa wyniosła 8.699,1241 ha. Wytypowana próba stanowi zatem 23,6% ogółu powierzchni oddanych w użytkowanie wieczyste. 

 
 

 
 

Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych (P/12/069) 

Zdaniem NIK system realizacji zadań własnych gmin w obszarze tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w ramach aktualnego stanu prawnego, nie sprzyja prowadzeniu przez 
gminy skutecznej polityki w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobu do zapewnienia lokali mieszkalnych 
osobom o najniższych dochodach. Niezaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach jest 
wynikiem nie tylko niedoboru środków finansowych, ale także braku niektórych uregulowań prawnych w tym 
zakresie. Nie zagwarantowano gminom możliwości podejmowania decyzji dotyczących sposobu odzyskiwania 
lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony w przypadku poprawy warunków ekonomicznych najemcy. Ponadto 
brak jest systemu wsparcia przez państwo finansowania budownictwa socjalnego i rewitalizacji istniejących 
zasobów, na poziomie umożliwiającym gminom wypełnianie zadania własnego w tym zakresie.  

NIK skontrolowała 33 gminy i  jedną jednostkę organizacyjną gminy realizującą zadania w badanym zakresie oraz 
11 podmiotów, którym powierzono zarządzanie mieszkaniowym zasobem gmin. Kontrolą objęto lata 2009–2011. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Gminy sukcesywnie ograniczały wielkość własnych zasobów przez sprzedaż mieszkań oraz wyłączenia 
budynków i lokali ze względów technicznych. Wyprzedaż zasobu mieszkaniowego prowadziła do jego 
zmniejszenia oraz do pogorszenia jego struktury jakościowej, ponieważ największy popyt był na lokale 
o wysokim standardzie i dobrym stanie technicznym.  

 Stawki czynszu ustalane były na poziomie niewystarczającym do zapewnienia środków finansowych 
na utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym. 

W gminie C. wynajęto lokale użytkowe ustalając stawkę czynszu poniżej kosztów utrzymania lokali w budynku. 

We wszystkich skontrolowanych gminach stwierdzono prowadzenie nieracjonalnej polityki czynszowej, ograniczającej 
wysokość przychodów z tytułu najmu lokali w zasobie gmin, poprzez nie podwyższanie czynszu (lub dokonywanie 
podwyżki z opóźnieniem), po przeprowadzeniu remontu, modernizacji budynków, w tym zainstalowaniu urządzeń, 
mających wpływ na zmianę kategorii lokalu mieszkalnego, od której zależała wysokość stawki czynszu. 

 Nieskuteczna windykacja zaległości z tytułu najmu lokalu wpływała na niedobór środków na utrzymanie 
zasobów mieszkaniowych.   

W gminie Ż. ponad jedną trzecią wezwań do zapłaty należnych opłat czynszowych, w łącznej wysokości 3.512,4 tys. zł, 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) – zarządca wysłał do dłużników przesyłką zwykłą bez konieczności potwierdzenia 
przez adresata odbioru przesyłki, co jest działaniem bezskutecznym w postępowaniu windykacyjnym. 

W gminie B. zarządca nieruchomości gminnych nie dysponował danymi w zakresie kwot należności przedawnionych 
i kwot należności bieżących we wszystkich objętych badaniem przypadkach (20 z 205 wypowiedzianych umów). 
Program komputerowy, jakim dysponował zarządca nie posiadał możliwości ustalania w ten sposób należności. 

 Nie posiadano pełnych informacji o wielkości i stanie technicznym istniejącego zasobu lokali oraz 
o sposobie ich wykorzystania, co utrudniało podejmowanie racjonalnych decyzji właścicielskich w zakresie 
gospodarowania tym zasobem.  

 Umowy najmu często zawierane były bez rzetelnego sprawdzenia posiadanych uprawnień do lokalu 
w zasobie gminy i nie monitorowano ich aktualności w okresie trwania najmu. Mogło to powodować 
użytkowanie lokalu przez osoby, których sytuacja ekonomiczna lub osobista umożliwia samodzielne 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 

W gminie S. spośród 23 umów najmu lokali mieszkalnych objętych szczegółowym badaniem, w ośmiu przypadkach umowy 
podpisano, pomimo iż wykazane przez najemców dochody przekraczały kryterium dochodowe (liczone na członka gospodarstwa 
domowego). W gminach Ł., O. i S. analiza wybranych umów najmu wykazała przypadki niemonitorowania uprawnień najemców 
w czasie trwania najmu i brak było bieżących udokumentowanych informacji co do istnienia podstaw trwania tych umów. 
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w stosunku do których zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
są reprezentantami Skarbu Państwa. Jednostki objęte kontrolą ewidencjonowały nieruchomości Skarbu Państwa 
nierzetelnie i z naruszeniem prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 1b i 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami).  
Generalnie przestrzegano procedur aktualizacyjnych określonych w przepisach art. 77-78 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. We wszystkich skontrolowanych starostwach dokonywano przeszacowania wartości 
nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizowania opłat za ich użytkowanie wieczyste. Czynności tych 
dokonywano jednak wybiórczo i niesystematycznie, co przy rosnących cenach rynkowych nieruchomości miało 
ujemny wpływ na poziom dochodów budżetu państwa oraz budżetów powiatów z tego tytułu. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa przez dwóch starostów, co naruszało art. 23 
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 23 ust. 1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami. W pozostałych starostwach 
prowadzona ewidencja nie spełniała wszystkich wymogów, określonych w art. 23 ust. 1 c ww. ustawy. 

 Niewywiązanie się przez dwóch starostów z ustawowego obowiązku sporządzenia planów wykorzystania 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 

 Brak należytej staranności w zakresie przeszacowywania wartości nieruchomości Skarbu Państwa 
udostępnianych użytkownikom wieczystym. Przeprowadzona wyłącznie dla potrzeb niniejszej kontroli 
analiza porównawcza opłat rocznych za 1 m2 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 
Państwa o łącznej powierzchni 2.052.9932 ha32 w zakresie dotychczasowych (nieobjętych aktualizacją) 
stawek opłat rocznych, w zestawieniu z aktualnymi cenami 1 m2 gruntów, przyjmowanymi do rozliczeń 
podatkowych przez właściwe miejscowo urzędy skarbowe wykazała, że w przypadku systematycznie 
prowadzonych aktualizacji opłat, łączna kwota opłat rocznych mogłaby szacunkowo wzrosnąć nawet 
o kwotę ponad 9 mln złotych. 

 Nieobejmowanie kontrolą wewnętrzną oraz nieuwzględnianie w planach audytu wewnętrznego zagadnień 
związanych z prowadzeniem ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacją opłat rocznych 
za użytkowanie wieczyste. 

Dobre praktyki: 
Monitorowanie zmian cen na rynku nieruchomości, szczególnie na rynku wtórnym. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o: 
 Podjęcie działań w celu ujednolicenia form prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa. 
 Wskazanie zasad kwalifikowania nieruchomości, których opłaty w pierwszej kolejności powinny być 

aktualizowane. 
 Wzmocnienie nadzoru wojewody wielkopolskiego nad działalnością starostów w przedmiotowym zakresie. 
 Podjęcie przez starostów działań organizacyjnych zmierzających do uzyskania pełnej wiedzy 

o nieruchomościach Skarbu Państwa, którymi gospodarują, z ukierunkowaniem na zapewnienie 
kompletności danych, niezbędnych do prawidłowego ich zaewidencjonowania. 

 
 
 
 

 
                                                            
32  Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. łączna powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste przez 

kontrolowane starostwa wyniosła 8.699,1241 ha. Wytypowana próba stanowi zatem 23,6% ogółu powierzchni oddanych w użytkowanie wieczyste. 

 
 

 
 

Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych (P/12/069) 

Zdaniem NIK system realizacji zadań własnych gmin w obszarze tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w ramach aktualnego stanu prawnego, nie sprzyja prowadzeniu przez 
gminy skutecznej polityki w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobu do zapewnienia lokali mieszkalnych 
osobom o najniższych dochodach. Niezaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach jest 
wynikiem nie tylko niedoboru środków finansowych, ale także braku niektórych uregulowań prawnych w tym 
zakresie. Nie zagwarantowano gminom możliwości podejmowania decyzji dotyczących sposobu odzyskiwania 
lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony w przypadku poprawy warunków ekonomicznych najemcy. Ponadto 
brak jest systemu wsparcia przez państwo finansowania budownictwa socjalnego i rewitalizacji istniejących 
zasobów, na poziomie umożliwiającym gminom wypełnianie zadania własnego w tym zakresie.  

NIK skontrolowała 33 gminy i  jedną jednostkę organizacyjną gminy realizującą zadania w badanym zakresie oraz 
11 podmiotów, którym powierzono zarządzanie mieszkaniowym zasobem gmin. Kontrolą objęto lata 2009–2011. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Gminy sukcesywnie ograniczały wielkość własnych zasobów przez sprzedaż mieszkań oraz wyłączenia 
budynków i lokali ze względów technicznych. Wyprzedaż zasobu mieszkaniowego prowadziła do jego 
zmniejszenia oraz do pogorszenia jego struktury jakościowej, ponieważ największy popyt był na lokale 
o wysokim standardzie i dobrym stanie technicznym.  

 Stawki czynszu ustalane były na poziomie niewystarczającym do zapewnienia środków finansowych 
na utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym. 

W gminie C. wynajęto lokale użytkowe ustalając stawkę czynszu poniżej kosztów utrzymania lokali w budynku. 

We wszystkich skontrolowanych gminach stwierdzono prowadzenie nieracjonalnej polityki czynszowej, ograniczającej 
wysokość przychodów z tytułu najmu lokali w zasobie gmin, poprzez nie podwyższanie czynszu (lub dokonywanie 
podwyżki z opóźnieniem), po przeprowadzeniu remontu, modernizacji budynków, w tym zainstalowaniu urządzeń, 
mających wpływ na zmianę kategorii lokalu mieszkalnego, od której zależała wysokość stawki czynszu. 

 Nieskuteczna windykacja zaległości z tytułu najmu lokalu wpływała na niedobór środków na utrzymanie 
zasobów mieszkaniowych.   

W gminie Ż. ponad jedną trzecią wezwań do zapłaty należnych opłat czynszowych, w łącznej wysokości 3.512,4 tys. zł, 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) – zarządca wysłał do dłużników przesyłką zwykłą bez konieczności potwierdzenia 
przez adresata odbioru przesyłki, co jest działaniem bezskutecznym w postępowaniu windykacyjnym. 

W gminie B. zarządca nieruchomości gminnych nie dysponował danymi w zakresie kwot należności przedawnionych 
i kwot należności bieżących we wszystkich objętych badaniem przypadkach (20 z 205 wypowiedzianych umów). 
Program komputerowy, jakim dysponował zarządca nie posiadał możliwości ustalania w ten sposób należności. 

 Nie posiadano pełnych informacji o wielkości i stanie technicznym istniejącego zasobu lokali oraz 
o sposobie ich wykorzystania, co utrudniało podejmowanie racjonalnych decyzji właścicielskich w zakresie 
gospodarowania tym zasobem.  

 Umowy najmu często zawierane były bez rzetelnego sprawdzenia posiadanych uprawnień do lokalu 
w zasobie gminy i nie monitorowano ich aktualności w okresie trwania najmu. Mogło to powodować 
użytkowanie lokalu przez osoby, których sytuacja ekonomiczna lub osobista umożliwia samodzielne 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 

W gminie S. spośród 23 umów najmu lokali mieszkalnych objętych szczegółowym badaniem, w ośmiu przypadkach umowy 
podpisano, pomimo iż wykazane przez najemców dochody przekraczały kryterium dochodowe (liczone na członka gospodarstwa 
domowego). W gminach Ł., O. i S. analiza wybranych umów najmu wykazała przypadki niemonitorowania uprawnień najemców 
w czasie trwania najmu i brak było bieżących udokumentowanych informacji co do istnienia podstaw trwania tych umów. 
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Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego (P/11/108) 

Kontrolę przeprowadzono m.in. w 33 urzędach gmin i objęto nią okres 2008–2011 (I półrocze). Kontrola 
wykazała, że działania gmin w sferze planowania przestrzennego były niewystarczające dla zapewnienia efektywnego 
oraz racjonalnego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w celu rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 
Nastąpił jedynie nieznaczny wzrost powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nie zabezpieczono wystarczających środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki 
mieszkaniowej. 

 Gminy nieprawidłowo wdrażały założenia gospodarki mieszkaniowej oraz nieskutecznie gospodarowały zasobem 
mieszkaniowym. Sytuacja ta prowadziła do systematycznego pogarszania się stanu technicznego lokali 
mieszkalnych i zmniejszania ich zasobu. 

 Gminy nie doprowadziły do poprawy warunków mieszkaniowych. Systematycznie zmniejszały zasób 
mieszkaniowy m.in. przez sprzedaż lokali, wyburzenia budynków, a także przez wyłączenia z powodu złego stanu 
technicznego budynków i lokali. Znaczną część tego zasobu stanowiły budynki wybudowane przed 1945 r. 
i nieremontowane. 

 W gminach nieskutecznie realizowano zadanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności. 

W dwóch gminach K. i P. stwierdzono pojedyncze przypadki zawierania umowy najmu lokali po 18 i 16 latach od złożenia 
wniosku. 

 Środki finansowe, uzyskane z wpłat czynszu nie pokrywały kosztów utrzymania gminnych zasobów 
mieszkaniowych. Poziom czynszów nie osiągnął, określonej ustawą o ochronie praw lokatorów, wysokości 3% 
wartości odtworzeniowej lokalu.  

 Gminy w niewielkim stopniu wywiązywały się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych. 

Gmina L. nie zrealizowała z powodu braku lokali socjalnych w 2008 r. 21 wyroków sądowych, w 2009 – 8, a w 2010 r. – 11. 

 W 40% gmin polityka przestrzenna realizowana była w oparciu o studia opracowane na podstawie przepisów, 
które straciły moc obowiązującą. W 4/5 gminach podstawowym instrumentem zagospodarowywania przestrzeni 
były indywidualne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budownictwa mieszkaniowego. 

Procentowy udział powierzchni gmin objętej mpzp był zróżnicowany i wyniósł od 3,2% (gmina S.) do 100% 
(gminy: B., I., K., Ż.). 

NIK pozytywnie ocenia działania gmin na rzecz przygotowania infrastruktury technicznej przeznaczonej pod 
budownictwo mieszkaniowe. Łącznie długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej zwiększyła się odpowiednio 
w kolejnych latach od 2008 r. o ok.: 366 km, 551 km i 322 km. Według stanu na 30 czerwca 2011 r., długość sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na terenach wszystkich skontrolowanych gmin wyniosła: sieć wodociągowa – 
prawie 5 tys. km, kanalizacyjna – prawie 3,9 tys. km, zaś gazowa niemalże 4,5 tys. km. 

W toku kontroli ustalono, że na terenach 6 gmin występowały tereny poprzemysłowe, wykorzystywane lub 
planowane do wykorzystania na cele budownictwa mieszkaniowego.  NIK pozytywnie ocenia działania podjęte 
przez te gminy zmierzające do zagospodarowania terenów poprzemysłowych pod budownictwo mieszkaniowe. 

Dobre praktyki: 

Działania gmin na rzecz wcześniejszego przygotowania infrastruktury technicznej przeznaczonej pod 
budownictwo mieszkaniowe.   

 
 

 
 

 Nie był wydzielany zasób lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń. Znacznie wzrosły wypłaty odszkodowań 
za niezapewnienie lokalu socjalnego na realizację wyroków sądów nakazujących opróżnienie lokalu z orzeczeniem 
o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. 

W gminie B. liczba otrzymanych wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego w okresie objętym kontrolą 
wyniosła 309, a kwota wypłaconych odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego – 406,1 tys. zł. W gminie C. – 
2 mln 750 tys. zł., zaś w K. 9 mln 856 tys. zł. 

 
Dobre praktyki: 

Niektóre gminy podejmowały właściwe działania na rzecz rzetelnego zbierania aktualnych informacji 
o posiadanym zasobie oraz sposobie jego wykorzystania, zachowania przejrzystości postępowania 
w sprawach najmu i ograniczania poziomu zadłużenia z tytułu najmu lokali: 

 Wprowadzano rozwiązania służące rzetelnej ewidencji posiadanego zasobu. 
W gminie S. ewidencja w okresie objętym kontrolą prowadzona była przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w S. sp. z o.o. w systemie elektronicznym i obejmowała budynki będące w zasobie 
mieszkaniowym wraz z informacją dotyczącą lokali mieszkalnych, użytkowych, izb, powierzchni lokalu, 
usytuowania w budynku oraz liczby zamieszkujących. Zarządca na koniec każdego miesiąca sporządzał 
wykaz zarządzanych lokali, w tym wykaz pustostanów mieszkalnych i użytkowych wraz z ich powierzchnią. 

 Likwidowanie zjawiska pozostawania w zasobie lokali niewykorzystanych tzw. pustostanów. 
W gminie Ż. dla ograniczenia liczby pustostanów, prowadzono bieżący monitoring zwalnianych lokali 
w okresie – od otrzymania informacji o ich zwolnieniu do ponownego zasiedlenia (komputerowa baza). 
Odnotowywano tam dane dotyczące struktury lokalu, powierzchni, standardu, danych ostatniego najemcy, 
przyczynach zwolnienia oraz informacji o zakresie prac do wykonania w ramach przygotowania lokalu do 
ponownego zasiedlenia. Ponadto przekwalifikowywano wolne lokale o najniższym standardzie, na które nie 
było zainteresowania ich ponownym wynajęciem na czas nieoznaczony, na lokale socjalne i przeznaczano te 
lokale na realizację wyroków eksmisyjnych. Zlecano przygotowanie wolnych lokali do ponownego zasiedlenia 
w ramach odpracowania zaległości czynszowych przez najemców, każdorazowo uzgadniano z przyszłymi 
najemcami zakresy prac do wykonania, w ramach przygotowania lokalu do ponownego zasiedlenia, 
co znacznie skracało czas przygotowania tych lokali do zasiedlenia. W wyniku podejmowanych działań, 
lokale zasiedlane były przeciętnie w okresie od 1 do 5 miesięcy od ich zwolnienia. 

 Monitorowanie prawidłowości wykorzystywania lokali. 
W gminie O. w latach 2009–2011 dwa razy w roku dokonywano przeglądów lokali socjalnych, w wyniku 
których stwierdzono dwa przypadki podnajmu lokalu osobom trzecim oraz stwierdzono, że 10 lokali nie było 
zamieszkiwanych przez najemców. Urząd podjął działania celem odzyskania ww. lokali i po wykonaniu 
remontów przeznaczył je do ponownego zasiedlenia. 

 Poddawanie kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali 
zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych. 

 Podejmowanie działań umożliwiających najemcom uregulowanie zadłużenia z tytułu najmu lokali 
komunalnych. 
W gminie K. w badanym okresie zostało udzielonych 315 ulg w spłacie należności z tytułu czynszów najmu lokali 
stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, z tego rozłożenia na raty dotyczyło 248 przypadków. W celu 
ograniczenia zadłużenia najemców, od 1 lutego 2011 r. wprowadzono w gminie możliwość wykonywania 
świadczeń rzeczowych obejmujących m.in. prace porządkowe, czyszczenie rowów, prace przy zieleni miejskiej, 
drobne prace remontowe, sprzątanie klatek schodowych, odśnieżanie, konserwacja ławek i koszy, roznoszenie 
korespondencji, których zakres rzeczowy i finansowy podlegał każdorazowo uzgodnieniu, a wartość wykonanych 
prac zaliczana była na poczet należności czynszowej. Z rozwiązania takiego skorzystało 48 najemców. 
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Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego (P/11/108) 

Kontrolę przeprowadzono m.in. w 33 urzędach gmin i objęto nią okres 2008–2011 (I półrocze). Kontrola 
wykazała, że działania gmin w sferze planowania przestrzennego były niewystarczające dla zapewnienia efektywnego 
oraz racjonalnego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w celu rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 
Nastąpił jedynie nieznaczny wzrost powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nie zabezpieczono wystarczających środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki 
mieszkaniowej. 

 Gminy nieprawidłowo wdrażały założenia gospodarki mieszkaniowej oraz nieskutecznie gospodarowały zasobem 
mieszkaniowym. Sytuacja ta prowadziła do systematycznego pogarszania się stanu technicznego lokali 
mieszkalnych i zmniejszania ich zasobu. 

 Gminy nie doprowadziły do poprawy warunków mieszkaniowych. Systematycznie zmniejszały zasób 
mieszkaniowy m.in. przez sprzedaż lokali, wyburzenia budynków, a także przez wyłączenia z powodu złego stanu 
technicznego budynków i lokali. Znaczną część tego zasobu stanowiły budynki wybudowane przed 1945 r. 
i nieremontowane. 

 W gminach nieskutecznie realizowano zadanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności. 

W dwóch gminach K. i P. stwierdzono pojedyncze przypadki zawierania umowy najmu lokali po 18 i 16 latach od złożenia 
wniosku. 

 Środki finansowe, uzyskane z wpłat czynszu nie pokrywały kosztów utrzymania gminnych zasobów 
mieszkaniowych. Poziom czynszów nie osiągnął, określonej ustawą o ochronie praw lokatorów, wysokości 3% 
wartości odtworzeniowej lokalu.  

 Gminy w niewielkim stopniu wywiązywały się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych. 

Gmina L. nie zrealizowała z powodu braku lokali socjalnych w 2008 r. 21 wyroków sądowych, w 2009 – 8, a w 2010 r. – 11. 

 W 40% gmin polityka przestrzenna realizowana była w oparciu o studia opracowane na podstawie przepisów, 
które straciły moc obowiązującą. W 4/5 gminach podstawowym instrumentem zagospodarowywania przestrzeni 
były indywidualne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budownictwa mieszkaniowego. 

Procentowy udział powierzchni gmin objętej mpzp był zróżnicowany i wyniósł od 3,2% (gmina S.) do 100% 
(gminy: B., I., K., Ż.). 

NIK pozytywnie ocenia działania gmin na rzecz przygotowania infrastruktury technicznej przeznaczonej pod 
budownictwo mieszkaniowe. Łącznie długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej zwiększyła się odpowiednio 
w kolejnych latach od 2008 r. o ok.: 366 km, 551 km i 322 km. Według stanu na 30 czerwca 2011 r., długość sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na terenach wszystkich skontrolowanych gmin wyniosła: sieć wodociągowa – 
prawie 5 tys. km, kanalizacyjna – prawie 3,9 tys. km, zaś gazowa niemalże 4,5 tys. km. 

W toku kontroli ustalono, że na terenach 6 gmin występowały tereny poprzemysłowe, wykorzystywane lub 
planowane do wykorzystania na cele budownictwa mieszkaniowego.  NIK pozytywnie ocenia działania podjęte 
przez te gminy zmierzające do zagospodarowania terenów poprzemysłowych pod budownictwo mieszkaniowe. 

Dobre praktyki: 

Działania gmin na rzecz wcześniejszego przygotowania infrastruktury technicznej przeznaczonej pod 
budownictwo mieszkaniowe.   

 
 

 
 

 Nie był wydzielany zasób lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń. Znacznie wzrosły wypłaty odszkodowań 
za niezapewnienie lokalu socjalnego na realizację wyroków sądów nakazujących opróżnienie lokalu z orzeczeniem 
o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. 

W gminie B. liczba otrzymanych wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego w okresie objętym kontrolą 
wyniosła 309, a kwota wypłaconych odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego – 406,1 tys. zł. W gminie C. – 
2 mln 750 tys. zł., zaś w K. 9 mln 856 tys. zł. 

 
Dobre praktyki: 

Niektóre gminy podejmowały właściwe działania na rzecz rzetelnego zbierania aktualnych informacji 
o posiadanym zasobie oraz sposobie jego wykorzystania, zachowania przejrzystości postępowania 
w sprawach najmu i ograniczania poziomu zadłużenia z tytułu najmu lokali: 

 Wprowadzano rozwiązania służące rzetelnej ewidencji posiadanego zasobu. 
W gminie S. ewidencja w okresie objętym kontrolą prowadzona była przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w S. sp. z o.o. w systemie elektronicznym i obejmowała budynki będące w zasobie 
mieszkaniowym wraz z informacją dotyczącą lokali mieszkalnych, użytkowych, izb, powierzchni lokalu, 
usytuowania w budynku oraz liczby zamieszkujących. Zarządca na koniec każdego miesiąca sporządzał 
wykaz zarządzanych lokali, w tym wykaz pustostanów mieszkalnych i użytkowych wraz z ich powierzchnią. 

 Likwidowanie zjawiska pozostawania w zasobie lokali niewykorzystanych tzw. pustostanów. 
W gminie Ż. dla ograniczenia liczby pustostanów, prowadzono bieżący monitoring zwalnianych lokali 
w okresie – od otrzymania informacji o ich zwolnieniu do ponownego zasiedlenia (komputerowa baza). 
Odnotowywano tam dane dotyczące struktury lokalu, powierzchni, standardu, danych ostatniego najemcy, 
przyczynach zwolnienia oraz informacji o zakresie prac do wykonania w ramach przygotowania lokalu do 
ponownego zasiedlenia. Ponadto przekwalifikowywano wolne lokale o najniższym standardzie, na które nie 
było zainteresowania ich ponownym wynajęciem na czas nieoznaczony, na lokale socjalne i przeznaczano te 
lokale na realizację wyroków eksmisyjnych. Zlecano przygotowanie wolnych lokali do ponownego zasiedlenia 
w ramach odpracowania zaległości czynszowych przez najemców, każdorazowo uzgadniano z przyszłymi 
najemcami zakresy prac do wykonania, w ramach przygotowania lokalu do ponownego zasiedlenia, 
co znacznie skracało czas przygotowania tych lokali do zasiedlenia. W wyniku podejmowanych działań, 
lokale zasiedlane były przeciętnie w okresie od 1 do 5 miesięcy od ich zwolnienia. 

 Monitorowanie prawidłowości wykorzystywania lokali. 
W gminie O. w latach 2009–2011 dwa razy w roku dokonywano przeglądów lokali socjalnych, w wyniku 
których stwierdzono dwa przypadki podnajmu lokalu osobom trzecim oraz stwierdzono, że 10 lokali nie było 
zamieszkiwanych przez najemców. Urząd podjął działania celem odzyskania ww. lokali i po wykonaniu 
remontów przeznaczył je do ponownego zasiedlenia. 

 Poddawanie kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali 
zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych. 

 Podejmowanie działań umożliwiających najemcom uregulowanie zadłużenia z tytułu najmu lokali 
komunalnych. 
W gminie K. w badanym okresie zostało udzielonych 315 ulg w spłacie należności z tytułu czynszów najmu lokali 
stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, z tego rozłożenia na raty dotyczyło 248 przypadków. W celu 
ograniczenia zadłużenia najemców, od 1 lutego 2011 r. wprowadzono w gminie możliwość wykonywania 
świadczeń rzeczowych obejmujących m.in. prace porządkowe, czyszczenie rowów, prace przy zieleni miejskiej, 
drobne prace remontowe, sprzątanie klatek schodowych, odśnieżanie, konserwacja ławek i koszy, roznoszenie 
korespondencji, których zakres rzeczowy i finansowy podlegał każdorazowo uzgodnieniu, a wartość wykonanych 
prac zaliczana była na poczet należności czynszowej. Z rozwiązania takiego skorzystało 48 najemców. 
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Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego           
z udziałem gmin (P/11/181) 

Kontrolą objęto lata 2009–2010. NIK zbadała 18 podmiotów zarządzających komunalnym zasobem 
mieszkaniowym, działających w formie spółek prawa handlowego z udziałem samorządu gminnego. 

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 efekcie zagrażać życiu i zdrowiu najemców. 

NIK pozytywnie oceniła przygotowanie organizacyjne i merytoryczne skontrolowanych spółek do zarządzania 
nieruchomościami. Każda ze skontrolowanych spółek wykorzystywała do obsługi zadań związanych z zarządzaniem 
nieruchomościami specjalistyczne narzędzia informatyczne (programy), wyposażone w szereg funkcji ułatwiających 
sprawną i fachową realizację czynności w tym zakresie. Programy te posiadały m.in. moduły do ewidencjonowania 
zarządzanego zasobu, rejestrowania informacji o remontach i awariach, stanów finansowych poszczególnych 
budynków i lokali, rozliczeń czynszów, mediów i kosztów eksploatacyjno-remontowych. 

Ważniejsze nieprawidłowości:  

 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 
mieszkaniowych. 

Spółka  X  w O. zarządzała bezumownie trzema budynkami osób prywatnych, z którymi nie ma możliwości nawiązania 
kontaktu, ponosząc z tego tytułu w latach 2009-2010 stratę ponad 46 tys. zł. 

 Źle skonstruowane umowy między gminą a spółką. Gminy powierzały zarząd spółkom na podstawie umów, 
których znaczna część nie odpowiadała wymogom ustawowym. Jednym z bardziej rażących skutków 
takiego postępowania było nieodprowadzanie na rachunek gminy dochodów budżetowych (np. z wynajmu). 

Z powodu zaniedbań bądź nieskutecznych działań Y Spółka z o.o. w N. w zakresie zagospodarowania wolnych lokali 
(pustostanów), nie uzyskano dochodów z najmu w łącznej kwocie ponad  35 tys. zł. 

 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.  

Wbrew wymogom Prawa budowlanego, w roku 2009 A. Spółka z o.o. w P. nie przeprowadziła w żadnym z 10 objętych 
badaniem budynków, stanowiących własność gminy, rocznej kontroli okresowej sprawdzenia stanu technicznego elementów 
budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących 
podczas użytkowania obiektu. 

 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 niewystarczający 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. 

W Z. Spółce z o.o. w S. średni czas upływający od terminu płatności do wystosowania do dłużnika wezwania 
do zapłaty wynosił 12 miesięcy. 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne  

Wniosek de lege ferenda: 

Do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej skierowano wniosek 
o rozważenie podjęcia działań mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, 
ustawy o gospodarce nieruchomościami lub ustawy o własności lokali w zakresie zarządzania nieruchomościami 
wspólnymi przez spółki z udziałem gminy. 

Wnioski do zarządów skontrolowanych spółek oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów) o:  
 Prowadzenie kontroli stanu technicznego budynków z częstotliwością wymaganą prawem budowlanym. 
 Podjęcie działań w celu poprawienia stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych. 
 Zwiększenie środków na zabezpieczenie potrzeb remontowych gminnych zasobów mieszkaniowych. 
 Zapewnienie udzielania zamówień zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych. 
 Dostosowanie zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy poprzez spółki handlowe 

do ograniczeń wynikających z ustaw o samorządzie gminnym i gospodarce komunalnej. 

Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami                                   
Skarbu Państwa (P/10/150) 

Kontrolą objęto okres 2008–2010 (30 września), badając 12 starostw powiatowych.  

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów i prezydentów miast było prowadzone w większości 
kontrolowanych jednostek z naruszeniem kryteriów rzetelności, gospodarności i legalności. Stwierdzone nieprawidłowości 
miały bezpośredni negatywny wpływ na poziom realizacji dochodów budżetu państwa. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niedostateczna windykacja należności z tytułu użytkowania nieruchomości.  
Większość prezydentów miast i starostów nie prowadziła windykacji należności z tytułu użytkowania 
nieruchomości lub 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 większości kontrolowanych jednostek działania windykacyjne ograniczały się do wystawiania wezwań do zapłaty zaległości 
– często 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. 

W Starostwie Powiatowym w P. wezwania do zapłaty wystawiano 10 miesięcy od daty powstania zaległości, w S. – 
8 miesięcy, zaś w T. – nawet 1,5 roku. 

W Urzędzie Miasta w P. nie podjęto działań windykacyjnych wobec zaległości na ponad 44 tys. zł. 

 Nieaktualizowanie wartości nieruchomości i wysokości opłat za użytkowanie.  
Udział opłat zaktualizowanych w poszczególnych powiatach był zróżnicowany od 12% do 80% działek, 
co negatywnie wpływało na dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 

 Pobieranie przez starostwa przypadającego na nie udziału w dochodach w zaniżonej wysokości. 
NIK ustaliła, że w pięciu starostwach czynności windykacyjne prowadzone były na ogół prawidłowo, 
wezwania do zapłaty wysyłano niezwłocznie, a pozwy kierowano do sądów terminowo. 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 terminowości odprowadzania kontrolowanych dochodów na rachunek budżetu państwa. 
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Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego           
z udziałem gmin (P/11/181) 

Kontrolą objęto lata 2009–2010. NIK zbadała 18 podmiotów zarządzających komunalnym zasobem 
mieszkaniowym, działających w formie spółek prawa handlowego z udziałem samorządu gminnego. 

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 efekcie zagrażać życiu i zdrowiu najemców. 

NIK pozytywnie oceniła przygotowanie organizacyjne i merytoryczne skontrolowanych spółek do zarządzania 
nieruchomościami. Każda ze skontrolowanych spółek wykorzystywała do obsługi zadań związanych z zarządzaniem 
nieruchomościami specjalistyczne narzędzia informatyczne (programy), wyposażone w szereg funkcji ułatwiających 
sprawną i fachową realizację czynności w tym zakresie. Programy te posiadały m.in. moduły do ewidencjonowania 
zarządzanego zasobu, rejestrowania informacji o remontach i awariach, stanów finansowych poszczególnych 
budynków i lokali, rozliczeń czynszów, mediów i kosztów eksploatacyjno-remontowych. 

Ważniejsze nieprawidłowości:  

 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 
mieszkaniowych. 

Spółka  X  w O. zarządzała bezumownie trzema budynkami osób prywatnych, z którymi nie ma możliwości nawiązania 
kontaktu, ponosząc z tego tytułu w latach 2009-2010 stratę ponad 46 tys. zł. 

 Źle skonstruowane umowy między gminą a spółką. Gminy powierzały zarząd spółkom na podstawie umów, 
których znaczna część nie odpowiadała wymogom ustawowym. Jednym z bardziej rażących skutków 
takiego postępowania było nieodprowadzanie na rachunek gminy dochodów budżetowych (np. z wynajmu). 

Z powodu zaniedbań bądź nieskutecznych działań Y Spółka z o.o. w N. w zakresie zagospodarowania wolnych lokali 
(pustostanów), nie uzyskano dochodów z najmu w łącznej kwocie ponad  35 tys. zł. 

 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.  

Wbrew wymogom Prawa budowlanego, w roku 2009 A. Spółka z o.o. w P. nie przeprowadziła w żadnym z 10 objętych 
badaniem budynków, stanowiących własność gminy, rocznej kontroli okresowej sprawdzenia stanu technicznego elementów 
budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących 
podczas użytkowania obiektu. 

 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 niewystarczający 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. 

W Z. Spółce z o.o. w S. średni czas upływający od terminu płatności do wystosowania do dłużnika wezwania 
do zapłaty wynosił 12 miesięcy. 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne  

Wniosek de lege ferenda: 

Do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej skierowano wniosek 
o rozważenie podjęcia działań mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, 
ustawy o gospodarce nieruchomościami lub ustawy o własności lokali w zakresie zarządzania nieruchomościami 
wspólnymi przez spółki z udziałem gminy. 

Wnioski do zarządów skontrolowanych spółek oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów) o:  
 Prowadzenie kontroli stanu technicznego budynków z częstotliwością wymaganą prawem budowlanym. 
 Podjęcie działań w celu poprawienia stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych. 
 Zwiększenie środków na zabezpieczenie potrzeb remontowych gminnych zasobów mieszkaniowych. 
 Zapewnienie udzielania zamówień zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych. 
 Dostosowanie zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy poprzez spółki handlowe 

do ograniczeń wynikających z ustaw o samorządzie gminnym i gospodarce komunalnej. 

Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami                                   
Skarbu Państwa (P/10/150) 

Kontrolą objęto okres 2008–2010 (30 września), badając 12 starostw powiatowych.  

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów i prezydentów miast było prowadzone w większości 
kontrolowanych jednostek z naruszeniem kryteriów rzetelności, gospodarności i legalności. Stwierdzone nieprawidłowości 
miały bezpośredni negatywny wpływ na poziom realizacji dochodów budżetu państwa. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niedostateczna windykacja należności z tytułu użytkowania nieruchomości.  
Większość prezydentów miast i starostów nie prowadziła windykacji należności z tytułu użytkowania 
nieruchomości lub 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 większości kontrolowanych jednostek działania windykacyjne ograniczały się do wystawiania wezwań do zapłaty zaległości 
– często 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. 

W Starostwie Powiatowym w P. wezwania do zapłaty wystawiano 10 miesięcy od daty powstania zaległości, w S. – 
8 miesięcy, zaś w T. – nawet 1,5 roku. 

W Urzędzie Miasta w P. nie podjęto działań windykacyjnych wobec zaległości na ponad 44 tys. zł. 

 Nieaktualizowanie wartości nieruchomości i wysokości opłat za użytkowanie.  
Udział opłat zaktualizowanych w poszczególnych powiatach był zróżnicowany od 12% do 80% działek, 
co negatywnie wpływało na dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 

 Pobieranie przez starostwa przypadającego na nie udziału w dochodach w zaniżonej wysokości. 
NIK ustaliła, że w pięciu starostwach czynności windykacyjne prowadzone były na ogół prawidłowo, 
wezwania do zapłaty wysyłano niezwłocznie, a pozwy kierowano do sądów terminowo. 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 terminowości odprowadzania kontrolowanych dochodów na rachunek budżetu państwa. 
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Wnioski pokontrolne 

Do skontrolowanych starostw powiatowych o: 
 Dokonywanie systematycznych aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa. 
 Poprawę skuteczności i terminowości działań windykacyjnych. 

Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego (P/12/153) 

Kontrolę przeprowadzono w 6 miastach województwa łódzkiego oraz 3 jednostkach budżetowych miast, badając 
okres 2011–2012. 

Pomimo zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych, nie nastąpiła istotna poprawa niskiego stopnia 
pokrycia powierzchni większości miast województwa łódzkiego planami miejscowymi. Stan ten, w połączeniu 
z nierzetelnym i niezgodnym z obowiązującym prawem ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wpływał niekorzystnie na ład przestrzenny i realizację zamierzeń inwestycyjnych w miastach. Na tym tle 
pozytywnie wyróżniała się, pomimo stwierdzenia opóźnień w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, 
działalność organów miasta Bełchatowa, ze względu na wysoki wskaźnik pokrycia miasta aktualnymi planami 
miejscowymi i rzetelne prowadzenie postępowań w sprawach ustalania i pobierania opłat planistycznych. 
W Pabianicach z kolei, NIK już w kontroli z 2010 r. stwierdziła 100% pokrycie obszary miasta planami 
miejscowymi (P/10/110 Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez 
organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego) 

Ważniejsze nieprawidłowości:  

 Niski stopień pokrycia planami miejscowymi. 

W mieście T. – 4,23%, w  Ł. – 5,36% i w Z. – 5,6% wobec pozytywnie ocenionej sytuacji w B. – 57,61%. 

 We wszystkich miastach nie przestrzegano 2-miesięcznego terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy.  

Najwyższy odsetek takich przypadków stwierdzono w T. – 72,6%, w Ł. – 69,4% oraz R. 57%. Np. w Ł. powyżej pół 
roku załatwiano 39 ze 170 kontrolowanych spraw (maksymalny czas załatwienia sprawy wyniósł ponad 860 dni). 
Takie przeszkody dotknęły 724 inwestorów.  

Wnioski pokontrolne 

Ponowienie wniosku de lege ferenda: 

Uzasadnione jest ponowienie wniosku do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej, w celu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez 
wprowadzenie kary pieniężnej za nieuzasadnione opóźnienie w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
Powyższy wniosek NIK sformułowała już w 2009 r. w „Informacji o wynikach kontroli prawidłowości wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę”. 

Wnioski do skontrolowanych miast o:  
 Opracowanie i bieżące monitorowanie realizacji wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych. 
 Zdyscyplinowanie osób odpowiedzialnych za terminowość i rzetelne przestrzeganie procedur wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 Systematyczne przedstawianie radom gmin informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej 

i zgłoszonych roszczeniach z tytułu niemożności lub ograniczenia korzystania z nieruchomości, związanych 
z uchwaleniem planu miejscowego. 

 
 

 
 

Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych (P/10/109) 

Kontrola została przeprowadzona w 36 jednostkach organizacyjnych, tj. w 34 urzędach miast oraz w 2 podmiotach, którym 
powierzono zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości. Objęto nią okres 2007–2010 (I półrocze). 

Wiele 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. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 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 kontroli okresowych stanu technicznego budynków przez osoby nieposiadające do tego uprawnień. 

 Zalecenia pokontrolne rzadko są w pełni realizowane. 
 Niedostateczne środki na remonty.  

Różny był też w skontrolowanych gminach stopień realizacji planów robót remontowych. Zdarzały się przypadki – 
np. w W. wykonano remonty ponad plan (144,7%), ale częściej nie udawało się planu zrealizować. Np. w G. było 
to zaledwie 48,8% w stosunku do zamiarów. Spowodowane to było przeznaczaniem w budżetach gmin ograniczonych 
środków finansowych na remonty i modernizację obiektów budowlanych. 

 Niedostateczna ochrona przeciwpożarowa.  

Najczęściej brakowało sprzętu, np. gaśnic, urządzeń oddymiających, hydrantów. We wszystkich skontrolowanych 
gminach stan techniczny budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie spełniał wymogów prawa.  

 Rzadkie kontrole zarządców.  

NIK miała także zastrzeżenia do kontroli sprawowanej przez gminy nad zarządcami gminnych nieruchomości. 
Aż 85,3% nie przeprowadzało takich kontroli w ogóle. 

Wnioski pokontrolne 

Do prezydentów i burmistrzów miast o: 

 Opracowanie prognoz dotyczących przewidywanej wielkości zasobu mieszkaniowego, jego stanu 
technicznego oraz wydatków na jego bieżące utrzymanie i remonty. 

 Bieżące monitorowanie stanu technicznego nieruchomości. 
 Zwiększenie kontroli wywiązywania się z obowiązków określonych prawem budowlanym przez zarządców 

nieruchomości.  
 Zwiększenie liczby kontroli nadzoru budowlanego dotyczących utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych. 
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Wnioski pokontrolne 

Do skontrolowanych starostw powiatowych o: 
 Dokonywanie systematycznych aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa. 
 Poprawę skuteczności i terminowości działań windykacyjnych. 

Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego (P/12/153) 

Kontrolę przeprowadzono w 6 miastach województwa łódzkiego oraz 3 jednostkach budżetowych miast, badając 
okres 2011–2012. 

Pomimo zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych, nie nastąpiła istotna poprawa niskiego stopnia 
pokrycia powierzchni większości miast województwa łódzkiego planami miejscowymi. Stan ten, w połączeniu 
z nierzetelnym i niezgodnym z obowiązującym prawem ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wpływał niekorzystnie na ład przestrzenny i realizację zamierzeń inwestycyjnych w miastach. Na tym tle 
pozytywnie wyróżniała się, pomimo stwierdzenia opóźnień w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, 
działalność organów miasta Bełchatowa, ze względu na wysoki wskaźnik pokrycia miasta aktualnymi planami 
miejscowymi i rzetelne prowadzenie postępowań w sprawach ustalania i pobierania opłat planistycznych. 
W Pabianicach z kolei, NIK już w kontroli z 2010 r. stwierdziła 100% pokrycie obszary miasta planami 
miejscowymi (P/10/110 Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez 
organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego) 

Ważniejsze nieprawidłowości:  

 Niski stopień pokrycia planami miejscowymi. 

W mieście T. – 4,23%, w  Ł. – 5,36% i w Z. – 5,6% wobec pozytywnie ocenionej sytuacji w B. – 57,61%. 

 We wszystkich miastach nie przestrzegano 2-miesięcznego terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy.  

Najwyższy odsetek takich przypadków stwierdzono w T. – 72,6%, w Ł. – 69,4% oraz R. 57%. Np. w Ł. powyżej pół 
roku załatwiano 39 ze 170 kontrolowanych spraw (maksymalny czas załatwienia sprawy wyniósł ponad 860 dni). 
Takie przeszkody dotknęły 724 inwestorów.  

Wnioski pokontrolne 

Ponowienie wniosku de lege ferenda: 

Uzasadnione jest ponowienie wniosku do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej, w celu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez 
wprowadzenie kary pieniężnej za nieuzasadnione opóźnienie w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. 
Powyższy wniosek NIK sformułowała już w 2009 r. w „Informacji o wynikach kontroli prawidłowości wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę”. 

Wnioski do skontrolowanych miast o:  
 Opracowanie i bieżące monitorowanie realizacji wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych. 
 Zdyscyplinowanie osób odpowiedzialnych za terminowość i rzetelne przestrzeganie procedur wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 Systematyczne przedstawianie radom gmin informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej 

i zgłoszonych roszczeniach z tytułu niemożności lub ograniczenia korzystania z nieruchomości, związanych 
z uchwaleniem planu miejscowego. 

 
 

 
 

Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych (P/10/109) 

Kontrola została przeprowadzona w 36 jednostkach organizacyjnych, tj. w 34 urzędach miast oraz w 2 podmiotach, którym 
powierzono zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości. Objęto nią okres 2007–2010 (I półrocze). 

Wiele 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. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 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 kontroli okresowych stanu technicznego budynków przez osoby nieposiadające do tego uprawnień. 

 Zalecenia pokontrolne rzadko są w pełni realizowane. 
 Niedostateczne środki na remonty.  

Różny był też w skontrolowanych gminach stopień realizacji planów robót remontowych. Zdarzały się przypadki – 
np. w W. wykonano remonty ponad plan (144,7%), ale częściej nie udawało się planu zrealizować. Np. w G. było 
to zaledwie 48,8% w stosunku do zamiarów. Spowodowane to było przeznaczaniem w budżetach gmin ograniczonych 
środków finansowych na remonty i modernizację obiektów budowlanych. 

 Niedostateczna ochrona przeciwpożarowa.  

Najczęściej brakowało sprzętu, np. gaśnic, urządzeń oddymiających, hydrantów. We wszystkich skontrolowanych 
gminach stan techniczny budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie spełniał wymogów prawa.  

 Rzadkie kontrole zarządców.  

NIK miała także zastrzeżenia do kontroli sprawowanej przez gminy nad zarządcami gminnych nieruchomości. 
Aż 85,3% nie przeprowadzało takich kontroli w ogóle. 

Wnioski pokontrolne 

Do prezydentów i burmistrzów miast o: 

 Opracowanie prognoz dotyczących przewidywanej wielkości zasobu mieszkaniowego, jego stanu 
technicznego oraz wydatków na jego bieżące utrzymanie i remonty. 

 Bieżące monitorowanie stanu technicznego nieruchomości. 
 Zwiększenie kontroli wywiązywania się z obowiązków określonych prawem budowlanym przez zarządców 

nieruchomości.  
 Zwiększenie liczby kontroli nadzoru budowlanego dotyczących utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych. 
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Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (P/10/110) 

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwach Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, w 7 urzędach 
marszałkowskich i w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w Wielkopolskim Biurze 
Planowania Przestrzennego w Poznaniu i 32 urzędach gmin. Kontrolą objęto okres 2007–2010 (30 czerwca). 

Rozwiązania prawne wprowadzające fakultatywność planowania spowodowały, że pojawiły się obszary pozbawione 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wzrosła zatem rola decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, która dla większości gmin stała się podstawowym instrumentem gospodarowania 
przestrzenią. Wyniki kontroli wskazują, że na żadnym szczeblu planowania system ten się nie sprawdził.  

Ważniejsze nieprawidłowości:  

 Planowanie według nieaktualnego i niezgodnego z ustawą dokumentu. Pomimo podjęcia stosownych 
działań nie dostosowano koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju do wymogów ustawy 
o planowaniu przestrzennym. 

 Nieudana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 Brak aktualnych informacji o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. 
 Brak planów zagospodarowania przestrzennego w wielu gminach. Na bardzo zróżnicowanym, choć 

przeciętnie nadal na niskim poziomie utrzymywał się stopień pokrycia powierzchni badanych gmin planami 
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów inwestycyjnych.  

W gminie P. objęto planem 0,1% jej powierzchni, w G. zaś i P. planem jest objęte 100% terenu. 

 Brak spójności pomiędzy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gmin, a studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Według stanu na  30 czerwca 2010 r. procentowy udział powierzchni gmin objętej miejskimi planami zagospodarowania 
przestrzennego wyniósł 100% w 3 gminach: Godów, Pabianice oraz w mieście Pabianice. 

Wnioski pokontrolne 

Do Ministra Infrastruktury i Ministra Rozwoju Regionalnego o: 
 Pilne wdrożenie nowych rozwiązań prawnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Do prezydentów i burmistrzów miast o: 
 Systematyczne zwiększanie powierzchni gmin objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 
 Dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 

Udzielanie przez gminy bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych 
przy bezprzetargowej sprzedaży (P/10/155) 
Kontrolę przeprowadzono w 34 gminach i objęto nią okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 października 2010 r. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieupublicznianie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej 
sprzedaży (w dziewięciu gminach), a także niepodawanie w tych wykazach wszystkich wymaganych informacji 
(w 11 gminach). 

 Niepowiadamianie na piśmie najemców komunalnych lokali mieszkalnych o przeznaczeniu tych lokali do zbycia oraz 
o przysługującym im pierwszeństwie w ich nabyciu (w 19 gminach). 

 
 

 
 

 Ustalanie ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie nieaktualnych operatów szacunkowych (w czterech 
gminach). 

 Nieuwzględnianie w ewidencji księgowej liczby i wartości sprzedanych lokali mieszkalnych, co wpływało 
na rzetelność sporządzanych sprawozdań statystycznych (w dwóch gminach). 

 Niewypełnienie przez 16 gmin (47% badanych)33 ustawowego obowiązku żądania przez ich organy 
wykonawcze zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty, mimo występowania przesłanek uzasadniających 
to żądanie. Niewypełnianie ww. obowiązku było spowodowane głównie: 
 nieskutecznym monitorowaniem (lub jego brakiem) obrotu wtórnego lokalami objętymi bonifikatą 

(w 10 gminach); 
 niewłaściwą interpretacją obowiązujących przepisów, dotyczących żądania zwrotu bonifikaty od osób 

bliskich, które zbyły lokale po 22 października 2007 r. (w  10 gminach). 
 Nieuzasadnione zaniechanie podjętych już działań zmierzających do wyegzekwowania zwrotu udzielonej 

bonifikaty, a także odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty lub umorzenia jej części, bez uzyskania 
wymaganej zgody rady gminy (w trzech gminach). 

 Niska skuteczność działań egzekucyjnych dotyczących zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty, gdyż w badanym 
okresie odzyskano tylko 16% ogółu należności z tego tytułu. 

Procedury bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w badanym okresie, we wszystkich 
34 skontrolowanych gminach wszczynane były wyłącznie na podstawie wniosków najemców tych lokali. 
NIK pozytywnie oceniła pod względem legalności sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 

Skontrolowane gminy (z wyjątkiem K.) posiadały opracowane i uchwalone wieloletnie programy gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym. 

NIK pozytywnie, pod względem rzetelności, oceniła w 24 gminach (71% objętych kontrolą) monitoring wtórnego obrotu 
lokalami mieszkalnymi sprzedanymi przez gminy z udzieleniem bonifikaty. Prowadzone w tym zakresie działania (przez 
wyznaczone komórki organizacyjne - osoby, którym przypisano te zadania) zapewniły bowiem ujawnienie wszystkich 
przypadków zaistnienia (bądź nie) przesłanek do żądania zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty. Dziesięć gmin 
rzetelnie monitorując wtórny obrót lokalami sprzedanymi z udziałem bonifikaty, ujawniło w badanym przez NIK 
okresie wszystkie przypadki uzasadniające żądanie zwrotu bonifikaty i podjęło działania w tym zakresie.  

W mieście O. Ś. – w obrocie wtórnym zbyto 49 lokali mieszkalnych. Po ujawnieniu przez urząd trzech przypadków, w których 
wystąpiły przesłanki do żądania zwrotu bonifikaty wraz z jej waloryzacją, Prezydent Miasta wystąpił z takim żądaniem. 
Łączna kwota zwróconych bonifikat wyniosła prawie 62 tys. zł. 

 
Dobre praktyki: 
Dobrą praktyką w 18 skontrolowanych gminach (53%) było opracowanie i udostępnienie zainteresowanym 
formularza wniosku o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego wraz z listą wymaganych załączników oraz 
publikowanie na stronach internetowych urzędu informacji o miejscu składania wniosków. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o 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.   

                                                            
33  W 10 gminach oceniono pozytywnie podejmowane, we wszystkich uzasadnionych przypadkach, działania na rzecz zwrotu udzielonej bonifikaty, 

a w sześciu gminach nie wystąpiły ustawowe przesłanki do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.   
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Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (P/10/110) 

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwach Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, w 7 urzędach 
marszałkowskich i w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w Wielkopolskim Biurze 
Planowania Przestrzennego w Poznaniu i 32 urzędach gmin. Kontrolą objęto okres 2007–2010 (30 czerwca). 

Rozwiązania prawne wprowadzające fakultatywność planowania spowodowały, że pojawiły się obszary pozbawione 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wzrosła zatem rola decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, która dla większości gmin stała się podstawowym instrumentem gospodarowania 
przestrzenią. Wyniki kontroli wskazują, że na żadnym szczeblu planowania system ten się nie sprawdził.  

Ważniejsze nieprawidłowości:  

 Planowanie według nieaktualnego i niezgodnego z ustawą dokumentu. Pomimo podjęcia stosownych 
działań nie dostosowano koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju do wymogów ustawy 
o planowaniu przestrzennym. 

 Nieudana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 Brak aktualnych informacji o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. 
 Brak planów zagospodarowania przestrzennego w wielu gminach. Na bardzo zróżnicowanym, choć 

przeciętnie nadal na niskim poziomie utrzymywał się stopień pokrycia powierzchni badanych gmin planami 
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów inwestycyjnych.  

W gminie P. objęto planem 0,1% jej powierzchni, w G. zaś i P. planem jest objęte 100% terenu. 

 Brak spójności pomiędzy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gmin, a studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Według stanu na  30 czerwca 2010 r. procentowy udział powierzchni gmin objętej miejskimi planami zagospodarowania 
przestrzennego wyniósł 100% w 3 gminach: Godów, Pabianice oraz w mieście Pabianice. 

Wnioski pokontrolne 

Do Ministra Infrastruktury i Ministra Rozwoju Regionalnego o: 
 Pilne wdrożenie nowych rozwiązań prawnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Do prezydentów i burmistrzów miast o: 
 Systematyczne zwiększanie powierzchni gmin objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 
 Dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 

Udzielanie przez gminy bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych 
przy bezprzetargowej sprzedaży (P/10/155) 
Kontrolę przeprowadzono w 34 gminach i objęto nią okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 października 2010 r. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieupublicznianie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej 
sprzedaży (w dziewięciu gminach), a także niepodawanie w tych wykazach wszystkich wymaganych informacji 
(w 11 gminach). 

 Niepowiadamianie na piśmie najemców komunalnych lokali mieszkalnych o przeznaczeniu tych lokali do zbycia oraz 
o przysługującym im pierwszeństwie w ich nabyciu (w 19 gminach). 

 
 

 
 

 Ustalanie ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie nieaktualnych operatów szacunkowych (w czterech 
gminach). 

 Nieuwzględnianie w ewidencji księgowej liczby i wartości sprzedanych lokali mieszkalnych, co wpływało 
na rzetelność sporządzanych sprawozdań statystycznych (w dwóch gminach). 

 Niewypełnienie przez 16 gmin (47% badanych)33 ustawowego obowiązku żądania przez ich organy 
wykonawcze zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty, mimo występowania przesłanek uzasadniających 
to żądanie. Niewypełnianie ww. obowiązku było spowodowane głównie: 
 nieskutecznym monitorowaniem (lub jego brakiem) obrotu wtórnego lokalami objętymi bonifikatą 

(w 10 gminach); 
 niewłaściwą interpretacją obowiązujących przepisów, dotyczących żądania zwrotu bonifikaty od osób 

bliskich, które zbyły lokale po 22 października 2007 r. (w  10 gminach). 
 Nieuzasadnione zaniechanie podjętych już działań zmierzających do wyegzekwowania zwrotu udzielonej 

bonifikaty, a także odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty lub umorzenia jej części, bez uzyskania 
wymaganej zgody rady gminy (w trzech gminach). 

 Niska skuteczność działań egzekucyjnych dotyczących zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty, gdyż w badanym 
okresie odzyskano tylko 16% ogółu należności z tego tytułu. 

Procedury bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w badanym okresie, we wszystkich 
34 skontrolowanych gminach wszczynane były wyłącznie na podstawie wniosków najemców tych lokali. 
NIK pozytywnie oceniła pod względem legalności sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 

Skontrolowane gminy (z wyjątkiem K.) posiadały opracowane i uchwalone wieloletnie programy gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym. 

NIK pozytywnie, pod względem rzetelności, oceniła w 24 gminach (71% objętych kontrolą) monitoring wtórnego obrotu 
lokalami mieszkalnymi sprzedanymi przez gminy z udzieleniem bonifikaty. Prowadzone w tym zakresie działania (przez 
wyznaczone komórki organizacyjne - osoby, którym przypisano te zadania) zapewniły bowiem ujawnienie wszystkich 
przypadków zaistnienia (bądź nie) przesłanek do żądania zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty. Dziesięć gmin 
rzetelnie monitorując wtórny obrót lokalami sprzedanymi z udziałem bonifikaty, ujawniło w badanym przez NIK 
okresie wszystkie przypadki uzasadniające żądanie zwrotu bonifikaty i podjęło działania w tym zakresie.  

W mieście O. Ś. – w obrocie wtórnym zbyto 49 lokali mieszkalnych. Po ujawnieniu przez urząd trzech przypadków, w których 
wystąpiły przesłanki do żądania zwrotu bonifikaty wraz z jej waloryzacją, Prezydent Miasta wystąpił z takim żądaniem. 
Łączna kwota zwróconych bonifikat wyniosła prawie 62 tys. zł. 

 
Dobre praktyki: 
Dobrą praktyką w 18 skontrolowanych gminach (53%) było opracowanie i udostępnienie zainteresowanym 
formularza wniosku o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego wraz z listą wymaganych załączników oraz 
publikowanie na stronach internetowych urzędu informacji o miejscu składania wniosków. 

Wnioski pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o 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.   

                                                            
33  W 10 gminach oceniono pozytywnie podejmowane, we wszystkich uzasadnionych przypadkach, działania na rzecz zwrotu udzielonej bonifikaty, 

a w sześciu gminach nie wystąpiły ustawowe przesłanki do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.   
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Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 
(P/11/128) 

Kontrolą objęto 16 urzędów miast/gmin oraz 5 jednostek organizacyjnych gmin, realizujących zadania związane 
z najmem, dzierżawą i/lub użyczaniem nieruchomości gminnych. Ocenie poddano okres 2009–2011 (29 października).  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewywiązywanie się przez większość ze skontrolowanych gmin z ustawowego obowiązku sporządzania 
planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 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. Aż 87% 
skontrolowanych urzędów nie wykonało tego zadania. 

 Niesporządzane i niepodawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy lub najmu bądź publikowania wykazów niekompletnych. 

 Zawieranie umów najmu i dzierżawy bez przeprowadzenia przetargu, pomimo istnienia takiego obowiązku. 
 Opieszałe i nieskutecznego prowadzenia działań windykacyjnych wobec dłużników zalegających z opłatami 

za udostępnione nieruchomości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła: 

 Przygotowanie organizacyjne skontrolowanych urzędów do wykonywania badanych zadań. 
 Proces zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości gminnych, a także realizację 

tych umów. 

W 17 skontrolowanych jednostkach postanowienia umów prawidłowo zabezpieczały interes prawny i ekonomiczny 
gmin. W umowach zamieszczano postanowienia dotyczące: zasad płatności i aktualizacji wysokości czynszu, skutków 
zwłoki w zapłacie czynszu, odpowiedzialności i obowiązków dzierżawcy lub najemcy oraz skutków ich niewykonania, 
zasad wydania lub zwrotu przedmiotu umowy, rozliczania nakładów związanych z przedmiotem umowy. 

2. Transport 

Wybrane inwestycje drogowe w największych miastach (P/11/170) 

Okres objęty kontrolą to lata 2008–2011. NIK zbadała 8 urzędów miast i 8 jednostek samorządowych 
odpowiedzialnych za realizację wytypowanych 24 przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprzejrzyste procedury sporządzania wieloletnich planów inwestycyjnych (wpi). 

W G., S., W. i W. zasady sporządzania wpi były nieprzejrzyste i nie gwarantowały wyboru przedsięwzięć najbardziej 
efektywnych z punktu widzenia usprawnienia systemów komunikacyjnych. 

 Wstrzymywanie projektów inwestycyjnych ujętych w wpi, mimo poniesionych wydatków na finansowanie 
prac przygotowawczych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń – ryzyko utraty poniesionych nakładów  
w przypadku utraty ważności lub dezaktualizacji dokumentów. 

 Niewykorzystywanie zaplanowanych środków na finasowanie inwestycji z powodu m.in. opóźnień w ich 
przygotowaniu i realizacji. 

W S. w 2010 r. wykorzystano zaledwie 38% zaplanowanych na inwestycje drogowe środków. 

 
 

 
 

 Nierozwiązanie wszystkich kwestii komunikacyjnych w rejonie realizacji inwestycji drogowych. 
 Niedotrzymywanie terminów zakończenia inwestycji. 

We wszystkich ośmiu miastach terminy realizacji 24 zadań inwestycyjnych ulegały zmianie w kolejnych edycjach wpi. 

 Nierzetelne odbiory końcowe zadań inwestycyjnych. 

W W. i B. komisje odbiorowe przeprowadziły nierzetelnie odbiory potwierdzając wykonanie robót budowlanych lub 
usunięcie usterek, pomimo ich niewykonania. 

 Niedochodzenie kar umownych od wykonawców dokumentacji projektowej, robót budowlanych i usług. 

NIK zauważyła przyrost długości zbudowanych i zmodernizowanych dróg, w odniesieniu do wielkości 
odnotowanych w latach 2004–2007. Pozytywnie oceniono pozyskiwanie przez samorządy środków na 
finansowanie inwestycji drogowych z dodatkowych źródeł zewnętrznych.  

K. złożył łącznie 13 wniosków o dofinansowanie inwestycji z UE – w 11 przypadkach dofinansowanie to zostało przyznane. 
W. otrzymał dofinansowanie w 9 na 10 złożonych wniosków na kwotę ponad 313 mln zł.  

Również prawidłowe było na ogół  przygotowanie, realizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
objętych kontrolą. 

Dobre praktyki: 
Dokonywanie, na etapie poprzedzającym wprowadzenie zadań inwestycyjnych do wieloletnich planów 
inwestycyjnych, analiz dotyczących efektywności ekonomicznej inwestycji oraz ryzyk związanych z jej 
realizacją. 

Wnioski pokontrolne 

Do prezydentów miast o: 
 Określenie zasad planowania, przygotowania i realizacji zadań. 
 Zapewnienie pełnego wykorzystania dostępnych środków na finansowanie inwestycji drogowych. 

Do kierowników jednostek samorządowych realizujących zadania inwestycyjne o: 
 Zapewnienie wykonawcom robót budowlanych dostępu do gruntów przeznaczonych pod budowę przed 

planowanym terminem rozpoczęcia prac. 
 Wzmożenie kontroli inwestorskiej w toku realizacji zadań i ich odbiorów. 
 Dokonywanie rzetelnego odbioru końcowego robót budowlanych.  

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne (P/13/015) 

Szczegółowymi badaniami kontrolnymi objęto okres od 2010 r. do 2013 r. (I półrocze). 

Celem kontroli była ocena działań wójtów w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi 
gminne, a w szczególności: 

 ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne. 
 zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości zajętych pod drogi 

gminne. 
 zapewnienia rzetelności ujętych w dokumentacji gminy, danych o nieruchomościach zajętych pod drogi 

gminne: ich stanie faktycznym i prawnym, liczbie i powierzchni. 
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Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 
(P/11/128) 

Kontrolą objęto 16 urzędów miast/gmin oraz 5 jednostek organizacyjnych gmin, realizujących zadania związane 
z najmem, dzierżawą i/lub użyczaniem nieruchomości gminnych. Ocenie poddano okres 2009–2011 (29 października).  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niewywiązywanie się przez większość ze skontrolowanych gmin z ustawowego obowiązku sporządzania 
planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 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. Aż 87% 
skontrolowanych urzędów nie wykonało tego zadania. 

 Niesporządzane i niepodawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy lub najmu bądź publikowania wykazów niekompletnych. 

 Zawieranie umów najmu i dzierżawy bez przeprowadzenia przetargu, pomimo istnienia takiego obowiązku. 
 Opieszałe i nieskutecznego prowadzenia działań windykacyjnych wobec dłużników zalegających z opłatami 

za udostępnione nieruchomości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła: 

 Przygotowanie organizacyjne skontrolowanych urzędów do wykonywania badanych zadań. 
 Proces zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości gminnych, a także realizację 

tych umów. 

W 17 skontrolowanych jednostkach postanowienia umów prawidłowo zabezpieczały interes prawny i ekonomiczny 
gmin. W umowach zamieszczano postanowienia dotyczące: zasad płatności i aktualizacji wysokości czynszu, skutków 
zwłoki w zapłacie czynszu, odpowiedzialności i obowiązków dzierżawcy lub najemcy oraz skutków ich niewykonania, 
zasad wydania lub zwrotu przedmiotu umowy, rozliczania nakładów związanych z przedmiotem umowy. 

2. Transport 

Wybrane inwestycje drogowe w największych miastach (P/11/170) 

Okres objęty kontrolą to lata 2008–2011. NIK zbadała 8 urzędów miast i 8 jednostek samorządowych 
odpowiedzialnych za realizację wytypowanych 24 przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nieprzejrzyste procedury sporządzania wieloletnich planów inwestycyjnych (wpi). 

W G., S., W. i W. zasady sporządzania wpi były nieprzejrzyste i nie gwarantowały wyboru przedsięwzięć najbardziej 
efektywnych z punktu widzenia usprawnienia systemów komunikacyjnych. 

 Wstrzymywanie projektów inwestycyjnych ujętych w wpi, mimo poniesionych wydatków na finansowanie 
prac przygotowawczych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń – ryzyko utraty poniesionych nakładów  
w przypadku utraty ważności lub dezaktualizacji dokumentów. 

 Niewykorzystywanie zaplanowanych środków na finasowanie inwestycji z powodu m.in. opóźnień w ich 
przygotowaniu i realizacji. 

W S. w 2010 r. wykorzystano zaledwie 38% zaplanowanych na inwestycje drogowe środków. 

 
 

 
 

 Nierozwiązanie wszystkich kwestii komunikacyjnych w rejonie realizacji inwestycji drogowych. 
 Niedotrzymywanie terminów zakończenia inwestycji. 

We wszystkich ośmiu miastach terminy realizacji 24 zadań inwestycyjnych ulegały zmianie w kolejnych edycjach wpi. 

 Nierzetelne odbiory końcowe zadań inwestycyjnych. 

W W. i B. komisje odbiorowe przeprowadziły nierzetelnie odbiory potwierdzając wykonanie robót budowlanych lub 
usunięcie usterek, pomimo ich niewykonania. 

 Niedochodzenie kar umownych od wykonawców dokumentacji projektowej, robót budowlanych i usług. 

NIK zauważyła przyrost długości zbudowanych i zmodernizowanych dróg, w odniesieniu do wielkości 
odnotowanych w latach 2004–2007. Pozytywnie oceniono pozyskiwanie przez samorządy środków na 
finansowanie inwestycji drogowych z dodatkowych źródeł zewnętrznych.  

K. złożył łącznie 13 wniosków o dofinansowanie inwestycji z UE – w 11 przypadkach dofinansowanie to zostało przyznane. 
W. otrzymał dofinansowanie w 9 na 10 złożonych wniosków na kwotę ponad 313 mln zł.  

Również prawidłowe było na ogół  przygotowanie, realizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
objętych kontrolą. 

Dobre praktyki: 
Dokonywanie, na etapie poprzedzającym wprowadzenie zadań inwestycyjnych do wieloletnich planów 
inwestycyjnych, analiz dotyczących efektywności ekonomicznej inwestycji oraz ryzyk związanych z jej 
realizacją. 

Wnioski pokontrolne 

Do prezydentów miast o: 
 Określenie zasad planowania, przygotowania i realizacji zadań. 
 Zapewnienie pełnego wykorzystania dostępnych środków na finansowanie inwestycji drogowych. 

Do kierowników jednostek samorządowych realizujących zadania inwestycyjne o: 
 Zapewnienie wykonawcom robót budowlanych dostępu do gruntów przeznaczonych pod budowę przed 

planowanym terminem rozpoczęcia prac. 
 Wzmożenie kontroli inwestorskiej w toku realizacji zadań i ich odbiorów. 
 Dokonywanie rzetelnego odbioru końcowego robót budowlanych.  

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne (P/13/015) 

Szczegółowymi badaniami kontrolnymi objęto okres od 2010 r. do 2013 r. (I półrocze). 

Celem kontroli była ocena działań wójtów w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi 
gminne, a w szczególności: 

 ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne. 
 zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości zajętych pod drogi 

gminne. 
 zapewnienia rzetelności ujętych w dokumentacji gminy, danych o nieruchomościach zajętych pod drogi 

gminne: ich stanie faktycznym i prawnym, liczbie i powierzchni. 
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Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Większość jednostek objętych kontrolą nie posiadała rzetelnych danych dotyczących liczby i powierzchni 
nieruchomości zajętych pod drogi gminne. Wynikało to z niezrealizowania obowiązku dotyczącego 
ewidencjonowania nieruchomości w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

 Nie zostały zakończone postępowania dotyczące przejęcia gruntów pod drogi w trybie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z 1998 r. 
Zgodnie z tą ustawą nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub 
jst, niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy 
prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jst za odszkodowaniem. Dla wywołania skutków 
prawnych konieczne było/jest wydanie decyzji przez wojewodę stwierdzających nabycie tego prawa. 
Ustalono, że pomimo upływu 15 lat od daty wejścia w życie tej ustawy nadal blisko 40% ogółu 
nieruchomości zajętych pod drogi nie ma uregulowanego stanu prawnego. 

Dobre praktyki: 

Jako dobrą praktykę należy traktować informowanie byłych właścicieli nieruchomości przez Wójta 
gminy Ł. (z własnej inicjatywy) o możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Pozwalało to na bieżące 
monitorowanie toczących się spraw oraz zabezpieczenie w budżecie gminy środków na wypłatę 
odszkodowań. 

Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego (P/10/185) 

Kontrolą objęto okres 2008–2010 (I półrocze) i zbadano 31 jednostek samorządu terytorialnego. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność skontrolowanych samorządów w zakresie nadzoru nad 
jakością wykonywanych robót drogowych, rzetelnością ich odbioru, a także przeglądami dróg w okresie 
gwarancyjnym i egzekwowaniu uprawnień inwestora w okresie objętym gwarancją. Ocena ta dotyczyła także 
działalności samorządów w zakresie przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, 
organizacji ruchu drogowego oraz prowadzenia ewidencji dróg. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W ponad 80% skontrolowanych jst nierzetelnie sprawowany był nadzór inwestorski nad jakością zlecanych robót 
drogowych (nieprawidłowości na etapie wykonywania oraz odbioru robót, a także na etapie dokonywania 
przeglądów dróg w okresie gwarancyjnym oraz usuwania wad powykonawczych w tym okresie). 

W S. podczas kontroli zbadano 6 odcinków dróg, gdzie stwierdzono występowanie usterek ujawnionych przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w okresie gwarancji. Jednak ZDP nie wyegzekwował od wykonawcy ich usunięcia. 

 Ponad 70% zbadanych przez NIK jst nierzetelne dbała o bieżące utrzymywanie dróg (koleiny, nierówności, 
niewłaściwe odwodnienie poboczy). 

 W co piątej skontrolowanej jednostce stwierdzono naruszenie przepisów Prawa budowlanego, ponieważ nie 
wykonywano tam okresowych kontroli stanu technicznego dróg. 

 Ponad połowa jst nierzetelnie prowadziła ewidencję dróg, co mogło mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 

ZDP w O. na 304 km zarządzanych dróg posiadał książki dróg dla tras o długości 195 km. 

Starostwo Powiatowe w N. nie posiadało ewidencji dróg (książki dróg, dzienniki objazdu, itp.), zaś założone w 2009 r. książki 
obiektów mostowych pozostały do czasu zakończenia kontroli NIK niewypełnione. 

 
 

 
 

 Większość skontrolowanych podmiotów nierzetelnie realizowała obowiązki związane z zarządzaniem ruchem 
na drogach publicznych oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem. Stanowiło to potencjalne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ organizacja ruchu decyduje – wraz ze stanem 
technicznym drogi oraz zachowaniem kierujących pojazdami – o tym bezpieczeństwie.  

 Niewątpliwy wpływ na wykazane nieprawidłowości miało marginalne traktowanie problematyki drogownictwa 
przez audyt wewnętrzny.  

Spośród 18 jednostek, które miały obowiązek zatrudniania audytora wewnętrznego, jedynie w 4 przypadkach audyt ten 
zajmował się sprawami dróg, stwierdzając istotne nieprawidłowości. 

Dobre praktyki: 

 Pozyskiwanie środków z różnorodnych źródeł na budowę i utrzymanie dobrego stanu dróg lokalnych – 
nie tylko z budżetu, ale także funduszy unijnych i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Zjawisko to miało charakter rozwojowy. W niektórych samorządach udział pozabudżetowych środków 
stanowił nawet 50% wydatków ogółem na drogi publiczne. 

  Działalność samorządów w zakresie zapobiegania niszczeniu dróg przez pojazdy przeciążone – 
przygotowywano miejsca do wykonywania kontroli ruchu drogowego i ważenia pojazdów, budowano 
parkingi przeznaczone do postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe. 

Wykonywanie zadań przez samorządy terytorialne w zakresie organizowania regionalnych 
przewozów autobusowych (P/10/062) 

Badaniami objęto lata 2009–2010 (do dnia 31 kwietnia). Kontrole przeprowadzono w 7 urzędach marszałkowskich oraz 
21 starostwach powiatowych. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność skontrolowanych samorządów powiatowych i wojewódzkich 
w zakresie organizowania przewozów na regionalnych liniach autobusowych. Nieprawidłowości – w zróżnicowanym 
zakresie – stwierdzono we wszystkich skontrolowanych jednostkach, głównie w zakresie realizacji zadań organizacyjno-
regulacyjnych. Było to wynikiem powszechnego nieprzestrzegania przez samorządy przepisów ustawy o transporcie 
drogowym. Do przyczyn tego stanu należało nieprzygotowanie organizacyjne i kadrowe urzędów do wykonywania 
nałożonych na samorządy zadań ustawowych dotyczących przewozów drogowych osób. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Samorządy nie przeprowadzały analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, służących 
do wypracowania instrumentów do regulowania rynku przewozów drogowych.  

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa M. Marszałek nie przeprowadził analizy sytuacji rynkowej w zakresie 
regularnego przewozu osób za 2009 r. na terenie województwa. 

W Starostwie Powiatu T., pomimo że obowiązek wykonania analizy – co najmniej raz w roku – określony został przez 
ustawę o transporcie drogowym, analizy takiej nie wykonano do grudnia 2007 r. oraz w 2009 r. i 2010 r. Analizy 
sporządzone natomiast w styczniu 2008 r. za kwotę 18 300 zł (obejmującą sytuację poza sezonem turystycznym) oraz 
we wrześniu za kwotę 26 840 zł (obejmującą sytuację w sezonie turystycznym) nie spełniały wymogów określonych 
prawem. W zawartych ze zleceniobiorcą umowach pominięto, a tym samym nie uwzględniono w analizach, powiązania 
linii autobusowych na terenie powiatu z liniami kolejowymi oraz z autobusowymi liniami wojewódzkimi. 
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Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Większość jednostek objętych kontrolą nie posiadała rzetelnych danych dotyczących liczby i powierzchni 
nieruchomości zajętych pod drogi gminne. Wynikało to z niezrealizowania obowiązku dotyczącego 
ewidencjonowania nieruchomości w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

 Nie zostały zakończone postępowania dotyczące przejęcia gruntów pod drogi w trybie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z 1998 r. 
Zgodnie z tą ustawą nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub 
jst, niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy 
prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jst za odszkodowaniem. Dla wywołania skutków 
prawnych konieczne było/jest wydanie decyzji przez wojewodę stwierdzających nabycie tego prawa. 
Ustalono, że pomimo upływu 15 lat od daty wejścia w życie tej ustawy nadal blisko 40% ogółu 
nieruchomości zajętych pod drogi nie ma uregulowanego stanu prawnego. 

Dobre praktyki: 

Jako dobrą praktykę należy traktować informowanie byłych właścicieli nieruchomości przez Wójta 
gminy Ł. (z własnej inicjatywy) o możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Pozwalało to na bieżące 
monitorowanie toczących się spraw oraz zabezpieczenie w budżecie gminy środków na wypłatę 
odszkodowań. 

Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego (P/10/185) 

Kontrolą objęto okres 2008–2010 (I półrocze) i zbadano 31 jednostek samorządu terytorialnego. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność skontrolowanych samorządów w zakresie nadzoru nad 
jakością wykonywanych robót drogowych, rzetelnością ich odbioru, a także przeglądami dróg w okresie 
gwarancyjnym i egzekwowaniu uprawnień inwestora w okresie objętym gwarancją. Ocena ta dotyczyła także 
działalności samorządów w zakresie przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, 
organizacji ruchu drogowego oraz prowadzenia ewidencji dróg. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W ponad 80% skontrolowanych jst nierzetelnie sprawowany był nadzór inwestorski nad jakością zlecanych robót 
drogowych (nieprawidłowości na etapie wykonywania oraz odbioru robót, a także na etapie dokonywania 
przeglądów dróg w okresie gwarancyjnym oraz usuwania wad powykonawczych w tym okresie). 

W S. podczas kontroli zbadano 6 odcinków dróg, gdzie stwierdzono występowanie usterek ujawnionych przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w okresie gwarancji. Jednak ZDP nie wyegzekwował od wykonawcy ich usunięcia. 

 Ponad 70% zbadanych przez NIK jst nierzetelne dbała o bieżące utrzymywanie dróg (koleiny, nierówności, 
niewłaściwe odwodnienie poboczy). 

 W co piątej skontrolowanej jednostce stwierdzono naruszenie przepisów Prawa budowlanego, ponieważ nie 
wykonywano tam okresowych kontroli stanu technicznego dróg. 

 Ponad połowa jst nierzetelnie prowadziła ewidencję dróg, co mogło mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 

ZDP w O. na 304 km zarządzanych dróg posiadał książki dróg dla tras o długości 195 km. 

Starostwo Powiatowe w N. nie posiadało ewidencji dróg (książki dróg, dzienniki objazdu, itp.), zaś założone w 2009 r. książki 
obiektów mostowych pozostały do czasu zakończenia kontroli NIK niewypełnione. 

 
 

 
 

 Większość skontrolowanych podmiotów nierzetelnie realizowała obowiązki związane z zarządzaniem ruchem 
na drogach publicznych oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem. Stanowiło to potencjalne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ organizacja ruchu decyduje – wraz ze stanem 
technicznym drogi oraz zachowaniem kierujących pojazdami – o tym bezpieczeństwie.  

 Niewątpliwy wpływ na wykazane nieprawidłowości miało marginalne traktowanie problematyki drogownictwa 
przez audyt wewnętrzny.  

Spośród 18 jednostek, które miały obowiązek zatrudniania audytora wewnętrznego, jedynie w 4 przypadkach audyt ten 
zajmował się sprawami dróg, stwierdzając istotne nieprawidłowości. 

Dobre praktyki: 

 Pozyskiwanie środków z różnorodnych źródeł na budowę i utrzymanie dobrego stanu dróg lokalnych – 
nie tylko z budżetu, ale także funduszy unijnych i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Zjawisko to miało charakter rozwojowy. W niektórych samorządach udział pozabudżetowych środków 
stanowił nawet 50% wydatków ogółem na drogi publiczne. 

  Działalność samorządów w zakresie zapobiegania niszczeniu dróg przez pojazdy przeciążone – 
przygotowywano miejsca do wykonywania kontroli ruchu drogowego i ważenia pojazdów, budowano 
parkingi przeznaczone do postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe. 

Wykonywanie zadań przez samorządy terytorialne w zakresie organizowania regionalnych 
przewozów autobusowych (P/10/062) 

Badaniami objęto lata 2009–2010 (do dnia 31 kwietnia). Kontrole przeprowadzono w 7 urzędach marszałkowskich oraz 
21 starostwach powiatowych. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność skontrolowanych samorządów powiatowych i wojewódzkich 
w zakresie organizowania przewozów na regionalnych liniach autobusowych. Nieprawidłowości – w zróżnicowanym 
zakresie – stwierdzono we wszystkich skontrolowanych jednostkach, głównie w zakresie realizacji zadań organizacyjno-
regulacyjnych. Było to wynikiem powszechnego nieprzestrzegania przez samorządy przepisów ustawy o transporcie 
drogowym. Do przyczyn tego stanu należało nieprzygotowanie organizacyjne i kadrowe urzędów do wykonywania 
nałożonych na samorządy zadań ustawowych dotyczących przewozów drogowych osób. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Samorządy nie przeprowadzały analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, służących 
do wypracowania instrumentów do regulowania rynku przewozów drogowych.  

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa M. Marszałek nie przeprowadził analizy sytuacji rynkowej w zakresie 
regularnego przewozu osób za 2009 r. na terenie województwa. 

W Starostwie Powiatu T., pomimo że obowiązek wykonania analizy – co najmniej raz w roku – określony został przez 
ustawę o transporcie drogowym, analizy takiej nie wykonano do grudnia 2007 r. oraz w 2009 r. i 2010 r. Analizy 
sporządzone natomiast w styczniu 2008 r. za kwotę 18 300 zł (obejmującą sytuację poza sezonem turystycznym) oraz 
we wrześniu za kwotę 26 840 zł (obejmującą sytuację w sezonie turystycznym) nie spełniały wymogów określonych 
prawem. W zawartych ze zleceniobiorcą umowach pominięto, a tym samym nie uwzględniono w analizach, powiązania 
linii autobusowych na terenie powiatu z liniami kolejowymi oraz z autobusowymi liniami wojewódzkimi. 
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 Nierzetelne wykonywały funkcje koncesyjno-kontrolne (udzielanie licencji, wydawanie zezwoleń oraz nadzór 
i kontrola przewoźników).  

W Starostwie Powiatu T. wydano licencje, pomimo że 12 autobusów (na 30 objętych kontrolą) nie posiadało aktualnych 
badań technicznych, zaś dla jednego pojazdu brakowało danych o tych badaniach. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa L. brakowało rozwiązań systemowych w zakresie kontroli przewoźników. 
Działano jedynie doraźnie – wyłącznie w reakcji na skargi. 

 Nieprawidłowo rozliczały środki budżetu państwa przeznaczone na refundację kosztów wynikających 
ze stosowania przez przewoźników ulg ustawowych. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa P. do końca 2009 r. przekazano przewoźnikom dopłaty do przewozów 
w łącznej kwocie 906,8 tys. zł, w tym co najmniej 193,9 tys. zł spółce, która wykonywała usługi bez zezwoleń. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa P. nienależycie weryfikowano wnioski przewoźników o dopłaty, skutkiem 
czego było przyznanie dopłat pomimo: braku wymaganych zezwoleń, zastosowania przez przewoźnika ulgi niezgodnej 
z ustawą o uprawnieniach oraz wykazania przez przewoźnika sprzedaży biletów ulgowych w cenach innych, niż 
wynikających z cenników stanowiących podstawę naliczania wysokości dopłaty. 

 Wśród skontrolowanych autobusów, blisko 10% znajdowało się w tak złym stanie technicznym, 
że konieczne było zatrzymanie ich dowodów rejestracyjnych do czasu wykonania naprawy.  

 Niska była jakość świadczonych przez przewoźników usług. Sytuacja ta powstała m.in. wskutek 
wykonywania przewozu osób bez licencji, bez wymaganego zezwolenia oraz pojazdami niezgłoszonymi do 
posiadanej licencji transportowej. Ponadto przewozy realizowano niezgodnie z rozkładem jazdy lub bez 
rozkładu jazdy oraz pojazdami innymi niż autobus. Pobierano również opłaty niezgodne z cennikiem. 

W Starostwie Powiatu B. w każdym z 26 rozkładów jazdy dla aktualnie obsługiwanych linii komunikacyjnych nie 
określono dat wejścia w życie tych rozkładów. 

W Starostwach Powiatów O., W. i T. ustalone na podstawie danych z rozkładów jazdy prędkości jazdy na niektórych 
analizowanych trasach autobusów nie zapewniały bezpieczeństwa podróżnych. 

W Starostwie Powiatu K. firma X. wykonywała przez 28 dni przewóz na 5 liniach komunikacyjnych bez zezwolenia 
wymaganego ustawą o transporcie drogowym. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa W. analiza dokumentacji 10 spraw dotyczących przedłużenia ważności 
zezwoleń wydanych przez Marszałka przewoźnikom wykazała cztery przypadki prowadzenia przez nich przewozów 
mimo upływu ważności zezwoleń. 

Stan realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 (P/10/161) 

Kontrola została przeprowadzona w pięciu urzędach wojewódzkich, u 15 powiatowych i 20 gminnych zarządców 
dróg oraz w jednym starostwie powiatowym nie będącym zarządcą dróg. 

Wyniki kontroli NIK wskazują na wieloletnie zaniedbania zarządców dróg w zakresie prowadzenia dokumentacji 
umożliwiającej rzetelną ocenę stanu technicznego gminnej i powiatowej sieci drogowej. Brak planów rozwoju sieci 
drogowej, aktualnej ewidencji dróg, a także niedokonywanie przeglądów ich stanu technicznego wpływa na postępującą 
dekapitalizację sieci dróg lokalnych i powoduje dalszy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

U zarządców dróg ustalono ponadto, że nieprawidłowości i uchybienia powstawały na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego, począwszy od przygotowania dokumentacji technicznej, poprzez postanowienia umów zawartych 
z wykonawcami, aż do wykonawstwa i odbioru robót drogowych. Skutkowało to niewłaściwą jakością robót 
wykonywanych na drogach powiatowych i gminnych. W wyniku realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w 2009 r. samorząd terytorialny przebudował i wyremontował ponad 2,5 tys. km dróg gminnych 
i powiatowych oraz wybudował 170 km nowych odcinków dróg. W 2010 r. przebudowa i remonty trwały na 

 
 

 
 

co najmniej 2,1 tys. km ich długości. Zwiększona została płynność ruchu. Na drogach jest bezpieczniej, bo przy 
przebudowach często wytycza się i buduje oświetlenie, ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki parkingowe. 
Zaawansowanie realizacji Programu wskazywało na możliwość jego pełnej realizacji w terminie, czyli do 
końca 2011 roku. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Wybór odcinków dróg do remontów lub przebudowy dokonywany był często na podstawie bieżących 
wskazań, eliminując tym samym kompleksowe i systemowe podejście do problemu. 

Prawie połowa (45,7%) z 35 skontrolowanych zarządców dróg nie miała opracowanego obowiązkowego planu rozwoju 
sieci drogowej.  

 Ponad połowa (57,1%) skontrolowanych zarządców dróg nie prowadziła tzw. książek drogi, lub prowadzona 
przez nich ewidencja była niekompletna bądź nieaktualna. Ta dokumentacja umożliwia m.in. należyte 
wykonywanie bieżących czynności związanych z utrzymaniem drogi, planowaniem remontów i przebudowy. 

 Zaniechania dotyczące przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznych dróg, wpływały 
na pogorszenie zarówno stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i ich stanu technicznego. Często 
po prostu nie przeprowadzano tych badań w ogóle lub prowadzono je w bardzo ograniczonym zakresie, 
mniejszym niż wymaga tego prawo.  

Dotyczyło to 25 (71,4%) zbadanych przez NIK zarządów dróg. Pozostałe przeprowadzały konieczne przeglądy 
prawidłowo, a ich wyniki wykorzystywały zarówno przy likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
jak i typując odcinki tras do remontów i przebudowy. 

 Nierzetelny nadzór nad realizacją inwestycji. Była to podstawowa przyczyna niewłaściwej jakości robót 
wykonywanych na drogach powiatowych i gminnych, na co wskazują wady stwierdzone w toku odbiorów 
końcowych.  

Siedmiu z 35 skontrolowanych zarządców nie udokumentowało odbioru tzw. robót zanikających lub ulegających 
zakryciu (np. wiążącej warstwy nawierzchni drogi). Takie działanie naraża na możliwość wystąpienia wad w przyszłości 
i konieczność ponownego finansowania ich usunięcia.  

 Nierzetelne odbiory końcowe – niektórzy inwestorzy (gmina, powiat) nie egzekwowali od wykonawców 
wszystkich dokumentów, atestów i certyfikatów.  Były także problemy z egzekwowaniem usunięcia wad 
i usterek przez wykonawców robót. 

Pozytywnym zjawiskiem jest wzrastający (w porównaniu z 2008 r.) udział pozyskiwania środków na drogi publiczne 
(głównie na zadania inwestycyjne) z innych źródeł niż budżety samorządów, z których najważniejsze były dotacje 
celowe z budżetu państwa (w tym ze środków Programu) oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej. 

Mimo nie w pełni rzetelnych odbiorów końcowych – przy odbiorach końcowych wyznaczano terminy usunięcia 
ujawnionych wad i usterek. Dotyczyły one głównie jakości wykonanych robót, konieczności napraw lub 
uzupełnień w zakresie: prac porządkowych, wymiany lub regulacji włazów studzienek technicznych, montażu 
barierek ochronnych (przy wjazdach do posesji i przy obrzeżach chodników), przebrukowania części nawierzchni, 
montażu słupków blokujących, oczyszczenia nawierzchni bitumicznej i innych. Tylko w dwóch przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowości przy odbiorze i rozliczeniu usunięcia niedoróbek. 
Zarządcy dróg, w umowach z wykonawcami uwzględniali zabezpieczenia w zakresie gwarancji oraz rękojmi. 
Wykonawcy udzielali ich na okres od trzech do pięciu lat. 
Zarządcy dróg, poza jednym przypadkiem, prawidłowo zabezpieczali środki własne na realizację zadań 
dofinansowanych z programu. 
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 Nierzetelne wykonywały funkcje koncesyjno-kontrolne (udzielanie licencji, wydawanie zezwoleń oraz nadzór 
i kontrola przewoźników).  

W Starostwie Powiatu T. wydano licencje, pomimo że 12 autobusów (na 30 objętych kontrolą) nie posiadało aktualnych 
badań technicznych, zaś dla jednego pojazdu brakowało danych o tych badaniach. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa L. brakowało rozwiązań systemowych w zakresie kontroli przewoźników. 
Działano jedynie doraźnie – wyłącznie w reakcji na skargi. 

 Nieprawidłowo rozliczały środki budżetu państwa przeznaczone na refundację kosztów wynikających 
ze stosowania przez przewoźników ulg ustawowych. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa P. do końca 2009 r. przekazano przewoźnikom dopłaty do przewozów 
w łącznej kwocie 906,8 tys. zł, w tym co najmniej 193,9 tys. zł spółce, która wykonywała usługi bez zezwoleń. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa P. nienależycie weryfikowano wnioski przewoźników o dopłaty, skutkiem 
czego było przyznanie dopłat pomimo: braku wymaganych zezwoleń, zastosowania przez przewoźnika ulgi niezgodnej 
z ustawą o uprawnieniach oraz wykazania przez przewoźnika sprzedaży biletów ulgowych w cenach innych, niż 
wynikających z cenników stanowiących podstawę naliczania wysokości dopłaty. 

 Wśród skontrolowanych autobusów, blisko 10% znajdowało się w tak złym stanie technicznym, 
że konieczne było zatrzymanie ich dowodów rejestracyjnych do czasu wykonania naprawy.  

 Niska była jakość świadczonych przez przewoźników usług. Sytuacja ta powstała m.in. wskutek 
wykonywania przewozu osób bez licencji, bez wymaganego zezwolenia oraz pojazdami niezgłoszonymi do 
posiadanej licencji transportowej. Ponadto przewozy realizowano niezgodnie z rozkładem jazdy lub bez 
rozkładu jazdy oraz pojazdami innymi niż autobus. Pobierano również opłaty niezgodne z cennikiem. 

W Starostwie Powiatu B. w każdym z 26 rozkładów jazdy dla aktualnie obsługiwanych linii komunikacyjnych nie 
określono dat wejścia w życie tych rozkładów. 

W Starostwach Powiatów O., W. i T. ustalone na podstawie danych z rozkładów jazdy prędkości jazdy na niektórych 
analizowanych trasach autobusów nie zapewniały bezpieczeństwa podróżnych. 

W Starostwie Powiatu K. firma X. wykonywała przez 28 dni przewóz na 5 liniach komunikacyjnych bez zezwolenia 
wymaganego ustawą o transporcie drogowym. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa W. analiza dokumentacji 10 spraw dotyczących przedłużenia ważności 
zezwoleń wydanych przez Marszałka przewoźnikom wykazała cztery przypadki prowadzenia przez nich przewozów 
mimo upływu ważności zezwoleń. 

Stan realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 (P/10/161) 

Kontrola została przeprowadzona w pięciu urzędach wojewódzkich, u 15 powiatowych i 20 gminnych zarządców 
dróg oraz w jednym starostwie powiatowym nie będącym zarządcą dróg. 

Wyniki kontroli NIK wskazują na wieloletnie zaniedbania zarządców dróg w zakresie prowadzenia dokumentacji 
umożliwiającej rzetelną ocenę stanu technicznego gminnej i powiatowej sieci drogowej. Brak planów rozwoju sieci 
drogowej, aktualnej ewidencji dróg, a także niedokonywanie przeglądów ich stanu technicznego wpływa na postępującą 
dekapitalizację sieci dróg lokalnych i powoduje dalszy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

U zarządców dróg ustalono ponadto, że nieprawidłowości i uchybienia powstawały na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego, począwszy od przygotowania dokumentacji technicznej, poprzez postanowienia umów zawartych 
z wykonawcami, aż do wykonawstwa i odbioru robót drogowych. Skutkowało to niewłaściwą jakością robót 
wykonywanych na drogach powiatowych i gminnych. W wyniku realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w 2009 r. samorząd terytorialny przebudował i wyremontował ponad 2,5 tys. km dróg gminnych 
i powiatowych oraz wybudował 170 km nowych odcinków dróg. W 2010 r. przebudowa i remonty trwały na 

 
 

 
 

co najmniej 2,1 tys. km ich długości. Zwiększona została płynność ruchu. Na drogach jest bezpieczniej, bo przy 
przebudowach często wytycza się i buduje oświetlenie, ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki parkingowe. 
Zaawansowanie realizacji Programu wskazywało na możliwość jego pełnej realizacji w terminie, czyli do 
końca 2011 roku. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Wybór odcinków dróg do remontów lub przebudowy dokonywany był często na podstawie bieżących 
wskazań, eliminując tym samym kompleksowe i systemowe podejście do problemu. 

Prawie połowa (45,7%) z 35 skontrolowanych zarządców dróg nie miała opracowanego obowiązkowego planu rozwoju 
sieci drogowej.  

 Ponad połowa (57,1%) skontrolowanych zarządców dróg nie prowadziła tzw. książek drogi, lub prowadzona 
przez nich ewidencja była niekompletna bądź nieaktualna. Ta dokumentacja umożliwia m.in. należyte 
wykonywanie bieżących czynności związanych z utrzymaniem drogi, planowaniem remontów i przebudowy. 

 Zaniechania dotyczące przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznych dróg, wpływały 
na pogorszenie zarówno stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i ich stanu technicznego. Często 
po prostu nie przeprowadzano tych badań w ogóle lub prowadzono je w bardzo ograniczonym zakresie, 
mniejszym niż wymaga tego prawo.  

Dotyczyło to 25 (71,4%) zbadanych przez NIK zarządów dróg. Pozostałe przeprowadzały konieczne przeglądy 
prawidłowo, a ich wyniki wykorzystywały zarówno przy likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
jak i typując odcinki tras do remontów i przebudowy. 

 Nierzetelny nadzór nad realizacją inwestycji. Była to podstawowa przyczyna niewłaściwej jakości robót 
wykonywanych na drogach powiatowych i gminnych, na co wskazują wady stwierdzone w toku odbiorów 
końcowych.  

Siedmiu z 35 skontrolowanych zarządców nie udokumentowało odbioru tzw. robót zanikających lub ulegających 
zakryciu (np. wiążącej warstwy nawierzchni drogi). Takie działanie naraża na możliwość wystąpienia wad w przyszłości 
i konieczność ponownego finansowania ich usunięcia.  

 Nierzetelne odbiory końcowe – niektórzy inwestorzy (gmina, powiat) nie egzekwowali od wykonawców 
wszystkich dokumentów, atestów i certyfikatów.  Były także problemy z egzekwowaniem usunięcia wad 
i usterek przez wykonawców robót. 

Pozytywnym zjawiskiem jest wzrastający (w porównaniu z 2008 r.) udział pozyskiwania środków na drogi publiczne 
(głównie na zadania inwestycyjne) z innych źródeł niż budżety samorządów, z których najważniejsze były dotacje 
celowe z budżetu państwa (w tym ze środków Programu) oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej. 

Mimo nie w pełni rzetelnych odbiorów końcowych – przy odbiorach końcowych wyznaczano terminy usunięcia 
ujawnionych wad i usterek. Dotyczyły one głównie jakości wykonanych robót, konieczności napraw lub 
uzupełnień w zakresie: prac porządkowych, wymiany lub regulacji włazów studzienek technicznych, montażu 
barierek ochronnych (przy wjazdach do posesji i przy obrzeżach chodników), przebrukowania części nawierzchni, 
montażu słupków blokujących, oczyszczenia nawierzchni bitumicznej i innych. Tylko w dwóch przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowości przy odbiorze i rozliczeniu usunięcia niedoróbek. 
Zarządcy dróg, w umowach z wykonawcami uwzględniali zabezpieczenia w zakresie gwarancji oraz rękojmi. 
Wykonawcy udzielali ich na okres od trzech do pięciu lat. 
Zarządcy dróg, poza jednym przypadkiem, prawidłowo zabezpieczali środki własne na realizację zadań 
dofinansowanych z programu. 
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Wnioski pokontrolne 

Do gminnych i powiatowych zarządców dróg NIK wnioskowała o: 
 Opracowywanie przez zarządców dróg planów rozwoju sieci drogowej. 
 Prowadzenie ewidencji dróg, a także ich okresowych kontroli stanu technicznego w celu właściwego 

zdiagnozowania stanu sieci dróg lokalnych. 
 Dokonywanie wyboru trybu zamówień publicznych stosownie do specyfiki przedmiotów zamówienia. 
 Poprawę efektywności nadzoru inwestorskiego w egzekwowaniu należytej jakości robót drogowych. 

Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzania kontroli pojazdów 
uczestniczących w ruchu drogowym (I/10/006) 

Podjęta z własnej inicjatywy kontrola NIK obejmowała lata 2009–2010 i została przeprowadzona w 11 urzędach gminy. 

Samorządy traktowały niejednokrotnie mandaty za przekroczenie prędkości z fotoradarów jako dochody własne 
gminy (nie przekazując ich Skarbowi Państwa). Kontrolerzy zauważyli wyraźną tendencję do ograniczania 
działalności straży miejskich na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego niemal wyłącznie do karania tymi 
mandatami.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nielegalnych działaniach oraz zaniechaniach wójtów, burmistrzów 
i straży gminnych (miejskich), takich jak: 
 Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego z naruszeniem prawa, tj. po upływie 30 dni od ujawnienia 

wykroczenia. 

W gminie S.K. opisana sytuacja dotyczyła 100% mandatów. W K. i P. po terminie nałożono ponad 80% wszystkich 
mandatów. 

 Zaliczanie do dochodów świadczeń nienależnych, tj. wpłat opisanych jako płatność za mandat zaoczny, 
które dokonane zostały po terminie wyznaczonym na opłacenie mandatu, czyli po jego wygaśnięciu. 

 Niewystępowanie do sądów z wnioskami o ukaranie sprawców wykroczeń, mimo nieuiszczenia przez nich 
w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym. 

W T. burmistrz nie wystąpił do sądu w sprawie 80% nieuiszczonych mandatów. 

 Nakładanie grzywien na właścicieli pojazdów samochodowych za czyny niebędące wykroczeniami, tj. za to, 
że na żądanie straży nie wskazali osoby, której powierzyli pojazd na czas, w którym pojazdem tym 
popełniono wykroczenie drogowe. 

 Odstępowanie od prowadzenia działań mających na celu ustalenie sprawcy wykroczenia w ruchu 
drogowym, w przypadkach niewskazania przez właściciela pojazdu osoby, która kierowała pojazdem 
w chwili popełnienia wykroczenia udokumentowanego przy użyciu fotoradaru. 

Straże gminne (miejskie) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem fotoradaru prowadziły 
legalnie. Wszyscy strażnicy mieli szczegółowo określone zakresy obowiązków, w tym dotyczące kontroli ruchu 
drogowego. Kontrolowano przy użyciu sprawnych i zalegalizowanych fotoradarów. Strażnicy przeszli 
odpowiednie szkolenia specjalistyczne. Bazy danych straży były prowadzone przez nie zgodnie z wymogami 
prawa i rejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 

 
 

 
 

Pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego w województwie małopolskim (P/11/140) 

Skontrolowano okres 2010 do dnia zakończenia kontroli, co nastąpiło w różnych jednostkach w dniach 
od 20 maja 2011 r. do 9 sierpnia 2011 r. NIK zbadała dziewięć zarządów dróg samorządowych oraz zarządcę 
dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego. 

Kontrola NIK wykazała, że zdecydowana większość zarządców dróg z województwa małopolskiego 
nieprawidłowo wykonywała 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. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 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% pozostających w pasie obiektów znajdowało 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 są wieloletnie zaniedbania w ujawnianiu stanów własnościowych oraz 
nieuporządkowany i nieaktualizowany system ewidencji. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania dziewięciu kontrolowanych zarządów dróg w zakresie 
windykacji należności z tytułu nałożonych opłat i kar za zajęcie pasa drogowego. Windykacją należności 
budżetowych z tytułu nałożonych opłat i kar w poszczególnych jednostkach zajmowały się służby finansowo-
księgowe.  Służby te, po otrzymaniu informacji o wydanych decyzjach wprowadzały niezbędne dane do rejestrów 
i podejmowały działania wzywające do uregulowania należności. 

Dobre praktyki: 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadził usystematyzowane przeglądy dróg oraz posiadał 

wewnętrzne uregulowania w zakresie dokumentowania ingerencji w pas drogowy. 
 Prezydent Krakowa wprowadził dla ścisłego centrum Krakowa uregulowania dotyczące 

zajmowania pasa drogowego na potrzeby reklamy. 
 Trzy zarządy określiły wyznaczonym pracownikom  nie tylko zakresy obowiązków w obszarze 

obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz przygotowania decyzji na 
takie zajęcie, ale także  określiły wewnętrzne procedury w tym obszarze. Określenie takich 
procedur nie wynikało wprost z przepisów ustawowych, stąd NIK uznała takie wsparcie organizacji 
pobierania opłat za dobrą praktykę, która znalazła pozytywne odzwierciedlenie w wynikach kontroli. 

 Wytyczne w sprawie objazdów (przeglądów) dróg krajowych zawarto w zarządzeniu nr 21 GDDKiA 
z 22 sierpnia 2007 r. Ich celem jest kontrola dróg pod względem stanu technicznego wszystkich 
elementów pasa drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, obiektów inżynierskich, 
odwodnienia, stałego i tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego.  
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Wnioski pokontrolne 

Do gminnych i powiatowych zarządców dróg NIK wnioskowała o: 
 Opracowywanie przez zarządców dróg planów rozwoju sieci drogowej. 
 Prowadzenie ewidencji dróg, a także ich okresowych kontroli stanu technicznego w celu właściwego 

zdiagnozowania stanu sieci dróg lokalnych. 
 Dokonywanie wyboru trybu zamówień publicznych stosownie do specyfiki przedmiotów zamówienia. 
 Poprawę efektywności nadzoru inwestorskiego w egzekwowaniu należytej jakości robót drogowych. 

Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzania kontroli pojazdów 
uczestniczących w ruchu drogowym (I/10/006) 

Podjęta z własnej inicjatywy kontrola NIK obejmowała lata 2009–2010 i została przeprowadzona w 11 urzędach gminy. 

Samorządy traktowały niejednokrotnie mandaty za przekroczenie prędkości z fotoradarów jako dochody własne 
gminy (nie przekazując ich Skarbowi Państwa). Kontrolerzy zauważyli wyraźną tendencję do ograniczania 
działalności straży miejskich na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego niemal wyłącznie do karania tymi 
mandatami.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nielegalnych działaniach oraz zaniechaniach wójtów, burmistrzów 
i straży gminnych (miejskich), takich jak: 
 Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego z naruszeniem prawa, tj. po upływie 30 dni od ujawnienia 

wykroczenia. 

W gminie S.K. opisana sytuacja dotyczyła 100% mandatów. W K. i P. po terminie nałożono ponad 80% wszystkich 
mandatów. 

 Zaliczanie do dochodów świadczeń nienależnych, tj. wpłat opisanych jako płatność za mandat zaoczny, 
które dokonane zostały po terminie wyznaczonym na opłacenie mandatu, czyli po jego wygaśnięciu. 

 Niewystępowanie do sądów z wnioskami o ukaranie sprawców wykroczeń, mimo nieuiszczenia przez nich 
w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym. 

W T. burmistrz nie wystąpił do sądu w sprawie 80% nieuiszczonych mandatów. 

 Nakładanie grzywien na właścicieli pojazdów samochodowych za czyny niebędące wykroczeniami, tj. za to, 
że na żądanie straży nie wskazali osoby, której powierzyli pojazd na czas, w którym pojazdem tym 
popełniono wykroczenie drogowe. 

 Odstępowanie od prowadzenia działań mających na celu ustalenie sprawcy wykroczenia w ruchu 
drogowym, w przypadkach niewskazania przez właściciela pojazdu osoby, która kierowała pojazdem 
w chwili popełnienia wykroczenia udokumentowanego przy użyciu fotoradaru. 

Straże gminne (miejskie) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem fotoradaru prowadziły 
legalnie. Wszyscy strażnicy mieli szczegółowo określone zakresy obowiązków, w tym dotyczące kontroli ruchu 
drogowego. Kontrolowano przy użyciu sprawnych i zalegalizowanych fotoradarów. Strażnicy przeszli 
odpowiednie szkolenia specjalistyczne. Bazy danych straży były prowadzone przez nie zgodnie z wymogami 
prawa i rejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 

 
 

 
 

Pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego w województwie małopolskim (P/11/140) 

Skontrolowano okres 2010 do dnia zakończenia kontroli, co nastąpiło w różnych jednostkach w dniach 
od 20 maja 2011 r. do 9 sierpnia 2011 r. NIK zbadała dziewięć zarządów dróg samorządowych oraz zarządcę 
dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego. 

Kontrola NIK wykazała, że zdecydowana większość zarządców dróg z województwa małopolskiego 
nieprawidłowo wykonywała 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. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 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% pozostających w pasie obiektów znajdowało 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 są wieloletnie zaniedbania w ujawnianiu stanów własnościowych oraz 
nieuporządkowany i nieaktualizowany system ewidencji. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania dziewięciu kontrolowanych zarządów dróg w zakresie 
windykacji należności z tytułu nałożonych opłat i kar za zajęcie pasa drogowego. Windykacją należności 
budżetowych z tytułu nałożonych opłat i kar w poszczególnych jednostkach zajmowały się służby finansowo-
księgowe.  Służby te, po otrzymaniu informacji o wydanych decyzjach wprowadzały niezbędne dane do rejestrów 
i podejmowały działania wzywające do uregulowania należności. 

Dobre praktyki: 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadził usystematyzowane przeglądy dróg oraz posiadał 

wewnętrzne uregulowania w zakresie dokumentowania ingerencji w pas drogowy. 
 Prezydent Krakowa wprowadził dla ścisłego centrum Krakowa uregulowania dotyczące 

zajmowania pasa drogowego na potrzeby reklamy. 
 Trzy zarządy określiły wyznaczonym pracownikom  nie tylko zakresy obowiązków w obszarze 

obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz przygotowania decyzji na 
takie zajęcie, ale także  określiły wewnętrzne procedury w tym obszarze. Określenie takich 
procedur nie wynikało wprost z przepisów ustawowych, stąd NIK uznała takie wsparcie organizacji 
pobierania opłat za dobrą praktykę, która znalazła pozytywne odzwierciedlenie w wynikach kontroli. 

 Wytyczne w sprawie objazdów (przeglądów) dróg krajowych zawarto w zarządzeniu nr 21 GDDKiA 
z 22 sierpnia 2007 r. Ich celem jest kontrola dróg pod względem stanu technicznego wszystkich 
elementów pasa drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, obiektów inżynierskich, 
odwodnienia, stałego i tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego.  
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Wykonanie objazdu jest potwierdzane wpisem w dzienniku objazdów. W dni powszednie, święta 
i dni wolne od pracy objazdy autostrady i dróg ekspresowych dokonywane są minimum dwa razy 
dziennie, a dróg głównych minimum jeden raz dziennie. Minimum raz w miesiącu objazdy dróg 
powinny być dokonywane w porze nocnej. W rezultacie wszystkie zajęcia pasa drogowego bez 
zezwolenia zostały stwierdzone przez pracowników Rejonu w trakcie codziennych objazdów dróg, 
a oględziny dokonane przez kontrolerów NIK wykazały zaledwie cztery zajęcia bez zezwolenia 
Oddziału GDDKiA. 

 Również dobrą praktyką, sprzyjającą ujawnianiu nielegalnych zajęć pasa drogowego było 
przekazywanie do Straży Miejskiej kopii decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego. 
Nie zaowocowało to jednak reakcją zwrotną w postaci meldunków Straży o zajęciu pasa 
drogowego bez zezwolenia zarządu drogi lub zajęciu z przekroczeniem warunków określonych 
w zezwoleniu z powodu bierności tego organu. 

 Rejon Dróg Wojewódzkich przesyłał kierownikowi obwodu kopie decyzji zezwalających na zajęcie 
pasa drogowego, który na miejscu protokolarnie przekazywał określony teren wykonawcy robót. 
Po upływie terminu ustalonego w decyzji, bez względu na zawiadomienie, czy jego brak, kierownik 
ten odbierał na miejscu przekazany wcześniej teren, sporządzając jednocześnie stosowny protokół. 

Wnioski pokontrolne 

Do wszystkich skontrolowanych jednostek o: 
 Wszczynanie postępowań administracyjnych w każdym przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia 

lub z przekroczeniem warunków w nim określonych. 
 Monitorowanie zdarzeń polegających na zajmowaniu pasa drogowego bez zezwolenia zarządu drogi 

w celach niezwiązanych z prowadzeniem ruchu drogowego oraz zarządzaniem drogą. 

3. Inwestycje przeciwpowodziowe 

Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią (P/13/077)  

W ocenie NIK organy samorządu terytorialnego nie podejmowały wystarczających działań w zakresie ustanawiania 
szczególnych warunków lokalizacji inwestycji, a w tym ograniczania zabudowy na terenach zagrożonych powodzią. 
Dopuszczano do zabudowy terenów zagrożonych powodzią, bez stosowania jakichkolwiek ograniczeń, co może wpłynąć 
na wystąpienie strat materialnych i zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, w przypadku powodzi.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W gminach, w niewystarczającym stopniu korzystano z narzędzia, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w celu kształtowania przestrzeni na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi. Tylko 12% 
powierzchni terenów zagrożonych powodzią objęto planami miejscowymi.  

 Mimo opracowania tych planów, w większości z nich nie określono granic i sposobów zagospodarowania obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz nie wprowadzano żadnych zakazów lub warunków w celu ograniczenia 
zabudowy na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi. Również w studiach zagospodarowania nie określano 
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ograniczenia zabudowy tych terenów.  

 Znaczny wpływ na sposób gospodarowania terenami zagrożonymi powodzią miało także niedokonywanie przez 
gminy analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
 

 
 

 W przypadku braku planów miejscowych dla terenów zagrożonych powodzią gminy wydawały decyzje o warunkach 
zabudowy. 

 W 92% skontrolowanych urzędów miast i gmin w decyzjach o pozwoleniu na budowę nie informowano inwestorów 
o skutkach i zagrożeniach wynikających z faktu budowy inwestycji na terenach zagrożonych powodzią.  

 Niektóre gminy, pomimo iż posiadały dokładne informacje dotyczące zjawisk powodziowych występujących na ich 
terenie, nie wykorzystywały ich przy opracowywaniu dokumentów planistycznych oraz wydawaniu decyzji 
administracyjnych.  

Dobre praktyki: 
 Do pozytywnych zjawisk można zaliczyć przypadki, gdy gminy z własnej inicjatywy podjęły działania 

zmniejszające ryzyko wystąpienia zagrożeń powodziowych dla terenów zurbanizowanych 
(m.in. odbudowywano cieki wodne oraz dofinansowywano ze środków własnych wykonanie i modernizację 
obwałowań). Zbudowano systemy monitorowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 
powodziowych oraz wprowadzono zasady postępowania na wypadek wystąpienia powodzi. 

 Przygotowanie, z własnej inicjatywy gmin, opracowań zawierających informacje dotyczące występujących 
na ich terenie zagrożeń powodziowych. Posiadanie takich informacji umożliwiało stosowanie ograniczeń 
zabudowy terenów zagrożonych powodzią.  

 Wskazanie ograniczeń zabudowy, stanowiących dobrą praktykę, pozwoliłoby na zmniejszenie ryzyka 
związanego z budową obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią, już na etapie wyboru 
przez inwestora lokalizacji.  

 Dobrą praktyką stosowaną przez gminy jest uwzględnianie w planach operacyjnych ochrony przed 
powodzią ujmowanie w nich takich elementów, jak m.in.: identyfikacja zagrożeń, ustalenie zakresu 
możliwych działań i rozwiązań, analiza kosztów i korzyści poszczególnych rozwiązań, określenie celów 
ograniczenia skutków powodzi i prewencji. Ujęcie w planie ww. elementów zadaniem NIK może mieć 
korzystny wpływ na realizację zadań gminy w tym obszarze. 

Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa opolskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego (P/11/154) 

Kontrolą objęto lata 2008–2011 (I półrocze). Przeprowadziła ją Delegatura NIK w Opolu, w dziewięciu 
jednostkach organizacyjnych: Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego, Starostwach Powiatowych w  Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, Wojewódzkim Zarządzie Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz w czterech spółkach wodnych.  

Argumentem przemawiającym za podjęciem kontroli było ryzyko nienależytego utrzymania wód i urządzeń 
melioracji wodnych, wynikające z braku pełnej ich identyfikacji, słabego rozpoznania potrzeb, jak również 
z ograniczonych nakładów finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań z zakresu melioracji 
wodnych. Zły stan utrzymania wód i tych urządzeń nie zapewniał prawidłowej regulacji stosunków wodnych, która 
służy nie tylko polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy, ale co istotne, ochronie użytków 
rolnych przed powodziami, które w ostatnich latach występowały na terenie województwa opolskiego. 

Ograniczony poziom finansowania nie zapewniał objęcia przynajmniej podstawowymi zabiegami konserwacyjnymi 
urządzeń melioracji wodnych. Ustalenia kontroli potwierdziły, iż urządzenia te nie są należycie utrzymywane. W efekcie, 
każdego roku pogarsza się stan techniczny tych obiektów, co prowadzi do stopniowej ich dekapitalizacji i skutkuje 
wzrostem zagrożenia powodziowego. Na powyższe wpływ mają nie tylko niewystarczające środki przeznaczane na 
realizację tych zadań, ale również stwierdzone przez NIK, zaniechania organów administracji publicznej. Jakkolwiek 
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Wykonanie objazdu jest potwierdzane wpisem w dzienniku objazdów. W dni powszednie, święta 
i dni wolne od pracy objazdy autostrady i dróg ekspresowych dokonywane są minimum dwa razy 
dziennie, a dróg głównych minimum jeden raz dziennie. Minimum raz w miesiącu objazdy dróg 
powinny być dokonywane w porze nocnej. W rezultacie wszystkie zajęcia pasa drogowego bez 
zezwolenia zostały stwierdzone przez pracowników Rejonu w trakcie codziennych objazdów dróg, 
a oględziny dokonane przez kontrolerów NIK wykazały zaledwie cztery zajęcia bez zezwolenia 
Oddziału GDDKiA. 

 Również dobrą praktyką, sprzyjającą ujawnianiu nielegalnych zajęć pasa drogowego było 
przekazywanie do Straży Miejskiej kopii decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego. 
Nie zaowocowało to jednak reakcją zwrotną w postaci meldunków Straży o zajęciu pasa 
drogowego bez zezwolenia zarządu drogi lub zajęciu z przekroczeniem warunków określonych 
w zezwoleniu z powodu bierności tego organu. 

 Rejon Dróg Wojewódzkich przesyłał kierownikowi obwodu kopie decyzji zezwalających na zajęcie 
pasa drogowego, który na miejscu protokolarnie przekazywał określony teren wykonawcy robót. 
Po upływie terminu ustalonego w decyzji, bez względu na zawiadomienie, czy jego brak, kierownik 
ten odbierał na miejscu przekazany wcześniej teren, sporządzając jednocześnie stosowny protokół. 

Wnioski pokontrolne 

Do wszystkich skontrolowanych jednostek o: 
 Wszczynanie postępowań administracyjnych w każdym przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia 

lub z przekroczeniem warunków w nim określonych. 
 Monitorowanie zdarzeń polegających na zajmowaniu pasa drogowego bez zezwolenia zarządu drogi 

w celach niezwiązanych z prowadzeniem ruchu drogowego oraz zarządzaniem drogą. 

3. Inwestycje przeciwpowodziowe 

Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią (P/13/077)  

W ocenie NIK organy samorządu terytorialnego nie podejmowały wystarczających działań w zakresie ustanawiania 
szczególnych warunków lokalizacji inwestycji, a w tym ograniczania zabudowy na terenach zagrożonych powodzią. 
Dopuszczano do zabudowy terenów zagrożonych powodzią, bez stosowania jakichkolwiek ograniczeń, co może wpłynąć 
na wystąpienie strat materialnych i zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, w przypadku powodzi.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 W gminach, w niewystarczającym stopniu korzystano z narzędzia, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w celu kształtowania przestrzeni na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi. Tylko 12% 
powierzchni terenów zagrożonych powodzią objęto planami miejscowymi.  

 Mimo opracowania tych planów, w większości z nich nie określono granic i sposobów zagospodarowania obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz nie wprowadzano żadnych zakazów lub warunków w celu ograniczenia 
zabudowy na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi. Również w studiach zagospodarowania nie określano 
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ograniczenia zabudowy tych terenów.  

 Znaczny wpływ na sposób gospodarowania terenami zagrożonymi powodzią miało także niedokonywanie przez 
gminy analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
 

 
 

 W przypadku braku planów miejscowych dla terenów zagrożonych powodzią gminy wydawały decyzje o warunkach 
zabudowy. 

 W 92% skontrolowanych urzędów miast i gmin w decyzjach o pozwoleniu na budowę nie informowano inwestorów 
o skutkach i zagrożeniach wynikających z faktu budowy inwestycji na terenach zagrożonych powodzią.  

 Niektóre gminy, pomimo iż posiadały dokładne informacje dotyczące zjawisk powodziowych występujących na ich 
terenie, nie wykorzystywały ich przy opracowywaniu dokumentów planistycznych oraz wydawaniu decyzji 
administracyjnych.  

Dobre praktyki: 
 Do pozytywnych zjawisk można zaliczyć przypadki, gdy gminy z własnej inicjatywy podjęły działania 

zmniejszające ryzyko wystąpienia zagrożeń powodziowych dla terenów zurbanizowanych 
(m.in. odbudowywano cieki wodne oraz dofinansowywano ze środków własnych wykonanie i modernizację 
obwałowań). Zbudowano systemy monitorowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 
powodziowych oraz wprowadzono zasady postępowania na wypadek wystąpienia powodzi. 

 Przygotowanie, z własnej inicjatywy gmin, opracowań zawierających informacje dotyczące występujących 
na ich terenie zagrożeń powodziowych. Posiadanie takich informacji umożliwiało stosowanie ograniczeń 
zabudowy terenów zagrożonych powodzią.  

 Wskazanie ograniczeń zabudowy, stanowiących dobrą praktykę, pozwoliłoby na zmniejszenie ryzyka 
związanego z budową obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią, już na etapie wyboru 
przez inwestora lokalizacji.  

 Dobrą praktyką stosowaną przez gminy jest uwzględnianie w planach operacyjnych ochrony przed 
powodzią ujmowanie w nich takich elementów, jak m.in.: identyfikacja zagrożeń, ustalenie zakresu 
możliwych działań i rozwiązań, analiza kosztów i korzyści poszczególnych rozwiązań, określenie celów 
ograniczenia skutków powodzi i prewencji. Ujęcie w planie ww. elementów zadaniem NIK może mieć 
korzystny wpływ na realizację zadań gminy w tym obszarze. 

Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa opolskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego (P/11/154) 

Kontrolą objęto lata 2008–2011 (I półrocze). Przeprowadziła ją Delegatura NIK w Opolu, w dziewięciu 
jednostkach organizacyjnych: Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego, Starostwach Powiatowych w  Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, Wojewódzkim Zarządzie Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz w czterech spółkach wodnych.  

Argumentem przemawiającym za podjęciem kontroli było ryzyko nienależytego utrzymania wód i urządzeń 
melioracji wodnych, wynikające z braku pełnej ich identyfikacji, słabego rozpoznania potrzeb, jak również 
z ograniczonych nakładów finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań z zakresu melioracji 
wodnych. Zły stan utrzymania wód i tych urządzeń nie zapewniał prawidłowej regulacji stosunków wodnych, która 
służy nie tylko polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy, ale co istotne, ochronie użytków 
rolnych przed powodziami, które w ostatnich latach występowały na terenie województwa opolskiego. 

Ograniczony poziom finansowania nie zapewniał objęcia przynajmniej podstawowymi zabiegami konserwacyjnymi 
urządzeń melioracji wodnych. Ustalenia kontroli potwierdziły, iż urządzenia te nie są należycie utrzymywane. W efekcie, 
każdego roku pogarsza się stan techniczny tych obiektów, co prowadzi do stopniowej ich dekapitalizacji i skutkuje 
wzrostem zagrożenia powodziowego. Na powyższe wpływ mają nie tylko niewystarczające środki przeznaczane na 
realizację tych zadań, ale również stwierdzone przez NIK, zaniechania organów administracji publicznej. Jakkolwiek 
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ustawa Prawo wodne przewiduje mechanizmy ograniczające ryzyko wystąpienia negatywnych skutków nienależytego 
utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, w tym nie tylko przez spółki wodne, ale i też przez zainteresowanych 
właścicieli gruntów, to zaniechanie realizacji ustawowych obowiązków przez starostów, powoduje, że są one 
nieskuteczne. Istotne znaczenie dla efektywności podejmowanych działań, ma również prawidłowe ich planowanie. 
Dlatego też niezbędna jest właściwa identyfikacja potrzeb, która umożliwi zastąpienie działań o charakterze doraźnym, 
spójnymi działaniami planowymi. Realizacja tak zorganizowanych działań, służyć będzie prawidłowemu wypełnianiu 
funkcji przez urządzenia melioracji wodnych, a zarazem przyczyni się do gospodarnego wydatkowania 
przeznaczonych na ten cel środków. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak kompleksowego podejścia oraz rzetelnego rozpoznania i udokumentowania stanu utrzymania wód, 
co ograniczało możliwość prawidłowej identyfikacji wszystkich niezbędnych do podjęcia działań, jak również 
oszacowania ich kosztów. 

 Niesprawowanie przez starostów rzetelnego nadzoru nad działalnością spółek wodnych, jak również brak weryfikacji 
prawidłowości utrzymywania urządzeń szczegółowych przez inne niż spółki wodne podmioty. 

 Zaniechanie przez spółki wodne rozpoznania stanu utrzymania urządzeń szczegółowych lub podejmowanie 
ograniczonych działań w tym zakresie. 

 Objęcie przez spółki wodne zabiegami konserwacyjnymi i remontami jedynie od 3,2% do 19,4% długości 
ewidencyjnej rowów melioracyjnych. 

 Zamieszczanie przez spółki wodne we wnioskach o udzielenie dotacji podmiotowych kierowanych do Wojewody 
Opolskiego nieprawdziwych danych dotyczących wysokości składek członkowskich oraz poziomu ich ściągalności. 

 Wykorzystanie przez jedną z czterech kontrolowanych spółek, części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 

Po zakończeniu kontroli NIK skierowała zawiadomienia o  podejrzeniu popełnienia wykroczeń polegających na 
utrzymaniu urządzeń szczegółowych w nienależytym stanie. 

Wnioski pokontrolne 

NIK wniosła m.in. o: 
 Rzetelne prowadzenie ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych oraz zapewnienie prawidłowego 

rozpoznania potrzeb w zakresie utrzymania wód i urządzeń podstawowych. 
 Podjęcie działań w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania wód i urządzeń wodnych. 

W wystąpieniach pokontrolnych adresowanych do starostów zawarto wnioski dotyczące: 
 Zapewnienia rzetelnego nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych. 
 Wykorzystywania uprawnień nadanych przepisami art. 77 ustawy Prawo wodne – czyli do ustalania 

terminów i zakresu prac dotyczących utrzymywania urządzeń melioracji wodnych przez właścicieli gruntów 
i spółki wodne – proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntów. 

 Zapewnienia rzetelnej weryfikacji zgodności z prawem oraz statutem uchwał podejmowanych przez organy 
spółek wodnych. 

Wnioski skierowane do przewodniczących zarządów spółek wodnych dotyczyły: 
 Podjęcia działań na rzecz prawidłowego utrzymania urządzeń szczegółowych, w tym rozpoznania potrzeb 

oraz zapewnienia środków na ich pokrycie.  

 

 
 

 

 
 
 

 

V.  Zdrowie 
  

Infrastruktura – mieszkalnictwo, transport, infrastruktura komunalna



 
 

 
 

ustawa Prawo wodne przewiduje mechanizmy ograniczające ryzyko wystąpienia negatywnych skutków nienależytego 
utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, w tym nie tylko przez spółki wodne, ale i też przez zainteresowanych 
właścicieli gruntów, to zaniechanie realizacji ustawowych obowiązków przez starostów, powoduje, że są one 
nieskuteczne. Istotne znaczenie dla efektywności podejmowanych działań, ma również prawidłowe ich planowanie. 
Dlatego też niezbędna jest właściwa identyfikacja potrzeb, która umożliwi zastąpienie działań o charakterze doraźnym, 
spójnymi działaniami planowymi. Realizacja tak zorganizowanych działań, służyć będzie prawidłowemu wypełnianiu 
funkcji przez urządzenia melioracji wodnych, a zarazem przyczyni się do gospodarnego wydatkowania 
przeznaczonych na ten cel środków. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak kompleksowego podejścia oraz rzetelnego rozpoznania i udokumentowania stanu utrzymania wód, 
co ograniczało możliwość prawidłowej identyfikacji wszystkich niezbędnych do podjęcia działań, jak również 
oszacowania ich kosztów. 

 Niesprawowanie przez starostów rzetelnego nadzoru nad działalnością spółek wodnych, jak również brak weryfikacji 
prawidłowości utrzymywania urządzeń szczegółowych przez inne niż spółki wodne podmioty. 

 Zaniechanie przez spółki wodne rozpoznania stanu utrzymania urządzeń szczegółowych lub podejmowanie 
ograniczonych działań w tym zakresie. 

 Objęcie przez spółki wodne zabiegami konserwacyjnymi i remontami jedynie od 3,2% do 19,4% długości 
ewidencyjnej rowów melioracyjnych. 

 Zamieszczanie przez spółki wodne we wnioskach o udzielenie dotacji podmiotowych kierowanych do Wojewody 
Opolskiego nieprawdziwych danych dotyczących wysokości składek członkowskich oraz poziomu ich ściągalności. 

 Wykorzystanie przez jedną z czterech kontrolowanych spółek, części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 

Po zakończeniu kontroli NIK skierowała zawiadomienia o  podejrzeniu popełnienia wykroczeń polegających na 
utrzymaniu urządzeń szczegółowych w nienależytym stanie. 

Wnioski pokontrolne 

NIK wniosła m.in. o: 
 Rzetelne prowadzenie ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych oraz zapewnienie prawidłowego 

rozpoznania potrzeb w zakresie utrzymania wód i urządzeń podstawowych. 
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Realizując zadania w obszarze ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego występują w kilku rolach: 
organizatora systemu ochrony zdrowia, właściciela jednostek ochrony zdrowia oraz realizatora zadań z zakresu 
zdrowia publicznego. Środki na świadczenia zdrowotne przekazywane są do wykonujących te zadania 
podmiotów, w znacznej mierze nie przez jednostkę samorządu, ale przez administrację państwową, 
tj. publicznego płatnika, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednostki samorządu terytorialnego, które mogą 
tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), a także sprawują nad 
prowadzonymi zakładami nadzór pod względem działalności medycznej jak i finansowej, ponoszą de facto ciężar 
związany z ich utrzymaniem, remontowaniem i doinwestowaniem. W związku z powyższym, przepisy ustawy 
o działalności leczniczej zakładają finansowe wsparcie samorządów (udzielane w formie dotacji) dla SPZOZ. 
Jednostki samorządu terytorialnego (jak i inne podmioty tworzące SPZOZ) mogą przekazywać zakładom dotacje 
na ściśle określony cel, w tym inwestycje w nieruchomości, zakupy aparatury medycznej, kształcenie kadry 
medycznej oraz prowadzenie programów profilaktycznych34. 

W ostatnich latach emocje społeczne budziły kontrole wybranych jednostek samorządowych, w ramach których 
ocenie poddano dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych, zakupy 
i wykorzystanie specjalistycznej aparatury medycznej oraz zasadność przekształceń własnościowych wybranych 
szpitali w latach 2006–2010. 

Na potrzebę skontrolowania dostępności i finansowania opieki stomatologicznej wskazywały ustalenia kontroli 
wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2008–2011, z których wynikało, 
że pomimo ograniczonego zakresu świadczeń, który finansuje NFZ, środki na ten cel nie były w pełni 
wykorzystywane. Jednocześnie wyniki cyklicznych badań w ramach „Programu monitorowania stanu zdrowia 
jamy ustnej populacji polskiej”, prowadzonych od 1997 r.35, wskazywały na utrzymujący się zły stan zdrowia 
w tym zakresie, zwłaszcza w populacji dzieci i młodzieży. Niezbędna zatem była ocena działań organów 
administracji publicznej i świadczeniodawców na rzecz zapewnienia wszystkim uprawnionym równego dostępu do 
świadczeń stomatologicznych w zakresie profilaktyki i leczenia,36 w latach 2010–2012 oraz finansowania świadczeń 
stomatologicznych dla uprawnionych. 

Wyniki kontroli wykazały, że pomimo przeznaczenia znaczących środków na usługi stomatologiczne, stan 
zdrowia jamy ustnej przeciętnego Polaka odbiega od standardów europejskich. Szczególne zaniepokojenie budzi 
sytuacja osób poniżej 18. roku życia. Badania pięcioletnich dzieci, przeprowadzone w 2011 r., wykazały, 
iż zaledwie 20,1% z nich było wolnych od próchnicy, a odsetek ten w przypadku dzieci 15-letnich wyniósł 
zaledwie 8,2%37. W ocenie Najwyższa Izby Kontroli istotny wpływ na tę sytuację miały niewystarczające działania 
w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki, a w szczególności brak odpowiednich programów profilaktyki 
próchnicy i chorób przyzębia koordynowanych na szczeblu krajowym, oraz nierówny i ograniczony dostęp do 
świadczeń stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych.  

Krytykę społeczną budził również niedostateczny bądź niezgodny z prawem sposób wykorzystania specjalistycznej 
aparatury medycznej zakupionej z udziałem środków UE. Badaniami objęto zakupy angiografów, analizatorów 
biochemicznych wieloparametrowych, aparatów RTG, gammakamer, litotrypterów, tomografów komputerowych 
i rezonansów magnetycznych oraz ultrasonografów, zaś ocena dotyczyła w szczególności wywiązywania się 
beneficjentów z umów o dofinansowanie jej zakupu, uzyskanych rezultatów oraz wpływu zrealizowanej inwestycji 
na dostęp do świadczeń zdrowotnych, a także realizacji zadań Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnym 
Programem Operacyjnym 2007–2013 przez zarządy badanych województw w zakresie dofinansowania zakupu 
aparatury medycznej. 

                                                            
34  Źródło: http://www.sobieski.org.pl/ochrona-zdrowia-a-jednostki-samorzadu-terytorialnego. 
35  Badania te  realizuje Warszawski Uniwersytet Medyczny na zlecenie Ministra Zdrowia. 
36  Finansowanych ze środków publicznych. Por. art. 6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.    
37 „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” w 2011 r. Badania przeprowadził Warszawski Uniwersytet Medyczny. 



131
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organizatora systemu ochrony zdrowia, właściciela jednostek ochrony zdrowia oraz realizatora zadań z zakresu 
zdrowia publicznego. Środki na świadczenia zdrowotne przekazywane są do wykonujących te zadania 
podmiotów, w znacznej mierze nie przez jednostkę samorządu, ale przez administrację państwową, 
tj. publicznego płatnika, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednostki samorządu terytorialnego, które mogą 
tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), a także sprawują nad 
prowadzonymi zakładami nadzór pod względem działalności medycznej jak i finansowej, ponoszą de facto ciężar 
związany z ich utrzymaniem, remontowaniem i doinwestowaniem. W związku z powyższym, przepisy ustawy 
o działalności leczniczej zakładają finansowe wsparcie samorządów (udzielane w formie dotacji) dla SPZOZ. 
Jednostki samorządu terytorialnego (jak i inne podmioty tworzące SPZOZ) mogą przekazywać zakładom dotacje 
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świadczeń stomatologicznych w zakresie profilaktyki i leczenia,36 w latach 2010–2012 oraz finansowania świadczeń 
stomatologicznych dla uprawnionych. 
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iż zaledwie 20,1% z nich było wolnych od próchnicy, a odsetek ten w przypadku dzieci 15-letnich wyniósł 
zaledwie 8,2%37. W ocenie Najwyższa Izby Kontroli istotny wpływ na tę sytuację miały niewystarczające działania 
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34  Źródło: http://www.sobieski.org.pl/ochrona-zdrowia-a-jednostki-samorzadu-terytorialnego. 
35  Badania te  realizuje Warszawski Uniwersytet Medyczny na zlecenie Ministra Zdrowia. 
36  Finansowanych ze środków publicznych. Por. art. 6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.    
37 „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” w 2011 r. Badania przeprowadził Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
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W ocenie NIK na stopień wykorzystania badanej aparatury wpływ miało kilku czynników: podejmowanie decyzji 
o przyznaniu dofinansowania bez analizy potrzeb zdrowotnych i oceny dostępności świadczeń udzielanych 
z wykorzystaniem tego rodzaju wyposażenia, niezapewnienie odpowiedniej koordynacji działań związanych 
z jej zakupem, brak właściwych warunków udzielania świadczeń, a także opóźnienia w przygotowaniu 
pomieszczeń pracowni diagnostycznych. Skontrolowane jst nie sporządzały rzetelnych analiz potrzeb 
zdrowotnych38, nie dysponowały kompletnymi i aktualnymi danymi o wyposażeniu podległych jednostek ochrony 
zdrowia w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną. W dziesięciu jst stwierdzono zaniedbania w realizacji 
obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli podległych SPZOZ. Instytucje zarządzające zaś nie dysponowały 
wystarczającymi informacji o rozmieszczeniu aparatury medycznej na terenie badanych województw 
i wyposażeniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

W ramach prowadzonych przez NIK kontroli, ocenie poddane zostały także działania podejmowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego, będące organami założycielskimi SPZOZ, prowadzące do ich przekształcenia w inną formę 
organizacyjno-prawną. Ocena ta dotyczyła w szczególności przebiegu procesu likwidacji szpitali publicznych oraz 
zagospodarowania składników majątkowych pozostałych po ich likwidacji. Zbadano i oceniono również sposób 
zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, oraz działania 
podejmowane przez Ministra Zdrowia na rzecz wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w dążeniu do zmiany 
formy prawno-organizacyjnej podległych im SPZOZ. 

Dokonane w wyniku kontroli ustalenia wykazały, że zmiana formy organizacyjno-prawnej podmiotów 
udzielających świadczeń zdrowotnych, w przypadku części kontrolowanych jednostek, nie doprowadziła do 
zaprzestania generowania strat. Nie poprawiła się również dostępność świadczeń zdrowotnych39. Jednostki 
samorządu terytorialnego w niewystarczającym stopniu monitorowały sytuację finansową nowo tworzonych 
podmiotów oraz zakres udzielanych przez nie świadczeń. Niektóre organy założycielskie nie nadzorowały 
prawidłowo procesu likwidacji SPZOZ. Na niewystarczające efekty tych przekształceń wpływ miały zarówno 
czynniki wewnętrzne – brak konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych, jak i uwarunkowania zewnętrzne, 
wynikające z ograniczonej wysokości kontraktów zawieranych z NFZ. W celu wspierania przekształceń, Minister 
Zdrowia uruchomił program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę na nieprawidłowości 
w trakcie jego realizacji, polegające przede wszystkim na finansowaniu działań nieprzewidzianych w programie 
oraz braku instrumentów niezbędnych do oceny skutków jego realizacji. 

Z założenia likwidacja SPZOZ i utworzenie w jego miejsce spółki miała doprowadzić do powstania sprawnej 
i efektywnej ekonomicznie placówki ochrony zdrowia. W przypadku dwunastu jednostek samorządu 
terytorialnego, spośród piętnastu zbadanych, decyzje w tym zakresie podjęto ze względu na niekorzystną 
sytuację finansową SPZOZ40. Jednostki samorządu terytorialnego, powołując likwidatorów SPZOZ, nie zapewniły 
w pełni przejrzystych relacji pomiędzy likwidowanym SPZOZ a nowo utworzonym podmiotem (spółką). Siedmiu, 
spośród czternastu likwidatorów, zostało prezesami lub wiceprezesami nowo utworzonej spółki będąc 
jednocześnie dyrektorami SPZOZ. W umowach z czterema likwidatorami nie określono szczegółowego zakresu 
zadań, natomiast pięciu nie wywiązało się rzetelnie z nałożonych na nich obowiązków. 

 

 

 

 

                                                            
38  Wynikających z oceny stanu zdrowia mieszkańców na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych. 
39  Finansowanych w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
40  Trzy jst podjęły decyzję o przekształceniu SPZOZ, które osiągały dodatnie wyniki finansowe. 

 
 

 
 

Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych (P/12/124) 

Badania kontrolne prowadzono od 10 sierpnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. Uczestniczył w nich Departament 
Zdrowia NIK oraz delegatury NIK w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie 
i Zielonej Górze. Kontrolą objęto m.in. osiem jednostek samorządu terytorialnego, w tym: jedną gminę, dwie 
gminy miejsko-wiejskie, trzy miasta i jeden powiat. 

Od 1 stycznia 1999 r. jednostki samorządu terytorialnego (jst) przejęły od administracji rządowej uprawnienia 
organu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej41. 
Samorządy województwa, powiatu i gminy są zobowiązane m.in. do rozpoznawania potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia mieszkańców. W celu zaspokojenia tych potrzeb samorządy tworzą warunki funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia, mogą także tworzyć publiczne zakłady opieki zdrowotnej (podmioty lecznicze).  
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym42 stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy ochrony 
zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5). Zaś zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne 
gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 9 ust. 4). 
Natomiast ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym43 wskazuje, że powiat wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
(art. 4 ust. 1 pkt 2). 

W maju 2007 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015 (NPZ), 
którego jednym z celów operacyjnych jest „Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży”. Program 
ten jest adresowany również do jednostek samorządu terytorialnego jako wskazanie kierunków działań jst przy 
wykonywaniu ich zadań własnych dotyczących ochrony zdrowia, określonych ustawami. 
W Programie założono m.in., że:  
– efektem realizacji celu nr 11 do 2015 r. będzie: zwiększenie, co najmniej o 10-20% odsetka dzieci i młodzieży 
objętych edukacją prozdrowotną; zahamowanie wzrostu częstotliwości występowania oraz obniżenie ciężkości 
przebiegu choroby próchnicowej; zmniejszenie częstości występowania u młodzieży stanów zapalnych dziąseł, 
chorób przyzębia, urazów i patologii narządu żucia. 
Badania pięcioletnich dzieci przeprowadzone w ramach Programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej 
populacji polskiej” w 2011 r. wykazały, iż zaledwie 20,1% z nich było wolnych od próchnicy. Pozostałe miały 
średnio 5,08 zębów mlecznych objętych próchnicą, z których większość (4,45) wymagało leczenia naprawczego. 
Odsetek 15-letnich dzieci wolnych od próchnicy zębów stałych wśród badanych wyniósł zaledwie 8,2%.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Analizy i oceny potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany prowadziły tylko trzy z ośmiu 
kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego. Mimo obowiązku określonego ustawami, zaniechanie 
takich działań usprawiedliwiano m.in. niedostępnością informacji epidemiologicznych dotyczących chorób 
jamy ustnej, ograniczonym budżetem lub przeświadczeniem, że zadania takie należą do zakładów opieki 
zdrowotnej działających na terenie jednostki albo Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, w okresie 
objętym kontrolą, realizowały dwie z ośmiu jednostek samorządu terytorialnego. Żadna jednostka nie 
finansowała świadczeń stomatologicznych. Głównymi przyczynami niepodejmowania takich działań był 
ograniczony budżet jst oraz niska skuteczność takich działań w przeszłości. 

                                                            
41  Art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 
42  Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
43  Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
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W ocenie NIK na stopień wykorzystania badanej aparatury wpływ miało kilku czynników: podejmowanie decyzji 
o przyznaniu dofinansowania bez analizy potrzeb zdrowotnych i oceny dostępności świadczeń udzielanych 
z wykorzystaniem tego rodzaju wyposażenia, niezapewnienie odpowiedniej koordynacji działań związanych 
z jej zakupem, brak właściwych warunków udzielania świadczeń, a także opóźnienia w przygotowaniu 
pomieszczeń pracowni diagnostycznych. Skontrolowane jst nie sporządzały rzetelnych analiz potrzeb 
zdrowotnych38, nie dysponowały kompletnymi i aktualnymi danymi o wyposażeniu podległych jednostek ochrony 
zdrowia w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną. W dziesięciu jst stwierdzono zaniedbania w realizacji 
obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli podległych SPZOZ. Instytucje zarządzające zaś nie dysponowały 
wystarczającymi informacji o rozmieszczeniu aparatury medycznej na terenie badanych województw 
i wyposażeniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

W ramach prowadzonych przez NIK kontroli, ocenie poddane zostały także działania podejmowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego, będące organami założycielskimi SPZOZ, prowadzące do ich przekształcenia w inną formę 
organizacyjno-prawną. Ocena ta dotyczyła w szczególności przebiegu procesu likwidacji szpitali publicznych oraz 
zagospodarowania składników majątkowych pozostałych po ich likwidacji. Zbadano i oceniono również sposób 
zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, oraz działania 
podejmowane przez Ministra Zdrowia na rzecz wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w dążeniu do zmiany 
formy prawno-organizacyjnej podległych im SPZOZ. 

Dokonane w wyniku kontroli ustalenia wykazały, że zmiana formy organizacyjno-prawnej podmiotów 
udzielających świadczeń zdrowotnych, w przypadku części kontrolowanych jednostek, nie doprowadziła do 
zaprzestania generowania strat. Nie poprawiła się również dostępność świadczeń zdrowotnych39. Jednostki 
samorządu terytorialnego w niewystarczającym stopniu monitorowały sytuację finansową nowo tworzonych 
podmiotów oraz zakres udzielanych przez nie świadczeń. Niektóre organy założycielskie nie nadzorowały 
prawidłowo procesu likwidacji SPZOZ. Na niewystarczające efekty tych przekształceń wpływ miały zarówno 
czynniki wewnętrzne – brak konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych, jak i uwarunkowania zewnętrzne, 
wynikające z ograniczonej wysokości kontraktów zawieranych z NFZ. W celu wspierania przekształceń, Minister 
Zdrowia uruchomił program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę na nieprawidłowości 
w trakcie jego realizacji, polegające przede wszystkim na finansowaniu działań nieprzewidzianych w programie 
oraz braku instrumentów niezbędnych do oceny skutków jego realizacji. 

Z założenia likwidacja SPZOZ i utworzenie w jego miejsce spółki miała doprowadzić do powstania sprawnej 
i efektywnej ekonomicznie placówki ochrony zdrowia. W przypadku dwunastu jednostek samorządu 
terytorialnego, spośród piętnastu zbadanych, decyzje w tym zakresie podjęto ze względu na niekorzystną 
sytuację finansową SPZOZ40. Jednostki samorządu terytorialnego, powołując likwidatorów SPZOZ, nie zapewniły 
w pełni przejrzystych relacji pomiędzy likwidowanym SPZOZ a nowo utworzonym podmiotem (spółką). Siedmiu, 
spośród czternastu likwidatorów, zostało prezesami lub wiceprezesami nowo utworzonej spółki będąc 
jednocześnie dyrektorami SPZOZ. W umowach z czterema likwidatorami nie określono szczegółowego zakresu 
zadań, natomiast pięciu nie wywiązało się rzetelnie z nałożonych na nich obowiązków. 

 

 

 

 

                                                            
38  Wynikających z oceny stanu zdrowia mieszkańców na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych. 
39  Finansowanych w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
40  Trzy jst podjęły decyzję o przekształceniu SPZOZ, które osiągały dodatnie wyniki finansowe. 

 
 

 
 

Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych (P/12/124) 

Badania kontrolne prowadzono od 10 sierpnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. Uczestniczył w nich Departament 
Zdrowia NIK oraz delegatury NIK w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie 
i Zielonej Górze. Kontrolą objęto m.in. osiem jednostek samorządu terytorialnego, w tym: jedną gminę, dwie 
gminy miejsko-wiejskie, trzy miasta i jeden powiat. 

Od 1 stycznia 1999 r. jednostki samorządu terytorialnego (jst) przejęły od administracji rządowej uprawnienia 
organu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej41. 
Samorządy województwa, powiatu i gminy są zobowiązane m.in. do rozpoznawania potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia mieszkańców. W celu zaspokojenia tych potrzeb samorządy tworzą warunki funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia, mogą także tworzyć publiczne zakłady opieki zdrowotnej (podmioty lecznicze).  
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym42 stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy ochrony 
zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5). Zaś zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne 
gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 9 ust. 4). 
Natomiast ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym43 wskazuje, że powiat wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
(art. 4 ust. 1 pkt 2). 

W maju 2007 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015 (NPZ), 
którego jednym z celów operacyjnych jest „Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży”. Program 
ten jest adresowany również do jednostek samorządu terytorialnego jako wskazanie kierunków działań jst przy 
wykonywaniu ich zadań własnych dotyczących ochrony zdrowia, określonych ustawami. 
W Programie założono m.in., że:  
– efektem realizacji celu nr 11 do 2015 r. będzie: zwiększenie, co najmniej o 10-20% odsetka dzieci i młodzieży 
objętych edukacją prozdrowotną; zahamowanie wzrostu częstotliwości występowania oraz obniżenie ciężkości 
przebiegu choroby próchnicowej; zmniejszenie częstości występowania u młodzieży stanów zapalnych dziąseł, 
chorób przyzębia, urazów i patologii narządu żucia. 
Badania pięcioletnich dzieci przeprowadzone w ramach Programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej 
populacji polskiej” w 2011 r. wykazały, iż zaledwie 20,1% z nich było wolnych od próchnicy. Pozostałe miały 
średnio 5,08 zębów mlecznych objętych próchnicą, z których większość (4,45) wymagało leczenia naprawczego. 
Odsetek 15-letnich dzieci wolnych od próchnicy zębów stałych wśród badanych wyniósł zaledwie 8,2%.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Analizy i oceny potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany prowadziły tylko trzy z ośmiu 
kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego. Mimo obowiązku określonego ustawami, zaniechanie 
takich działań usprawiedliwiano m.in. niedostępnością informacji epidemiologicznych dotyczących chorób 
jamy ustnej, ograniczonym budżetem lub przeświadczeniem, że zadania takie należą do zakładów opieki 
zdrowotnej działających na terenie jednostki albo Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, w okresie 
objętym kontrolą, realizowały dwie z ośmiu jednostek samorządu terytorialnego. Żadna jednostka nie 
finansowała świadczeń stomatologicznych. Głównymi przyczynami niepodejmowania takich działań był 
ograniczony budżet jst oraz niska skuteczność takich działań w przeszłości. 

                                                            
41  Art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 
42  Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
43  Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
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Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta R.S. wskazał, że „rozpoznawanie potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców jest niemożliwe do przygotowania przez pracowników Wydziału. Analiza taka musi być 
oparta o profesjonalne badania przygotowane przez wyspecjalizowaną do tego rodzaju badań firmę. 
Z „przedstawionych nam ofert wynika, że jest ona możliwa do wykonania, ale niezmiernie czasochłonna, jak 
i kosztowna”. 

Starosta S. wyjaśnił m.in., że powodem niedokonania analiz i ocen było przeświadczenie o kompetencji do ich 
wykonywania przez SPZOZ, będący profesjonalną jednostką podległą Zarządowi Powiatu. 

Burmistrz K. podał m.in.: „Gmina z własnej inicjatywy nie podejmowała działań w celu rozpoznawania potrzeb opieki 
stomatologicznej, gdyż zadania profilaktyczne i zdrowotne finansowane są m.in. z Narodowego Funduszu Zdrowia 
i Ministerstwa Zdrowia i to w ich głównie kompetencji leży ochrona zdrowia…”  

Dobre praktyki: 

Pięć z ośmiu jednostek podejmowało działania na rzecz tworzenia warunków funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia w zakresie opieki stomatologicznej. Działania te polegały m.in. na powiększaniu bazy 
gabinetów stomatologicznych prowadzonych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej, udostępnianiu 
na preferencyjnych warunkach pomieszczeń z zasobów komunalnych lub po zlikwidowanych 
gabinetach stomatologicznych na terenie szkół prowadzonych przez samorząd terytorialny. 
Gmina O., w celu ułatwienia szerszego dostępu do świadczeń stomatologicznych dzieciom i młodzieży utworzyła 
gabinet stomatologiczny w budynku gimnazjum, należący do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. Gabinet udzielał świadczeń profilaktycznych i leczniczych. Badania przesiewowe w 2011 r. 
wykonano u 555 z 572 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum (97% populacji). Natomiast lakierowanie 
zębów stałych wykonano u 393 uczniów.  
Rada Miejska K. podjęła uchwałę o preferencyjnych warunkach udostępniania pomieszczeń z zasobów 
komunalnych, w tym na terenie szkół, podmiotom udzielającym świadczeń stomatologicznych dzieciom 
i młodzieży, na podstawie umów z Oddziałem Wojewódzkim NFZ. 

Wnioski pokontrolne:  

 We wnioskach końcowych NIK stwierdziła m.in. iż wyrównanie dostępności świadczeń stomatologicznych, 
w poszczególnych gminach, wymaga zintensyfikowania współpracy pomiędzy oddziałami wojewódzkimi 
NFZ a jednostkami samorządu terytorialnego w celu rozwiązywaniu tego problemu. 

 Zdaniem NIK ocena dostępności świadczeń stomatologicznych powinna być dokonywana przez Ministra 
we współpracy z samorządem wojewódzkim w sposób ciągły i udokumentowany, bowiem informacje w tym 
zakresie są niezbędne przy podejmowaniu decyzji kształtujących politykę zdrowotną państwa 
(m.in. kształcenie kadr medycznych oraz ocena działalności NFZ mająca wpływ na dostępność świadczeń 
stomatologicznych). Sporadyczne i fragmentaryczne działania, nie oparte o stały przepływ informacji 
pomiędzy podmiotami i organami współodpowiedzialnymi za system opieki zdrowotnej, mogą generować 
zagrożenia dla jego stabilności. W latach 2010–2012 Minister Zdrowia nie dokonywał oceny dostępności 
świadczeń stomatologicznych w konsultacji z samorządami wojewódzkimi, co było niezgodne z jego 
obowiązkami wynikającymi z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej współfinansowanej ze środków                                  
Regionalnych Programów Operacyjnych (P/12/123) 

Najwyższa Izba Kontroli zbadała zakupy specjalistycznej aparatury medycznej współfinansowanej ze środków 
Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013. Celem kontroli była ocena skuteczności 
wykorzystania tych urządzeń i uzyskanych rezultatów. 
Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 października 2012 r. NIK skontrolowała 
49 jednostek44, w tym m.in. 14 jednostek samorządu terytorialnego (dziewięć jednostek samorządu 
wojewódzkiego i pięć samorządu powiatowego), oraz 33 podmioty świadczące usługi medyczne (30 samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym są jst i trzy niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez spółki, których właścicielem lub współwłaścicielem są jst). 
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013 (RPO), zakłady opieki zdrowotnej mogły 
występować o środki unijne na dofinansowanie projektów zakupu nowoczesnej aparatury medycznej 
dostosowujących ich wyposażenie do obowiązujących standardów oraz umożliwiających poszerzenie zakresu 
wykonywanych świadczeń zdrowotnych. 
W 33 podmiotach leczniczych skontrolowano zakup aparatury medycznej w ramach 39 projektów, o całkowitej 
wartości 406.826,7 tys. zł, w tym dofinansowanie UE – 278.933,7 tys. zł. Badaniem kontrolnym objęto 
75 urządzeń o całkowitej wartości 124.746,6 tys. zł. 
Przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie istotne było rozeznanie potrzeb zdrowotnych i dostępności 
świadczeń udzielanych przy użyciu planowanej do zakupu aparatury. Istotną rolę w tym zakresie powinny 
odgrywać organy tworzące badanych szpitali. 

Do zadań własnych gminy, powiatu i samorządu województwa, w zakresie zapewnienia równego dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej należy m.in. podejmowanie działań wynikających z rozeznania potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców – zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Realizacja zadań własnych przez jst nakierowana jest na zaspokajanie 
potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym przypadku mieszkańców danej gminy, powiatu, województwa.  

Kontrole NIK wskazują, że jst nie sporządzały analiz potrzeb zdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia 
mieszkańców, określających liczbę i rodzaj świadczeń zdrowotnych, które powinny być zapewnione w celu 
zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia świadczeniobiorców.  

Skontrolowane jednostki nie dysponowały także kompletnymi i aktualnymi danymi o wyposażeniu podległych 
jednostek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną.  Nota bene takimi danymi nie dysponował 
również Minister Zdrowia. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Ponad 30% z 33 skontrolowanych szpitali nie osiągnęło zaplanowanych rezultatów, przede wszystkim 
przewidywanej liczby udzielanych świadczeń, realizując przyjęte założenia na poziomie od 3,1% do 90%. 
W ocenie NIK na stopień wykorzystania badanej aparatury wpływ miało podejmowanie decyzji o przyznaniu 
dofinansowania bez analizy potrzeb zdrowotnych, oceny dostępności świadczeń udzielanych 
z wykorzystaniem aparatury, a także niezapewnienie odpowiedniej koordynacji działań związanych z jej 
zakupem. 

 Skontrolowane jst nie sporządzały rzetelnych analiz potrzeb zdrowotnych, wynikających z oceny stanu 
zdrowia mieszkańców, określających liczbę i rodzaj świadczeń zdrowotnych, które powinny być zapewnione 
w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia świadczeniobiorców.  

                                                            
44   W tym trzy SPZOZ w ramach kontroli rozpoznawczej, których wyniki uwzględniono w tej informacji. 
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Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta R.S. wskazał, że „rozpoznawanie potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców jest niemożliwe do przygotowania przez pracowników Wydziału. Analiza taka musi być 
oparta o profesjonalne badania przygotowane przez wyspecjalizowaną do tego rodzaju badań firmę. 
Z „przedstawionych nam ofert wynika, że jest ona możliwa do wykonania, ale niezmiernie czasochłonna, jak 
i kosztowna”. 

Starosta S. wyjaśnił m.in., że powodem niedokonania analiz i ocen było przeświadczenie o kompetencji do ich 
wykonywania przez SPZOZ, będący profesjonalną jednostką podległą Zarządowi Powiatu. 

Burmistrz K. podał m.in.: „Gmina z własnej inicjatywy nie podejmowała działań w celu rozpoznawania potrzeb opieki 
stomatologicznej, gdyż zadania profilaktyczne i zdrowotne finansowane są m.in. z Narodowego Funduszu Zdrowia 
i Ministerstwa Zdrowia i to w ich głównie kompetencji leży ochrona zdrowia…”  

Dobre praktyki: 

Pięć z ośmiu jednostek podejmowało działania na rzecz tworzenia warunków funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia w zakresie opieki stomatologicznej. Działania te polegały m.in. na powiększaniu bazy 
gabinetów stomatologicznych prowadzonych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej, udostępnianiu 
na preferencyjnych warunkach pomieszczeń z zasobów komunalnych lub po zlikwidowanych 
gabinetach stomatologicznych na terenie szkół prowadzonych przez samorząd terytorialny. 
Gmina O., w celu ułatwienia szerszego dostępu do świadczeń stomatologicznych dzieciom i młodzieży utworzyła 
gabinet stomatologiczny w budynku gimnazjum, należący do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. Gabinet udzielał świadczeń profilaktycznych i leczniczych. Badania przesiewowe w 2011 r. 
wykonano u 555 z 572 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum (97% populacji). Natomiast lakierowanie 
zębów stałych wykonano u 393 uczniów.  
Rada Miejska K. podjęła uchwałę o preferencyjnych warunkach udostępniania pomieszczeń z zasobów 
komunalnych, w tym na terenie szkół, podmiotom udzielającym świadczeń stomatologicznych dzieciom 
i młodzieży, na podstawie umów z Oddziałem Wojewódzkim NFZ. 

Wnioski pokontrolne:  

 We wnioskach końcowych NIK stwierdziła m.in. iż wyrównanie dostępności świadczeń stomatologicznych, 
w poszczególnych gminach, wymaga zintensyfikowania współpracy pomiędzy oddziałami wojewódzkimi 
NFZ a jednostkami samorządu terytorialnego w celu rozwiązywaniu tego problemu. 

 Zdaniem NIK ocena dostępności świadczeń stomatologicznych powinna być dokonywana przez Ministra 
we współpracy z samorządem wojewódzkim w sposób ciągły i udokumentowany, bowiem informacje w tym 
zakresie są niezbędne przy podejmowaniu decyzji kształtujących politykę zdrowotną państwa 
(m.in. kształcenie kadr medycznych oraz ocena działalności NFZ mająca wpływ na dostępność świadczeń 
stomatologicznych). Sporadyczne i fragmentaryczne działania, nie oparte o stały przepływ informacji 
pomiędzy podmiotami i organami współodpowiedzialnymi za system opieki zdrowotnej, mogą generować 
zagrożenia dla jego stabilności. W latach 2010–2012 Minister Zdrowia nie dokonywał oceny dostępności 
świadczeń stomatologicznych w konsultacji z samorządami wojewódzkimi, co było niezgodne z jego 
obowiązkami wynikającymi z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej współfinansowanej ze środków                                  
Regionalnych Programów Operacyjnych (P/12/123) 

Najwyższa Izba Kontroli zbadała zakupy specjalistycznej aparatury medycznej współfinansowanej ze środków 
Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013. Celem kontroli była ocena skuteczności 
wykorzystania tych urządzeń i uzyskanych rezultatów. 
Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 października 2012 r. NIK skontrolowała 
49 jednostek44, w tym m.in. 14 jednostek samorządu terytorialnego (dziewięć jednostek samorządu 
wojewódzkiego i pięć samorządu powiatowego), oraz 33 podmioty świadczące usługi medyczne (30 samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym są jst i trzy niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez spółki, których właścicielem lub współwłaścicielem są jst). 
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013 (RPO), zakłady opieki zdrowotnej mogły 
występować o środki unijne na dofinansowanie projektów zakupu nowoczesnej aparatury medycznej 
dostosowujących ich wyposażenie do obowiązujących standardów oraz umożliwiających poszerzenie zakresu 
wykonywanych świadczeń zdrowotnych. 
W 33 podmiotach leczniczych skontrolowano zakup aparatury medycznej w ramach 39 projektów, o całkowitej 
wartości 406.826,7 tys. zł, w tym dofinansowanie UE – 278.933,7 tys. zł. Badaniem kontrolnym objęto 
75 urządzeń o całkowitej wartości 124.746,6 tys. zł. 
Przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie istotne było rozeznanie potrzeb zdrowotnych i dostępności 
świadczeń udzielanych przy użyciu planowanej do zakupu aparatury. Istotną rolę w tym zakresie powinny 
odgrywać organy tworzące badanych szpitali. 

Do zadań własnych gminy, powiatu i samorządu województwa, w zakresie zapewnienia równego dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej należy m.in. podejmowanie działań wynikających z rozeznania potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców – zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Realizacja zadań własnych przez jst nakierowana jest na zaspokajanie 
potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym przypadku mieszkańców danej gminy, powiatu, województwa.  

Kontrole NIK wskazują, że jst nie sporządzały analiz potrzeb zdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia 
mieszkańców, określających liczbę i rodzaj świadczeń zdrowotnych, które powinny być zapewnione w celu 
zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia świadczeniobiorców.  

Skontrolowane jednostki nie dysponowały także kompletnymi i aktualnymi danymi o wyposażeniu podległych 
jednostek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną.  Nota bene takimi danymi nie dysponował 
również Minister Zdrowia. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Ponad 30% z 33 skontrolowanych szpitali nie osiągnęło zaplanowanych rezultatów, przede wszystkim 
przewidywanej liczby udzielanych świadczeń, realizując przyjęte założenia na poziomie od 3,1% do 90%. 
W ocenie NIK na stopień wykorzystania badanej aparatury wpływ miało podejmowanie decyzji o przyznaniu 
dofinansowania bez analizy potrzeb zdrowotnych, oceny dostępności świadczeń udzielanych 
z wykorzystaniem aparatury, a także niezapewnienie odpowiedniej koordynacji działań związanych z jej 
zakupem. 

 Skontrolowane jst nie sporządzały rzetelnych analiz potrzeb zdrowotnych, wynikających z oceny stanu 
zdrowia mieszkańców, określających liczbę i rodzaj świadczeń zdrowotnych, które powinny być zapewnione 
w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia świadczeniobiorców.  

                                                            
44   W tym trzy SPZOZ w ramach kontroli rozpoznawczej, których wyniki uwzględniono w tej informacji. 
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 Jednostki te nie dysponowały także kompletnymi i aktualnymi danymi o wyposażeniu podległych jednostek 
ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną 

 NIK stwierdziła, że w ponad 70% badanych jst wystąpiły zaniedbania w realizacji obowiązków w zakresie 
nadzoru i kontroli podległych SPZOZ, które wprost wynikają z obowiązującego prawa. 

 Instytucje Zarządzające RPO (zarządy województw),wyłaniające projekty do dofinansowania nie miały 
wiedzy  o rozmieszczeniu aparatury medycznej i wyposażeniu podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą na terenie poszczególnych województw.  

Samorząd Województwa  nie sporządzał analiz potrzeb zdrowotnych jego mieszkańców oraz czynników powodujących 
ich zmiany; nie miał wiedzy o wyposażeniu podległych jednostek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę 
diagnostyczną, jej stanie technicznym, stopniu wykorzystania i potrzebach inwestycyjnych podległych SPZOZ. Decyzje 
o zakupie sprzętu podejmowano tylko na podstawie wniosków jednostek zawierających uzasadnienie zakupu pod 
względem techniczno-ekonomicznym i medycznym. Nie było rzetelnych analiz w zakresie czasu oczekiwania 
na specjalistyczne badania diagnostyczne, pomimo, że jednym z zadań Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego była analiza sytuacji demograficznej oraz jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych 
w Województwie P.  

Powiat  jako współwłaściciel Spółki „Szpital T.” sp. z o.o., aplikującej o środki UE, zaniechał sporządzania analiz 
potrzeb zdrowotnych jego mieszkańców na podstawie danych statystycznych i epidemiologicznych, mimo że taki 
obowiązek wynikał z regulaminu organizacyjnego Starostwa. Nie dokonywano także ocen dostępu do badań 
diagnostycznych, w tym wykonywanych z użyciem zakupionej specjalistycznej aparatury. Powiat nie kontrolował 
działalności Spółki w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń medycznych, do czego był uprawniony. 

Powiat  będąc organem założycielskim dla Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZZOZ), nie przeprowadził żadnej kontroli 
w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz 
prawidłowości gospodarowania mieniem.  

Powiat  jako podmiot sprawujący nadzór nie przeprowadził żadnej kontroli w Szpitalu. W 2011 r. przeprowadzono 
kontrolę w zakresie przestrzegania praw pacjenta, natomiast nie przeprowadzono żadnej kontroli w zakresie 
wymaganym przez ustawę o działalności leczniczej.  

Samorząd Województwa  nie realizował obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli podległych SPZOZ. W okresie 
objętym kontrolą (do 1 lipca 2011 r.) nie przeprowadzono w nich kontroli, co najmniej raz w roku, co było niezgodne 
z przepisami prawa. NIK zwraca uwagę, że nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej w Szpitalu Wojewódzkim, 
mimo że kontrola przeprowadzona w 2009 r. w tym Szpitalu wykazała istotne nieprawidłowości w zakresie dostępności 
i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Sześć podmiotów leczniczych z 33 skontrolowanych realizowało odpłatne badania diagnostyczne z wykorzystaniem 
zakupionej aparatury, mimo że aparatura mogła być wykorzystana wyłącznie do udzielania świadczeń w ramach 
kontraktu z NFZ. O osiągnięciu dochodu nie poinformowano Instytucji Zarządzającej RPO, chociaż obowiązek taki 
wynikał z umowy o dofinansowanie projektu. 

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w G.W. wykorzystano zakupiony rezonans magnetyczny do 
wykonania 575 odpłatnych badań o wartości 286,9 tys. zł dla osób fizycznych oraz 226 badań o wartości 111,5 tys. zł 
w ramach świadczenia usług dla innych jednostek. Szpital nie przedstawił Instytucji Zarządzającej (IZ) informacji 
o zrealizowaniu dochodów, pomimo że w § 13 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązano Szpital do 
przekazywania IZ wszelkich informacji dotyczących generowania przychodów z użyciem zakupionego rezonansu 
magnetycznego, a w przypadku osiągania dochodów z projektu, w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS - do zwrotu 
dochodów zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód. Odpłatne badania 
były ewidencjonowane w księgach rachunkowych Szpitala. Dowody wpłaty za wykonane badania rezonansu 
magnetycznego45, na łączną kwotę 79,5 tys. zł były oznaczane, jako wielofazowe badania TK (tomograf komputerowy). 
Kontrola wykazała, że w celu ukrycia udzielania odpłatnych świadczeń, w systemie rejestrującym badania RM, zapis 

                                                            
45  Dotyczące IV kwartału 2011 r. i I półrocza 2012 r. 

 
 

 
 

„odpłatne badania” został zastąpiony przez „test aparatu”. Dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli, w tym umowy 
o wykonanie odpłatnych badań, wskazują, że świadczenia te były udzielane za wiedzą ówczesnej dyrekcji. W trakcie 
kontroli NIK obecny dyrektor Szpitala złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez osoby poprzednio zarządzające Szpitalem. 

Dobre praktyki: 
Monitorowanie stanu wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej. 
Zarząd Województwa podjął decyzję o powołaniu zespołu w celu wdrożeniu narzędzia informatycznego, które 
umożliwi m.in. monitorowanie czasu i sposobu wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej oraz 
podejmowanie doraźnych decyzji w przypadkach jej ewentualnego niewykorzystywania.  

 
 
Wnioski pokontrolne: 

 W ocenie NIK, obowiązujące regulacje prawne nie sprzyjają prowadzeniu skoordynowanej polityki w wyposażaniu 
podmiotów leczniczych w specjalistyczny sprzęt medyczny. Ograniczenia te dotyczą na przykład braku możliwości 
monitorowania przez samorząd województwa zarówno liczby badań finansowanych ze środków prywatnych, jak 
i publicznych, wykonywanych przez podmioty, dla których nie jest on podmiotem tworzącym. Utrudnia to ocenę 
stopnia zaspokojenia potrzeb populacji zamieszkałej na terenie danego województwa w zakresie badań 
diagnostycznych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury medycznej. 

 Przepisy nie wskazują również organu władzy publicznej odpowiedzialnego za koordynację działań 
wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie aplikowania o środki UE na zakup aparatury medycznej. 
W tej sytuacji zwiększenie aktywności i współpracy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, 
będących podmiotami tworzącymi zakładów opieki zdrowotnej, powinno być dobrą praktyką, która daje 
szansę na poprawę efektywności wykorzystania pieniędzy unijnych.  
Efektywnym rozwiązaniem mogłaby być stała współpraca jednostek realizujących inwestycje finansowane 
z UE na określonym terenie, w tym wspólne ich planowanie na podstawie analizy potrzeb zdrowotnych.  
Poprawa współpracy i koordynacji w procesie dokonywania zakupów aparatury współfinansowanej ze 
środków UE jest szczególnie istotna w związku z pozyskaniem przez Polskę środków w nowej perspektywie 
budżetowej UE 2014–2020. Istotną rolę powinny tu także odgrywać oddziały wojewódzkie Narodowego 
Funduszu Zdrowia, bowiem od możliwości zakontraktowania odpowiedniej liczby świadczeń będzie zależało 
wykorzystanie zakupionej aparatury. NFZ ma również istotny wpływ na zakres zakupów, określa bowiem 
kryteria niezbędnego wyposażenia placówek medycznych ubiegających się o podpisanie umów. 

Przekształcenia własnościowe wybranych szpitali w latach 2006–2010 (P/10/097) 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006–2010. 
Celem głównym kontroli była ocena działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, będących 
organami założycielskimi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ), prowadzących do ich 
przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną.  
Kontrolą objęto łącznie 31 jednostek, w tym m.in.: 15 jednostek samorządu terytorialnego, 12 spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością powstałych w wyniku likwidacji SPZOZ, trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którym jst 
wydzierżawiły majątek zlikwidowanych SPZOZ rezygnując z prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.  
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 1 września do 20 stycznia 2011 r. Uczestniczyły w niej delegatury NIK 
w Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia. 
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 Jednostki te nie dysponowały także kompletnymi i aktualnymi danymi o wyposażeniu podległych jednostek 
ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną 

 NIK stwierdziła, że w ponad 70% badanych jst wystąpiły zaniedbania w realizacji obowiązków w zakresie 
nadzoru i kontroli podległych SPZOZ, które wprost wynikają z obowiązującego prawa. 

 Instytucje Zarządzające RPO (zarządy województw),wyłaniające projekty do dofinansowania nie miały 
wiedzy  o rozmieszczeniu aparatury medycznej i wyposażeniu podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą na terenie poszczególnych województw.  

Samorząd Województwa  nie sporządzał analiz potrzeb zdrowotnych jego mieszkańców oraz czynników powodujących 
ich zmiany; nie miał wiedzy o wyposażeniu podległych jednostek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę 
diagnostyczną, jej stanie technicznym, stopniu wykorzystania i potrzebach inwestycyjnych podległych SPZOZ. Decyzje 
o zakupie sprzętu podejmowano tylko na podstawie wniosków jednostek zawierających uzasadnienie zakupu pod 
względem techniczno-ekonomicznym i medycznym. Nie było rzetelnych analiz w zakresie czasu oczekiwania 
na specjalistyczne badania diagnostyczne, pomimo, że jednym z zadań Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego była analiza sytuacji demograficznej oraz jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych 
w Województwie P.  

Powiat  jako współwłaściciel Spółki „Szpital T.” sp. z o.o., aplikującej o środki UE, zaniechał sporządzania analiz 
potrzeb zdrowotnych jego mieszkańców na podstawie danych statystycznych i epidemiologicznych, mimo że taki 
obowiązek wynikał z regulaminu organizacyjnego Starostwa. Nie dokonywano także ocen dostępu do badań 
diagnostycznych, w tym wykonywanych z użyciem zakupionej specjalistycznej aparatury. Powiat nie kontrolował 
działalności Spółki w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń medycznych, do czego był uprawniony. 

Powiat  będąc organem założycielskim dla Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZZOZ), nie przeprowadził żadnej kontroli 
w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz 
prawidłowości gospodarowania mieniem.  

Powiat  jako podmiot sprawujący nadzór nie przeprowadził żadnej kontroli w Szpitalu. W 2011 r. przeprowadzono 
kontrolę w zakresie przestrzegania praw pacjenta, natomiast nie przeprowadzono żadnej kontroli w zakresie 
wymaganym przez ustawę o działalności leczniczej.  

Samorząd Województwa  nie realizował obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli podległych SPZOZ. W okresie 
objętym kontrolą (do 1 lipca 2011 r.) nie przeprowadzono w nich kontroli, co najmniej raz w roku, co było niezgodne 
z przepisami prawa. NIK zwraca uwagę, że nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej w Szpitalu Wojewódzkim, 
mimo że kontrola przeprowadzona w 2009 r. w tym Szpitalu wykazała istotne nieprawidłowości w zakresie dostępności 
i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Sześć podmiotów leczniczych z 33 skontrolowanych realizowało odpłatne badania diagnostyczne z wykorzystaniem 
zakupionej aparatury, mimo że aparatura mogła być wykorzystana wyłącznie do udzielania świadczeń w ramach 
kontraktu z NFZ. O osiągnięciu dochodu nie poinformowano Instytucji Zarządzającej RPO, chociaż obowiązek taki 
wynikał z umowy o dofinansowanie projektu. 

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w G.W. wykorzystano zakupiony rezonans magnetyczny do 
wykonania 575 odpłatnych badań o wartości 286,9 tys. zł dla osób fizycznych oraz 226 badań o wartości 111,5 tys. zł 
w ramach świadczenia usług dla innych jednostek. Szpital nie przedstawił Instytucji Zarządzającej (IZ) informacji 
o zrealizowaniu dochodów, pomimo że w § 13 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązano Szpital do 
przekazywania IZ wszelkich informacji dotyczących generowania przychodów z użyciem zakupionego rezonansu 
magnetycznego, a w przypadku osiągania dochodów z projektu, w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS - do zwrotu 
dochodów zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód. Odpłatne badania 
były ewidencjonowane w księgach rachunkowych Szpitala. Dowody wpłaty za wykonane badania rezonansu 
magnetycznego45, na łączną kwotę 79,5 tys. zł były oznaczane, jako wielofazowe badania TK (tomograf komputerowy). 
Kontrola wykazała, że w celu ukrycia udzielania odpłatnych świadczeń, w systemie rejestrującym badania RM, zapis 

                                                            
45  Dotyczące IV kwartału 2011 r. i I półrocza 2012 r. 

 
 

 
 

„odpłatne badania” został zastąpiony przez „test aparatu”. Dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli, w tym umowy 
o wykonanie odpłatnych badań, wskazują, że świadczenia te były udzielane za wiedzą ówczesnej dyrekcji. W trakcie 
kontroli NIK obecny dyrektor Szpitala złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez osoby poprzednio zarządzające Szpitalem. 

Dobre praktyki: 
Monitorowanie stanu wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej. 
Zarząd Województwa podjął decyzję o powołaniu zespołu w celu wdrożeniu narzędzia informatycznego, które 
umożliwi m.in. monitorowanie czasu i sposobu wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej oraz 
podejmowanie doraźnych decyzji w przypadkach jej ewentualnego niewykorzystywania.  

 
 
Wnioski pokontrolne: 

 W ocenie NIK, obowiązujące regulacje prawne nie sprzyjają prowadzeniu skoordynowanej polityki w wyposażaniu 
podmiotów leczniczych w specjalistyczny sprzęt medyczny. Ograniczenia te dotyczą na przykład braku możliwości 
monitorowania przez samorząd województwa zarówno liczby badań finansowanych ze środków prywatnych, jak 
i publicznych, wykonywanych przez podmioty, dla których nie jest on podmiotem tworzącym. Utrudnia to ocenę 
stopnia zaspokojenia potrzeb populacji zamieszkałej na terenie danego województwa w zakresie badań 
diagnostycznych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury medycznej. 

 Przepisy nie wskazują również organu władzy publicznej odpowiedzialnego za koordynację działań 
wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie aplikowania o środki UE na zakup aparatury medycznej. 
W tej sytuacji zwiększenie aktywności i współpracy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, 
będących podmiotami tworzącymi zakładów opieki zdrowotnej, powinno być dobrą praktyką, która daje 
szansę na poprawę efektywności wykorzystania pieniędzy unijnych.  
Efektywnym rozwiązaniem mogłaby być stała współpraca jednostek realizujących inwestycje finansowane 
z UE na określonym terenie, w tym wspólne ich planowanie na podstawie analizy potrzeb zdrowotnych.  
Poprawa współpracy i koordynacji w procesie dokonywania zakupów aparatury współfinansowanej ze 
środków UE jest szczególnie istotna w związku z pozyskaniem przez Polskę środków w nowej perspektywie 
budżetowej UE 2014–2020. Istotną rolę powinny tu także odgrywać oddziały wojewódzkie Narodowego 
Funduszu Zdrowia, bowiem od możliwości zakontraktowania odpowiedniej liczby świadczeń będzie zależało 
wykorzystanie zakupionej aparatury. NFZ ma również istotny wpływ na zakres zakupów, określa bowiem 
kryteria niezbędnego wyposażenia placówek medycznych ubiegających się o podpisanie umów. 

Przekształcenia własnościowe wybranych szpitali w latach 2006–2010 (P/10/097) 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006–2010. 
Celem głównym kontroli była ocena działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, będących 
organami założycielskimi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ), prowadzących do ich 
przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną.  
Kontrolą objęto łącznie 31 jednostek, w tym m.in.: 15 jednostek samorządu terytorialnego, 12 spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością powstałych w wyniku likwidacji SPZOZ, trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którym jst 
wydzierżawiły majątek zlikwidowanych SPZOZ rezygnując z prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.  
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 1 września do 20 stycznia 2011 r. Uczestniczyły w niej delegatury NIK 
w Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Departament 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia. 
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Od początku 1999 r. do 30 września 2010 r. procesem przekształceń objęto 374 SPZOZ utworzone przez jst, 
w tym 105 szpitali i 269 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Najwięcej decyzji o likwidacji szpitali i powołaniu 
w ich miejsce spółek podjęto w powiatach (71), bowiem to samorząd powiatowy dominował wśród organów 
założycielskich szpitali. Mniejsza liczba decyzji przypadała na województwa (15) oraz gminy (19).  

Z ustaleń kontroli wynika, iż sama zmiana formy organizacyjno-prawnej zakładu opieki zdrowotnej nie daje jeszcze 
gwarancji, że jego działalność nie będzie generowała strat, a pacjenci uzyskają istotną poprawę dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej. Przekształcenie w spółkę prawa handlowego może poprawić zarządzanie placówką, nie zastąpi 
jednak konsekwentnej restrukturyzacji jednostki. Jednocześnie 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. 

Krótki okres funkcjonowania zbadanych spółek kapitałowych, powstałych w miejsce zlikwidowanych szpitali 
publicznych, nie pozwala na pełną ocenę przyjętych rozwiązań oraz efektów uzyskanych w wyniku dokonanych zmian.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, iż zmiana formy organizacyjno-prawnej podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych, w przypadku części kontrolowanych jednostek, nie doprowadziła do zaprzestania 
generowania strat. 

Nie poprawiła się również dostępność świadczeń zdrowotnych. Jednostki samorządu terytorialnego 
w niewystarczającym stopniu monitorowały sytuację finansową nowo tworzonych podmiotów oraz zakres udzielanych 
przez nie świadczeń. Niektóre organy założycielskie nie nadzorowały prawidłowo procesu likwidacji SPZOZ.  

Na niewystarczające efekty przekształceń wpływ miały zarówno czynniki wewnętrzne – brak konsekwentnych działań 
restrukturyzacyjnych, jak i uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z ograniczonej wysokości kontraktów 
zawieranych z NFZ.  

W celu wspierania przekształceń, Minister Zdrowia uruchomił program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę  
na nieprawidłowości w trakcie jego realizacji, polegające przede wszystkim na finansowaniu działań 
nieprzewidzianych w programie oraz braku instrumentów niezbędnych do oceny skutków jego realizacji. 
Podstawą decyzji o likwidacji SPZOZ i utworzeniu w jego miejsce spółki było założenie, że powstanie sprawna 
i efektywna ekonomicznie placówka ochrony zdrowia, która zapewni świadczenia zdrowotne, gwarantując przy 
tym zbilansowanie kosztów działalności z osiąganymi przychodami. W przypadku dwunastu jednostek 
samorządu terytorialnego, spośród piętnastu zbadanych, decyzje w tym zakresie podjęto ze względu 
na niekorzystną sytuację finansową SPZOZ. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, powołując likwidatorów SPZOZ, nie zapewniły w pełni przejrzystych 
relacji pomiędzy likwidowanym SPZOZ a nowo utworzonym podmiotem (spółką). Siedmiu, spośród 
czternastu likwidatorów, zostało prezesami lub wiceprezesami nowo utworzonej spółki będąc jednocześnie 
dyrektorami SPZOZ. W umowach z czterema likwidatorami nie określono szczegółowego zakresu zadań, 
natomiast pięciu nie wywiązało się rzetelnie z nałożonych na nich obowiązków, naruszając przepisy ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na niewystarczający 
nadzór jst nad procesem likwidacji SPZOZ. 

 Udostępniając majątek zlikwidowanych SPZOZ nowo utworzonym podmiotom większość jst zachowała tytuł 
własności nieruchomości, udostępniając je w formie dzierżawy lub najmu. Jednakże cztery jednostki 
przeniosły na spółki kapitałowe prawo własności nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawców 
na 97.563,2 tys. zł. Pozbycie się majątku stwarza potencjalne ryzyko, że samorządy, w przypadku 
ewentualnej upadłości spółki, utracą bazę dla realizacji swoich zadań w zakresie ochrony zdrowia.  

 
 

 
 

 Cztery jst przejęły składniki majątkowe SPZOZ, w celu przekazania nowym podmiotom, jeszcze przed 
formalnym zakończeniem procesu ich likwidacji i przed zaspokojeniem wierzytelności. Stanowiło 
to naruszenie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Nie przeprowadzono inwentaryzacji na dzień 
zakończenia działalności, mimo że wymóg taki wynikał z art. 26 ust. 4 ustawy o rachunkowości.  

 Trzy jst zrezygnowały z prowadzenia samodzielnej działalności medycznej, wydzierżawiając podmiotom 
prywatnym nieruchomości po zlikwidowanych SPZOZ na okres od 12 do 40 lat. W dwóch przypadkach nie 
zadbano o ich rzetelną wycenę przed zawarciem umów dzierżawy, zaniżając w ten sposób stawki czynszu, 
które w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniosły 0,80 zł i 3 zł. Ponadto w umowach dzierżawy 
nie zabezpieczono prawa właściciela do kontroli i nadzoru nad wykorzystaniem nieruchomości. 

 W pierwszym półroczu 2010 r. tylko cztery spółki, utworzone w miejsce zlikwidowanych SPZOZ, uzyskały dodatni 
wynik finansowy, natomiast pozostałe osiem poniosło straty. W większości kontrolowanych podmiotów nie 
osiągnięto więc podstawowego celu przekształceń – powstrzymania generowania strat i zadłużania się szpitali. 
Nieuzyskanie zakładanych efektów, mimo istotnego wsparcia jakim było przejęcie przez samorząd zobowiązań 
likwidowanych SPZOZ i związanych z tym kosztów jego obsługi, było m.in. konsekwencją niezrealizowania 
przyjętych założeń, zwłaszcza w zakresie organizacji jednostki i restrukturyzacji zatrudnienia.  
Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez spółki kapitałowe, zapewniły kontynuację 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednak w siedmiu objętych kontrolą NZOZ odnotowano wzrost liczby 
osób oczekujących i wydłużenie czasu oczekiwania na udzielenie niektórych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Świadczenia na zasadach odpłatności, poza kontraktem z NFZ, 
były natomiast udzielane bezzwłocznie.  

  

Dobre praktyki: 

Osiągnięcie zysku w czterech kontrolowanych spółkach stało się możliwe przede wszystkim dzięki 
dostosowaniu struktury lecznictwa stacjonarnego do potrzeb zdrowotnych i warunków udzielania świadczeń 
określonych przez NFZ oraz związanej z tym optymalizacji zatrudnienia personelu medycznego. Podjęto 
również działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności poprzez lepszą organizację pracy, bardziej 
efektywne gospodarowanie zasobami, skuteczne negocjowanie z dostawcami cen i terminów płatności 
za leki i sprzęt medyczny. Dokonanie tych zmian nie wymagało zmiany formy prawnej podmiotów 
udzielających świadczeń zdrowotnych i było możliwe do przeprowadzenia również w przypadku 
funkcjonowania szpitala jako SPZOZ. Natomiast utworzenie spółki motywowało jej zarząd do podjęcia 
działań zmierzających do zwiększenia przychodów z tytułu udzielania, poza kontraktem z NFZ, odpłatnych 
świadczeń zdrowotnych. 

Wnioski pokontrolne 

NIK sformułowała pod adresem organów założycielskich SPZOZ wniosek o: 

 Zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad procesem restrukturyzacji podmiotów leczniczych, które będą 
działać w formie spółek oraz przeciwdziałanie ograniczaniu zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez restrukturyzowane jednostki. 

 Usprawnienie nadzoru, w przypadku dokonywania likwidacji SPZOZ, a w szczególności:  

 określenie w umowie zawieranej z likwidatorem szczegółowego zakresu zadań i harmonogramu ich realizacji; 
 egzekwowanie sporządzania sprawozdań z procesu likwidacji; 
 uzależnienie wysokości wypłacanego wynagrodzenia od faktycznie wykonanej pracy. 
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Od początku 1999 r. do 30 września 2010 r. procesem przekształceń objęto 374 SPZOZ utworzone przez jst, 
w tym 105 szpitali i 269 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Najwięcej decyzji o likwidacji szpitali i powołaniu 
w ich miejsce spółek podjęto w powiatach (71), bowiem to samorząd powiatowy dominował wśród organów 
założycielskich szpitali. Mniejsza liczba decyzji przypadała na województwa (15) oraz gminy (19).  

Z ustaleń kontroli wynika, iż sama zmiana formy organizacyjno-prawnej zakładu opieki zdrowotnej nie daje jeszcze 
gwarancji, że jego działalność nie będzie generowała strat, a pacjenci uzyskają istotną poprawę dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej. Przekształcenie w spółkę prawa handlowego może poprawić zarządzanie placówką, nie zastąpi 
jednak konsekwentnej restrukturyzacji jednostki. Jednocześnie 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. 

Krótki okres funkcjonowania zbadanych spółek kapitałowych, powstałych w miejsce zlikwidowanych szpitali 
publicznych, nie pozwala na pełną ocenę przyjętych rozwiązań oraz efektów uzyskanych w wyniku dokonanych zmian.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, iż zmiana formy organizacyjno-prawnej podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych, w przypadku części kontrolowanych jednostek, nie doprowadziła do zaprzestania 
generowania strat. 

Nie poprawiła się również dostępność świadczeń zdrowotnych. Jednostki samorządu terytorialnego 
w niewystarczającym stopniu monitorowały sytuację finansową nowo tworzonych podmiotów oraz zakres udzielanych 
przez nie świadczeń. Niektóre organy założycielskie nie nadzorowały prawidłowo procesu likwidacji SPZOZ.  

Na niewystarczające efekty przekształceń wpływ miały zarówno czynniki wewnętrzne – brak konsekwentnych działań 
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Nieuzyskanie zakładanych efektów, mimo istotnego wsparcia jakim było przejęcie przez samorząd zobowiązań 
likwidowanych SPZOZ i związanych z tym kosztów jego obsługi, było m.in. konsekwencją niezrealizowania 
przyjętych założeń, zwłaszcza w zakresie organizacji jednostki i restrukturyzacji zatrudnienia.  
Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez spółki kapitałowe, zapewniły kontynuację 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednak w siedmiu objętych kontrolą NZOZ odnotowano wzrost liczby 
osób oczekujących i wydłużenie czasu oczekiwania na udzielenie niektórych świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Świadczenia na zasadach odpłatności, poza kontraktem z NFZ, 
były natomiast udzielane bezzwłocznie.  

  

Dobre praktyki: 

Osiągnięcie zysku w czterech kontrolowanych spółkach stało się możliwe przede wszystkim dzięki 
dostosowaniu struktury lecznictwa stacjonarnego do potrzeb zdrowotnych i warunków udzielania świadczeń 
określonych przez NFZ oraz związanej z tym optymalizacji zatrudnienia personelu medycznego. Podjęto 
również działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności poprzez lepszą organizację pracy, bardziej 
efektywne gospodarowanie zasobami, skuteczne negocjowanie z dostawcami cen i terminów płatności 
za leki i sprzęt medyczny. Dokonanie tych zmian nie wymagało zmiany formy prawnej podmiotów 
udzielających świadczeń zdrowotnych i było możliwe do przeprowadzenia również w przypadku 
funkcjonowania szpitala jako SPZOZ. Natomiast utworzenie spółki motywowało jej zarząd do podjęcia 
działań zmierzających do zwiększenia przychodów z tytułu udzielania, poza kontraktem z NFZ, odpłatnych 
świadczeń zdrowotnych. 

Wnioski pokontrolne 

NIK sformułowała pod adresem organów założycielskich SPZOZ wniosek o: 

 Zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad procesem restrukturyzacji podmiotów leczniczych, które będą 
działać w formie spółek oraz przeciwdziałanie ograniczaniu zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez restrukturyzowane jednostki. 

 Usprawnienie nadzoru, w przypadku dokonywania likwidacji SPZOZ, a w szczególności:  

 określenie w umowie zawieranej z likwidatorem szczegółowego zakresu zadań i harmonogramu ich realizacji; 
 egzekwowanie sporządzania sprawozdań z procesu likwidacji; 
 uzależnienie wysokości wypłacanego wynagrodzenia od faktycznie wykonanej pracy. 

Zdrowie
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Samorządy gminne i powiatowe są kluczowym ogniwem w polskim systemie zarządzania i finansowania oświaty. 
Mimo że wydatki publiczne na oświatę w Polsce są znane, niewiele wiadomo o mechanizmach alokacji tych 
środków i ich różnorodnych ekonomicznych i pozaekonomicznych uwarunkowaniach, czy skuteczności 
podejmowanych przez samorządy działań. Prowadzone w tym zakresie badania kontrolne przez NIK pozwoliły 
ocenić prawidłowość wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego powierzonych im obowiązków 
w zakresie zarządzania i nadzorowania placówek oświatowych.  

W wyniku kontroli przeprowadzonych w objętych badaniami jednostkach samorządu terytorialnego w tym obszarze 
oceniono m.in. realizację przez wybrane jst  działań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży, 
działań związanych z przygotowaniem inwestycji oraz budową i zagospodarowaniem kompleksów boisk sportowo-
rekreacyjnych Orlik 2012 realizowanych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, realizację 
programów kompleksowego przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich, 
prawidłowość funkcjonowania systemu wychowania przedszkolnego, organizację kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, funkcjonowanie systemu pomocy materialnej 
udzielanej uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu 
do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Duże społeczne zainteresowanie wzbudziło upublicznienie wyników kontroli problemu nadwagi i otyłości u dzieci 
i młodzieży, co można utożsamiać ze wzrostem świadomości społecznej o rosnącej w Polsce liczbie dzieci 
dotkniętych problemem nadwagi i otyłości. Już 18% uczniów zmaga się z tym problemem cywilizacyjnym. Środki 
zaradcze są niewystarczające. W szkolnych sklepikach króluje niezdrowe jedzenie. Sklepiki ze zdrową żywnością 
kontrolerzy znaleźli tylko w 16% szkół. Brak badań wśród dzieci, brak strategii w gminach i szkołach, brak 
szkoleń dla nauczycieli i pogadanek dla rodziców – wszystko to nie sprzyja rozwiązywaniu problemów otyłości 
dzieci. W ocenie NIK konieczne jest zwiększenie skuteczności działań, zwłaszcza przez gminy oraz szkoły, 
w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej.  

Gminy rozbudowywały bazę sportowo-rekreacyjną, m.in. przez realizację programu rządowego „Moje boisko – 
Orlik 2012” oraz organizowały imprezy sportowo-turystyczne umożliwiające dzieciom i młodzieży naukę pływania 
i preferowanie zdrowego stylu życia. Na wagę tego problemu wskazuje również fakt, że posłowie chcą, aby 
powstał Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości u dzieci i młodzieży. Trzy komisje sejmowe, 
zaniepokojone raportem Izby, podpisały się pod wspólnym dezyderatem do Ministrów Zdrowia, Edukacji 
Narodowej oraz Sportu i Turystyki. 

Nie bez znaczenia są także kłopoty z wychowaniem fizycznym w szkołach. Wprawdzie przybywa w kraju boisk 
szkolnych, sukcesy sportowców działają motywująco na dzieci, jednak – w ocenie NIK – drogą do poprawy 
sytuacji w polskim sporcie jest zwiększenie inwestycji w trenerów i stworzenie im warunków do pracy, oraz 
wyremontowanie szkolnych sal gimnastycznych.  

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK, zwrócono także uwagę na niepokojące dane dotyczące braku 
dbałości o rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W starszych klasach szkół podstawowych w lekcjach 
WF-u regularnie nie uczestniczy ok. 15% uczniów. W gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30 procent. 
I to pomimo coraz lepszej infrastruktury sportowej w szkołach. Jednocześnie już blisko pół mln dzieci w Polsce 
ma nadwagę lub cierpi z powodu wad postawy.  

Z powyższym problemem łączą się również działania organów jednostek samorządu terytorialnego związane 
z przygotowaniem inwestycji, budową i zagospodarowaniem kompleksów boisk sportowo-rekreacyjnych 
realizowanych w ramach I i II edycji rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Podstawą pozytywnej 
oceny było wykorzystanie przez gminy możliwości uzyskania – w ramach programu – zewnętrznego wsparcia 
finansowego w realizacji zadań własnych z zakresu kultury fizycznej. Udział w programie pozwolił na 
sfinansowanie budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych o wysokim standardzie użytkowym, przy mniejszym 
zaangażowaniu środków własnych. Wybudowanie Orlików zapewniło dzieciom i młodzieży, a także innym 
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zainteresowanym, możliwość aktywnej rekreacji oraz nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do 
uprawiania gier zespołowych w nowoczesnych warunkach, niedostępnych wcześniej mieszkańcom wielu małych 
gmin. Jednakże w większości kontrolowanych gmin (w 26 z 31, tj. 84%) stwierdzono istotne nieprawidłowości. 
Wójtowie/burmistrzowie nie wywiązali się należycie z obowiązków w zakresie przestrzegania procedur 
związanych z realizacją zespołów boisk Orlik. W gminach, w trakcie przygotowywania budowy Orlików oraz 
wykonywania inwestycji, dochodziło do naruszeń przepisów Prawa budowlanego, nie przestrzegano rzetelnie 
zasad budowy boisk, 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.  

Ocenie poddano także realizację przez skontrolowane organy prowadzące szkoły i szkoły publiczne, działań w zakresie 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. W ocenie NIK, przyjęty system kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnościami umożliwia ich rodzicom (opiekunom prawnym) wybór formy kształcenia specjalnego (w szkołach 
ogólnodostępnych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, w szkołach specjalnych) oraz pomoc specjalistyczną 
przy dokonywaniu tego wyboru, a także realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Na kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami przeznaczane były corocznie środki publiczne 
w znacznej wysokości, tj. ponad 10% części oświatowej subwencji ogólnej przy 2,6% populacji tych uczniów w stosunku 
do uczniów ogółem. Warunki kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach prowadzonych przez 
skontrolowane organy prowadzące szkoły poprawiły się. Zwiększono liczbę ogólnodostępnych szkół integracyjnych 
i z oddziałami integracyjnymi oraz szkół specjalnych. 

Badaniami kontrolnymi objęto także gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc materialną dla 
uczniów, w celu wyrównywania szans edukacyjnych, głównie poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych 
oraz wspieranie edukacji uczniów zdolnych. W ocenie NIK pomoc ta nie zapewnia jednakże osiągnięcia zakładanych 
celów, ponieważ ma głównie charakter socjalny i sprowadza się do przekazywania beneficjentom gotówki lub 
dofinansowania zakupu podręczników. Gminy, których zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy materialnej dla 
uczniów, nie rozpoznawały w dostatecznym stopniu potrzeb w tym zakresie i nie organizowały dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Ponadto nie w pełni wykorzystywały środki budżetowe przeznaczone na te cele. W 2009 r. w skali 
kraju nie wykorzystano ponad 9% środków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów, w tym 
30% środków na pomoc w ramach Programu rządowego „Wyprawka szkolna”46, a w 2010 r. 16% środków, w tym 
na pomoc w ramach tego programu – 38% środków.  

Negatywnie oceniono także realizację zadań przez skontrolowane organy prowadzące szkoły oraz wojewódzkie 
placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły publiczne w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także 
przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia nauczycieli. W ocenie NIK system kształcenia i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla szkół i nauczycieli,  pomimo zapewnienia 
środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W wyniku tych kontroli sformułowano szereg wniosków pokontrolnych mających na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych nieprawidłowości, w tym postulaty przyszłych zmian w ustawodawstwie. 

 

 
 
 

                                                            
46  Warunki udzielania pomocy w ramach tego programu określa rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 
(Dz. U. Nr 95, poz. 612, ze zm.). 

 
 

 
 

1. Edukacja 

Wychowanie przedszkolne (P/10/069) 
Kontrolą objęto lata szkolne 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr), a w zakresie spraw finansowych lata 
2008–2010 (I kwartał). Skontrolowano 93 jednostki, w tym: 24 urzędy gmin (siedem wiejskich, 15 miejsko-
wiejskich i dwie miejskie) oraz 69 placówek wychowania przedszkolnego (25 przedszkoli, 27 oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 17 tzw. innych form wychowania przedszkolnego, tj. zespołów 
wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych) zlokalizowanych na terenie dziesięciu województw, 
tj.: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Przy dokonywaniu oceny działalności 
pedagogicznej skontrolowanych placówek wychowania przedszkolnego wykorzystano opinie sporządzone przez 
33 specjalistów – nauczycieli konsultantów z zakresu edukacji przedszkolnej z wojewódzkich ośrodków 
doskonalenia nauczycieli, a w przypadku trzech jednostek – wizytatorów z kuratorium oświaty. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Jedna trzecia z 24 skontrolowanych gmin nie ustaliła sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, co m.in. ograniczało dostępność do informacji o tych placówkach oraz utrudniało 
planowanie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. 

W gminach tych nie określono i nie zapewniono warunków dla wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 
3-6 lat, w tym do spełniania ustawowego obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Ponadto w czterech gminach nie uzupełniono istniejącej sieci przedszkoli o nowoutworzone placówki 
wychowania przedszkolnego.  

 Prawie cztery piąte z 24 gmin pobierało opłaty za świadczenia mieszczące się w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego, które powinny być świadczone nieodpłatnie. 

W 19 skontrolowanych gminach rady gmin podejmowały uchwały zobowiązujące rodziców (opiekunów) 
do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, w sytuacji realizowania przez te placówki 
jedynie zajęć niewykraczających poza minimum programowe wychowania przedszkolnego. 

W gminie W. w latach 2007–2010 (I semestr) pobierano tzw. opłatę stałą w kwocie 50 zł od każdego dziecka 
w stosunku miesięcznym, na jak to określono w uchwale Rady Gminy „utrzymanie przedszkoli publicznych”. 

W gminie C. w latach 2008–2010 (I kwartał), pobierano od rodziców miesięczną opłatę za każde dziecko 
uczęszczające do przedszkola w wysokości odpowiednio: 90 zł, 102 zł i 105,36 zł. 

 W 20 skontrolowanych gminach ustalono odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach bez szczegółowego 
wskazania, za jakiego rodzaju świadczenie opłata ta ma być wnoszona oraz jaki jest zakres tych świadczeń.  

W gminie P. nie określono za jakiego rodzaju świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego opłata będzie pobierana i co się na nią składa. Na mocy podejmowanych w tej sprawie uchwał rady gminy 
ustalono, że opłata miesięczna pobierana jest z tytułu „częściowego zwrotu kosztów utrzymania przedszkola”. W żadnych 
z podjętych w tej sprawie uchwał nie podano sposobu wyliczenia tych opłat. Z wyjaśnień złożonych na powyższą okoliczność 
wynikało m.in., że „ustalając wysokość opłat za usługi świadczone przez gminne przedszkola brano pod uwagę możliwości 
finansowe budżetu gminy, zapotrzebowanie na świadczone usługi oraz możliwości finansowe rodzin”. 

W gminie Ł. nie określono, za jakiego rodzaju świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, opłata będzie pobierana. Opłatę miesięczną ustalono nie za określone rodzaje realizowanych zajęć, 
a za „pobyt dziecka w przedszkolu”. 

W gminie R. wysokość opłat ustalono na podstawie poniesionych przez przedszkola kosztów rzeczowych (zakupu 
energii elektrycznej i cieplnej, usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych). 
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zainteresowanym, możliwość aktywnej rekreacji oraz nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do 
uprawiania gier zespołowych w nowoczesnych warunkach, niedostępnych wcześniej mieszkańcom wielu małych 
gmin. Jednakże w większości kontrolowanych gmin (w 26 z 31, tj. 84%) stwierdzono istotne nieprawidłowości. 
Wójtowie/burmistrzowie nie wywiązali się należycie z obowiązków w zakresie przestrzegania procedur 
związanych z realizacją zespołów boisk Orlik. W gminach, w trakcie przygotowywania budowy Orlików oraz 
wykonywania inwestycji, dochodziło do naruszeń przepisów Prawa budowlanego, nie przestrzegano rzetelnie 
zasad budowy boisk, 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.  

Ocenie poddano także realizację przez skontrolowane organy prowadzące szkoły i szkoły publiczne, działań w zakresie 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. W ocenie NIK, przyjęty system kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnościami umożliwia ich rodzicom (opiekunom prawnym) wybór formy kształcenia specjalnego (w szkołach 
ogólnodostępnych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, w szkołach specjalnych) oraz pomoc specjalistyczną 
przy dokonywaniu tego wyboru, a także realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Na kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami przeznaczane były corocznie środki publiczne 
w znacznej wysokości, tj. ponad 10% części oświatowej subwencji ogólnej przy 2,6% populacji tych uczniów w stosunku 
do uczniów ogółem. Warunki kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach prowadzonych przez 
skontrolowane organy prowadzące szkoły poprawiły się. Zwiększono liczbę ogólnodostępnych szkół integracyjnych 
i z oddziałami integracyjnymi oraz szkół specjalnych. 

Badaniami kontrolnymi objęto także gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc materialną dla 
uczniów, w celu wyrównywania szans edukacyjnych, głównie poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych 
oraz wspieranie edukacji uczniów zdolnych. W ocenie NIK pomoc ta nie zapewnia jednakże osiągnięcia zakładanych 
celów, ponieważ ma głównie charakter socjalny i sprowadza się do przekazywania beneficjentom gotówki lub 
dofinansowania zakupu podręczników. Gminy, których zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy materialnej dla 
uczniów, nie rozpoznawały w dostatecznym stopniu potrzeb w tym zakresie i nie organizowały dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Ponadto nie w pełni wykorzystywały środki budżetowe przeznaczone na te cele. W 2009 r. w skali 
kraju nie wykorzystano ponad 9% środków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów, w tym 
30% środków na pomoc w ramach Programu rządowego „Wyprawka szkolna”46, a w 2010 r. 16% środków, w tym 
na pomoc w ramach tego programu – 38% środków.  

Negatywnie oceniono także realizację zadań przez skontrolowane organy prowadzące szkoły oraz wojewódzkie 
placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły publiczne w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także 
przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia nauczycieli. W ocenie NIK system kształcenia i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla szkół i nauczycieli,  pomimo zapewnienia 
środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W wyniku tych kontroli sformułowano szereg wniosków pokontrolnych mających na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych nieprawidłowości, w tym postulaty przyszłych zmian w ustawodawstwie. 

 

 
 
 

                                                            
46  Warunki udzielania pomocy w ramach tego programu określa rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 
(Dz. U. Nr 95, poz. 612, ze zm.). 

 
 

 
 

1. Edukacja 

Wychowanie przedszkolne (P/10/069) 
Kontrolą objęto lata szkolne 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr), a w zakresie spraw finansowych lata 
2008–2010 (I kwartał). Skontrolowano 93 jednostki, w tym: 24 urzędy gmin (siedem wiejskich, 15 miejsko-
wiejskich i dwie miejskie) oraz 69 placówek wychowania przedszkolnego (25 przedszkoli, 27 oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 17 tzw. innych form wychowania przedszkolnego, tj. zespołów 
wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych) zlokalizowanych na terenie dziesięciu województw, 
tj.: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Przy dokonywaniu oceny działalności 
pedagogicznej skontrolowanych placówek wychowania przedszkolnego wykorzystano opinie sporządzone przez 
33 specjalistów – nauczycieli konsultantów z zakresu edukacji przedszkolnej z wojewódzkich ośrodków 
doskonalenia nauczycieli, a w przypadku trzech jednostek – wizytatorów z kuratorium oświaty. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Jedna trzecia z 24 skontrolowanych gmin nie ustaliła sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, co m.in. ograniczało dostępność do informacji o tych placówkach oraz utrudniało 
planowanie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. 

W gminach tych nie określono i nie zapewniono warunków dla wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 
3-6 lat, w tym do spełniania ustawowego obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Ponadto w czterech gminach nie uzupełniono istniejącej sieci przedszkoli o nowoutworzone placówki 
wychowania przedszkolnego.  

 Prawie cztery piąte z 24 gmin pobierało opłaty za świadczenia mieszczące się w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego, które powinny być świadczone nieodpłatnie. 

W 19 skontrolowanych gminach rady gmin podejmowały uchwały zobowiązujące rodziców (opiekunów) 
do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, w sytuacji realizowania przez te placówki 
jedynie zajęć niewykraczających poza minimum programowe wychowania przedszkolnego. 

W gminie W. w latach 2007–2010 (I semestr) pobierano tzw. opłatę stałą w kwocie 50 zł od każdego dziecka 
w stosunku miesięcznym, na jak to określono w uchwale Rady Gminy „utrzymanie przedszkoli publicznych”. 

W gminie C. w latach 2008–2010 (I kwartał), pobierano od rodziców miesięczną opłatę za każde dziecko 
uczęszczające do przedszkola w wysokości odpowiednio: 90 zł, 102 zł i 105,36 zł. 

 W 20 skontrolowanych gminach ustalono odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach bez szczegółowego 
wskazania, za jakiego rodzaju świadczenie opłata ta ma być wnoszona oraz jaki jest zakres tych świadczeń.  

W gminie P. nie określono za jakiego rodzaju świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego opłata będzie pobierana i co się na nią składa. Na mocy podejmowanych w tej sprawie uchwał rady gminy 
ustalono, że opłata miesięczna pobierana jest z tytułu „częściowego zwrotu kosztów utrzymania przedszkola”. W żadnych 
z podjętych w tej sprawie uchwał nie podano sposobu wyliczenia tych opłat. Z wyjaśnień złożonych na powyższą okoliczność 
wynikało m.in., że „ustalając wysokość opłat za usługi świadczone przez gminne przedszkola brano pod uwagę możliwości 
finansowe budżetu gminy, zapotrzebowanie na świadczone usługi oraz możliwości finansowe rodzin”. 

W gminie Ł. nie określono, za jakiego rodzaju świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, opłata będzie pobierana. Opłatę miesięczną ustalono nie za określone rodzaje realizowanych zajęć, 
a za „pobyt dziecka w przedszkolu”. 

W gminie R. wysokość opłat ustalono na podstawie poniesionych przez przedszkola kosztów rzeczowych (zakupu 
energii elektrycznej i cieplnej, usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych). 
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 W 14 skontrolowanych gminach nie przewidziano możliwości zwrotu opłaty rodzicom za pobyt ich dzieci 
w przedszkolach, w przypadkach nieskorzystania przez nie z danego rodzaju świadczeń. 

W gminach P. i W. w sytuacji nieskorzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola pobranych opłat nie zwracano. 
W złożonych na powyższą okoliczność wyjaśnieniach burmistrz gminy P. podał m.in., że „miesięczna stawka 
zryczałtowana opłat wynika z miesięcznych kosztów utrzymania przedszkola, dlatego też opłata ta powinna być 
pobierana za pełny miesiąc, nie pomniejszając jej wysokości za czas nieobecności dziecka w przedszkolu”. 

W gminie S. w uchwale rady miasta z 2008 r. podano m.in., że opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 
wykraczające poza podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie nie podlegają zwrotowi 
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Doprecyzowano, że w przypadku kosztów wyżywienia wysokość tej 
opłaty ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres dłuższy 
nią jeden dzień, pod warunkiem zgłoszenia przez rodzica.  

 Dwie trzecie z 24 gmin nie określiło zakresu nadzoru administracyjno–finansowego nad placówkami 
wychowania przedszkolnego oraz zasad funkcjonowania tzw. innych form wychowania przedszkolnego. 

 W ośmiu z 93 skontrolowanych jednostek stwierdzono nieprawidłowości w zakresie finansowym na kwotę 
łączną ok. 3.2 mln zł.  

W Urzędzie Miejskim w Z. – stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę 417,5 tys. zł, z tego m.in.: 84,8 tys. zł 
stanowiła kwota nie odprowadzonych, od czerwca 2000 r. do czerwca 2009 r. na rachunek budżetu gminy przez 
pracownika Przedszkola Samorządowego opłat pobranych za pobyt dzieci w tej placówce. Ponadto w okresie 
od stycznia 2007 r. do marca 2010 r. gmina zaniżyła wysokość dotacji należnej Przedszkolu w miejscowości Z. 
o 212,9 tys. zł. W tym samym okresie gmina przekazała na postawie Uchwały Rady Miejskiej wspomnianej placówce 
zawyżoną dotację w kwocie 14,1 tys. zł. 

W Urzędzie Miejskim w S. m.in. – 159,9 tys. zł stanowiła kwota nienależnie uzyskana przez gminę z tytułu opłat 
za korzystanie z usług Przedszkola w miejscowości S. w sytuacji realizowania przez tę jednostkę jedynie podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego. Ponadto o 18,5 tys. zł zaniżono kwotę dotacji podmiotowi prowadzącemu 
niepubliczne formy wychowania przedszkolnego i o 25,2 tys. zł kwotę przeznaczoną na dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. 

W Przedszkolu Samorządowym w miejscowości B. – w okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. nie regulowano 
terminowo składek na Fundusz Pracy i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 90,9 tys. zł, a od niezapłaconych 
w terminie składek naliczono odsetki w kwocie 2,9 tys. zł. Kwota ta została uregulowana z opłat wnoszonych przez 
rodziców dzieci za świadczenia realizowane w Przedszkolu. 

 W 16 spośród skontrolowanych 24 gmin stwierdzono niezadowalający nadzór nad działalnością placówek 
wychowania przedszkolnego w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 
Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie polegały głównie na: nieokreśleniu zasad sprawowania tego 
nadzoru, niesporządzaniu planów (harmonogramów) podejmowanych w danym roku działań kontrolnych 
oraz nieustaleniu organizacji punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego. 
W czterech gminach (16,7%) nie przeprowadzono kontroli w ww. zakresie, a w 12 gminach (50%) 
przeprowadzono kontrole w ograniczonym zakresie.  

 Niezadowalający był nadzór administracyjny gmin nad innymi formami wychowania przedszkolnego 
m.in. w zakresie właściwego dostosowania lokali oraz ich wyposażenia do prowadzenia zajęć z dziećmi.  
W 8 spośród 17 skontrolowanych placówek, gminy nie wywiązały się z obowiązku uzyskania przed ich 
uruchomieniem wymaganych pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz 
komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej w zakresie spełniania przez lokal, 
w którym mają być prowadzone zajęcia z dziećmi bezpiecznych i higienicznych warunków.  

Punkty przedszkolne w trzech miejscowościach uruchomiono bez wymaganych opinii państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, a wymagane opinie 
gminy uzyskały dopiero w trakcie kontroli NIK; W punktach przedszkolnych w miejscowościach B. i M. nie uzyskano 
pozytywnych opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

 
 

 
 

Brak rzetelnego nadzoru ze strony gmin, skutkował m.in. tym, że punkt przedszkolny w miejscowości K. wyposażono 
w zabawki dla dzieci niespełniające wymogów bezpieczeństwa i higieny (bez stosownych certyfikatów). 

W Urzędzie Miasta B. – nie określono zasad ani planu sprawowanego nadzoru, w tym harmonogramu podejmowanych 
w danym roku działań kontrolnych, nie dokumentowano działań związanych ze jego sprawowaniem. Nie określono 
również, nazw jednostek przewidzianych do kontroli oraz przedmiotu kontroli, terminów ich przeprowadzania, okresów 
objętych kontrolą oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację. Urząd nie dysponował żadnym protokołem 
z przeprowadzonych czynności w tym zakresie. Brak było dokumentacji świadczącej o tym, aby z przeprowadzonych 
kontroli nadzorowanych przez gminę jednostek sporządzone zostały jakiekolwiek wnioski, uwagi czy zalecenia. Dodać 
należy, że w latach 2008–2010 (I kwartał) trzy przedszkola – dla których Miasto było organem prowadzącym – 
dysponowały na rachunkach dochodów własnych (z tytułu opłat za wyżywienie oraz opłat stałych wnoszonych przez 
rodziców) łączną kwotą ponad 3 mln złotych. Ponadto brak było również jakiejkolwiek dokumentacji świadczącej 
o sprawowaniu nadzoru administracyjnego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

W gminie S. – na pięć prowadzonych jednostek, skontrolowano zaledwie jedną (Przedszkole Samorządowe), 
a w gminie R. – w latach 2008–2010 (I semestr) na dziewięć zaplanowanych kontroli zrealizowano trzy (33%), 
co Kierownik Zespołu Ekonomicznego Obsługi Szkół i Przedszkoli wyjaśniał „brakiem odpowiedniej liczby pracowników 
oraz czasu na ich przeprowadzenie”. 

 Prawie połowa gmin nie wyodrębniła środków finansowych w wysokości 1% od planowanych rocznych 
środków na wynagrodzenia nauczycieli, przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego. 

 W ponad połowie skontrolowanych placówek wychowania przedszkolnego przekraczano maksymalną liczbę 
25 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

W 15 skontrolowanych gminach burmistrzowie (wójtowie) zatwierdzali arkusze organizacji placówek 
wychowania przedszkolnego, w których przekraczano normę 25 dzieci w oddziale, co wyjaśniano 
„minimalizowaniem kosztów funkcjonowania przedszkoli, presją społeczną wywieraną na przyjęcie 
wszystkich zgłaszanych przez rodziców dzieci, koniecznością dodatkowego zatrudnienia nauczycieli przy 
jednoczesnym braku środków na ten cel w budżetach gmin”.  

W gminie S. w roku szkolnym 2007/2008 do 13 z 18 oddziałów zorganizowanych w pięciu przedszkolach uczęszczało 
od 26 do 32 dzieci, a latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr) do 13 i 12 oddziałów uczęszczało 
odpowiednio: od 26 do 33 dzieci i od 26 do 30 dzieci. 

W gminie P. – w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 (semestr) liczba dzieci przyjętych do przedszkoli publicznych 
przekraczała liczbę miejsc w tych placówkach odpowiednio o: 15 i 35 dzieci. 

Dobre praktyki: 

 Zapewnienie wszystkim dzieciom sześcioletnim warunków do realizacji obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, a także możliwości skorzystania z takiego prawa przez wszystkie 
zgłoszone do placówek przedszkolnych dzieci pięcioletnie. 

 Poprawna realizacja zadań w ramach działalności pedagogicznej. 
 Zapewnienie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz bezpiecznych i higienicznych 

warunków pobytu dzieci. 
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 W 14 skontrolowanych gminach nie przewidziano możliwości zwrotu opłaty rodzicom za pobyt ich dzieci 
w przedszkolach, w przypadkach nieskorzystania przez nie z danego rodzaju świadczeń. 

W gminach P. i W. w sytuacji nieskorzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola pobranych opłat nie zwracano. 
W złożonych na powyższą okoliczność wyjaśnieniach burmistrz gminy P. podał m.in., że „miesięczna stawka 
zryczałtowana opłat wynika z miesięcznych kosztów utrzymania przedszkola, dlatego też opłata ta powinna być 
pobierana za pełny miesiąc, nie pomniejszając jej wysokości za czas nieobecności dziecka w przedszkolu”. 

W gminie S. w uchwale rady miasta z 2008 r. podano m.in., że opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 
wykraczające poza podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie nie podlegają zwrotowi 
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Doprecyzowano, że w przypadku kosztów wyżywienia wysokość tej 
opłaty ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres dłuższy 
nią jeden dzień, pod warunkiem zgłoszenia przez rodzica.  

 Dwie trzecie z 24 gmin nie określiło zakresu nadzoru administracyjno–finansowego nad placówkami 
wychowania przedszkolnego oraz zasad funkcjonowania tzw. innych form wychowania przedszkolnego. 

 W ośmiu z 93 skontrolowanych jednostek stwierdzono nieprawidłowości w zakresie finansowym na kwotę 
łączną ok. 3.2 mln zł.  

W Urzędzie Miejskim w Z. – stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę 417,5 tys. zł, z tego m.in.: 84,8 tys. zł 
stanowiła kwota nie odprowadzonych, od czerwca 2000 r. do czerwca 2009 r. na rachunek budżetu gminy przez 
pracownika Przedszkola Samorządowego opłat pobranych za pobyt dzieci w tej placówce. Ponadto w okresie 
od stycznia 2007 r. do marca 2010 r. gmina zaniżyła wysokość dotacji należnej Przedszkolu w miejscowości Z. 
o 212,9 tys. zł. W tym samym okresie gmina przekazała na postawie Uchwały Rady Miejskiej wspomnianej placówce 
zawyżoną dotację w kwocie 14,1 tys. zł. 

W Urzędzie Miejskim w S. m.in. – 159,9 tys. zł stanowiła kwota nienależnie uzyskana przez gminę z tytułu opłat 
za korzystanie z usług Przedszkola w miejscowości S. w sytuacji realizowania przez tę jednostkę jedynie podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego. Ponadto o 18,5 tys. zł zaniżono kwotę dotacji podmiotowi prowadzącemu 
niepubliczne formy wychowania przedszkolnego i o 25,2 tys. zł kwotę przeznaczoną na dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. 

W Przedszkolu Samorządowym w miejscowości B. – w okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. nie regulowano 
terminowo składek na Fundusz Pracy i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 90,9 tys. zł, a od niezapłaconych 
w terminie składek naliczono odsetki w kwocie 2,9 tys. zł. Kwota ta została uregulowana z opłat wnoszonych przez 
rodziców dzieci za świadczenia realizowane w Przedszkolu. 

 W 16 spośród skontrolowanych 24 gmin stwierdzono niezadowalający nadzór nad działalnością placówek 
wychowania przedszkolnego w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 
Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie polegały głównie na: nieokreśleniu zasad sprawowania tego 
nadzoru, niesporządzaniu planów (harmonogramów) podejmowanych w danym roku działań kontrolnych 
oraz nieustaleniu organizacji punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego. 
W czterech gminach (16,7%) nie przeprowadzono kontroli w ww. zakresie, a w 12 gminach (50%) 
przeprowadzono kontrole w ograniczonym zakresie.  

 Niezadowalający był nadzór administracyjny gmin nad innymi formami wychowania przedszkolnego 
m.in. w zakresie właściwego dostosowania lokali oraz ich wyposażenia do prowadzenia zajęć z dziećmi.  
W 8 spośród 17 skontrolowanych placówek, gminy nie wywiązały się z obowiązku uzyskania przed ich 
uruchomieniem wymaganych pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz 
komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej w zakresie spełniania przez lokal, 
w którym mają być prowadzone zajęcia z dziećmi bezpiecznych i higienicznych warunków.  

Punkty przedszkolne w trzech miejscowościach uruchomiono bez wymaganych opinii państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, a wymagane opinie 
gminy uzyskały dopiero w trakcie kontroli NIK; W punktach przedszkolnych w miejscowościach B. i M. nie uzyskano 
pozytywnych opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

 
 

 
 

Brak rzetelnego nadzoru ze strony gmin, skutkował m.in. tym, że punkt przedszkolny w miejscowości K. wyposażono 
w zabawki dla dzieci niespełniające wymogów bezpieczeństwa i higieny (bez stosownych certyfikatów). 

W Urzędzie Miasta B. – nie określono zasad ani planu sprawowanego nadzoru, w tym harmonogramu podejmowanych 
w danym roku działań kontrolnych, nie dokumentowano działań związanych ze jego sprawowaniem. Nie określono 
również, nazw jednostek przewidzianych do kontroli oraz przedmiotu kontroli, terminów ich przeprowadzania, okresów 
objętych kontrolą oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację. Urząd nie dysponował żadnym protokołem 
z przeprowadzonych czynności w tym zakresie. Brak było dokumentacji świadczącej o tym, aby z przeprowadzonych 
kontroli nadzorowanych przez gminę jednostek sporządzone zostały jakiekolwiek wnioski, uwagi czy zalecenia. Dodać 
należy, że w latach 2008–2010 (I kwartał) trzy przedszkola – dla których Miasto było organem prowadzącym – 
dysponowały na rachunkach dochodów własnych (z tytułu opłat za wyżywienie oraz opłat stałych wnoszonych przez 
rodziców) łączną kwotą ponad 3 mln złotych. Ponadto brak było również jakiejkolwiek dokumentacji świadczącej 
o sprawowaniu nadzoru administracyjnego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

W gminie S. – na pięć prowadzonych jednostek, skontrolowano zaledwie jedną (Przedszkole Samorządowe), 
a w gminie R. – w latach 2008–2010 (I semestr) na dziewięć zaplanowanych kontroli zrealizowano trzy (33%), 
co Kierownik Zespołu Ekonomicznego Obsługi Szkół i Przedszkoli wyjaśniał „brakiem odpowiedniej liczby pracowników 
oraz czasu na ich przeprowadzenie”. 

 Prawie połowa gmin nie wyodrębniła środków finansowych w wysokości 1% od planowanych rocznych 
środków na wynagrodzenia nauczycieli, przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego. 

 W ponad połowie skontrolowanych placówek wychowania przedszkolnego przekraczano maksymalną liczbę 
25 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

W 15 skontrolowanych gminach burmistrzowie (wójtowie) zatwierdzali arkusze organizacji placówek 
wychowania przedszkolnego, w których przekraczano normę 25 dzieci w oddziale, co wyjaśniano 
„minimalizowaniem kosztów funkcjonowania przedszkoli, presją społeczną wywieraną na przyjęcie 
wszystkich zgłaszanych przez rodziców dzieci, koniecznością dodatkowego zatrudnienia nauczycieli przy 
jednoczesnym braku środków na ten cel w budżetach gmin”.  

W gminie S. w roku szkolnym 2007/2008 do 13 z 18 oddziałów zorganizowanych w pięciu przedszkolach uczęszczało 
od 26 do 32 dzieci, a latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr) do 13 i 12 oddziałów uczęszczało 
odpowiednio: od 26 do 33 dzieci i od 26 do 30 dzieci. 

W gminie P. – w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 (semestr) liczba dzieci przyjętych do przedszkoli publicznych 
przekraczała liczbę miejsc w tych placówkach odpowiednio o: 15 i 35 dzieci. 

Dobre praktyki: 

 Zapewnienie wszystkim dzieciom sześcioletnim warunków do realizacji obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, a także możliwości skorzystania z takiego prawa przez wszystkie 
zgłoszone do placówek przedszkolnych dzieci pięcioletnie. 

 Poprawna realizacja zadań w ramach działalności pedagogicznej. 
 Zapewnienie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz bezpiecznych i higienicznych 
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Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do wójtów i burmistrzów sformułowano ogółem 92 wnioski 
pokontrolne. Dotyczyły one m.in.: 

 Nieprawidłowego ustalania opłat za realizację świadczeń wykraczających poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego. 

 Nieprawidłowego planowania i wykorzystywania środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. 

 Niezapewniania prawidłowego nadzoru administracyjnego i finansowego nad placówkami wychowania 
przedszkolnego. 

 Nieustalania sieci placówek wychowania przedszkolnego. 
 Niezapewniania prawidłowej organizacji tzw. innych form wychowania przedszkolnego. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów: przedszkoli, szkół, przy których utworzone zostały 
oddziały przedszkolne, punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego sformułowano 
ogółem 188 wniosków pokontrolnych. Dotyczyły one m.in.:  

 Niedostosowania treści statutów placówek wychowania przedszkolnego do obowiązujących w tym zakresie 
przepisów.  

 Nieprzestrzegania zasad związanych z dofinansowywaniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli. 
 Niezapełnienia prawidłowego przeprowadzania analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.  
 Nieprzestrzegania limitu dzieci w oddziale przedszkolnym. 
 Nieprawidłowości w zakresie działalności merytorycznej placówek wychowania przedszkolnego.  

W wyniku kontroli w gminach i placówkach wychowania przedszkolnego NIK przekazała również wystąpienie 
pokontrolne do Ministra Edukacji Narodowej. W wystąpieniu tym NIK wskazała na konieczność intensyfikacji 
działań związanych z wdrażaniem projektu systemowego pn. Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model 
uczenia się przez całe życie.  

Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym (P/12/068) 

Kontrolą objęto województwa: podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, 
opolskie i zachodniopomorskie. Na terenie każdego z ośmiu województw skontrolowano dwie gminy (jedną 
miejską i jedną wiejską lub wiejsko-miejską) oraz dwie szkoły podstawowe prowadzone przez kontrolowane 
gminy.  Badaniami kontrolnymi dotyczyły lat szkolnych od 2009/2010 do 2012/2013 (do czasu zakończenia 
kontroli). 

Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich wprowadzony został do polskiego systemu edukacji w 2009 r. 
na podstawie art. 1 pkt 19 ustawy z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Zakładało to rozpoczęcie przez wszystkie dzieci sześcioletnie edukacji szkolnej w dniu 
1 września 2012 r. Zmiana ta spowodowała protesty środowisk rodziców. W celu zapewnienia lepszego 
przygotowania szkół na przyjęcie młodszych dzieci, obowiązek szkolny przesunięto na dzień 1 września 2014 r. 
Przepisy ustaw zmieniających system oświaty z 2009 r. i 2012 r. wprowadziły okresy przejściowe, w których 
dzieci sześcioletnie mogły podjąć naukę szkolną na wniosek rodziców. Objęły one najpierw lata szkolne 
2009/2010–2011/2012, a następnie lata 2012/2013 i 2013/2014. Jednocześnie wprowadzono nową podstawę 
programową kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacji, mającą na celu dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do poziomu dzieci sześcioletnich. 
Podjęcie przez NIK kontroli obejmującej proces obniżenia wieku obowiązku szkolnego uzasadniały istotne 
czynniki ryzyka zidentyfikowane w tym obszarze. W tym m.in.: niewłaściwe przygotowanie i przeprowadzenie 
zmian w systemie oświaty; wydłużenie z 2012 r. na 2014 r. terminu objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem 

 
 

 
 

szkolnym; brak określenia standardu przygotowania szkoły do objęcia nauką dzieci sześcioletnich; postępujący 
od roku szkolnego 2005/2006 systematyczny spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych; brak pełnego 
zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na finansowanie zadań oświatowych gmin; ukierunkowanie 
wsparcia finansowego państwa dla organów prowadzących szkoły, realizowanego w ramach programu „Radosna 
szkoła”, tylko na tworzenie miejsc i placów zabaw w szkołach; określenie warunków i sposobów realizacji 
podstawy programowej z 2008 r. na I etapie edukacyjnym w formie zaleceń (do fakultatywnego zastosowania). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niepodejmowanie celowych programów kompleksowego przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem 
szkolnym dzieci sześcioletnich. 
Minister Edukacji Narodowej nie podjął w pełni skutecznych działań w celu wsparcia gmin w przygotowaniu 
szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. Warunki przygotowania szkoły 
do obejmowania nauką dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2012/2013 spełniły tylko cztery spośród 
32 kontrolowanych szkół (12,5%). Stwierdzono, że: 16 szkół (50%) nie spełniało zalecanych wymagań dla 
sali lekcyjnej; 18 szkół (56,3%) nie spełniało wymagań określonych dla opieki świetlicowej lub nie 
zapewniało ciepłego posiłku; 19 szkół (59,4%) nie spełniało warunku posiadania łącznie miejsca zabaw dla 
uczniów i placu zabaw (w tym trzy szkoły bez miejsca zabaw i placów zabaw oraz 16 szkół tylko bez placu 
zabaw). Wszystkie szkoły spełniały natomiast wymóg zatrudniania do nauczania wczesnoszkolnego 
i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy nauczycieli posiadających odpowiednie 
kwalifikacje. 
Ponadto w kontrolowanych gminach nie wprowadzano kompleksowych programów przygotowania szkół 
do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich, ujmujących zakres planowanych działań, 
harmonogram ich realizacji oraz sposób finansowania.  

W Urzędzie Miejskim w B. szacowano, że objęcie obowiązkiem szkolnym 50% dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 
2010/2011 i wszystkich w roku szkolnym 2012/2013 skutkowałoby potrzebą dodatkowego zatrudnienia do nauczania 
w klasach I (ogółem w prowadzonych przez miasto szkołach podstawowych) po 50 nauczycieli w każdym roku. 
Nie podejmowano żadnych działań na rzecz zapewnienia odpowiedniej kadry nauczycielskiej, uznając jej dostępność 
na rynku pracy. W prowadzonej w Urzędzie Miejskim ewidencji nauczycieli poszukujących pracy w latach 2009–2012 
corocznie było rejestrowanych od 62 do 86 osób posiadających kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły 
podstawowej. 

W gminie N. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych wskutek objęcia obowiązkiem szkolnym części dzieci 
sześcioletnich (34 uczniów w latach 2009/2010–2012/2013) nie skutkowało koniecznością zatrudnienia dodatkowych 
nauczycieli. Burmistrz miasta N. ocenił, że objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym może w przyszłości 
skutkować potrzebą dodatkowego zatrudnienia jednego nauczyciela w Szkole Podstawowej w N. Przy zrealizowaniu 
planowanej przez gminę likwidacji jednej ze szkół podstawowych (z dniem 31 sierpnia 2013 r.) nauczyciel nauczania 
zintegrowanego ze szkoły zlikwidowanej będzie mógł podjąć pracę w Szkole Podstawowej w N. 

 Niewprowadzanie standardów, jakie powinna spełniać szkoła przygotowana na przyjęcie uczniów 
sześcioletnich. 
W roku szkolnym 2012/2013 tylko cztery (12,5%) spośród 32 kontrolowanych szkół podstawowych spełniało 
jednocześnie wszystkie warunki przyjęte w kontroli NIK za podstawowy wyznacznik przygotowania szkoły 
do objęcia nauką dzieci sześcioletnich, tj. prowadzenie nauczania w klasie I w sali lekcyjnej wyposażonej 
zgodnie z zaleceniami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Warunku 
tego nie spełniało 50% skontrolowanych szkół. Wskazane było także prowadzenie świetlicy szkolnej, 
organizującej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III zgodnie z wymaganiami ramowego 
statutu publicznej szkoły podstawowej (tj. w grupach wychowawczych, których liczebność nie przekracza 
25 uczniów), a także umożliwienie uczniom zjedzenia ciepłego posiłku w szkole – warunku tego nie 
spełniało 56,3% skontrolowanych szkół. 19 szkół (59,4%) nie utworzyło wymaganego miejsca zabaw i placu 
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Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do wójtów i burmistrzów sformułowano ogółem 92 wnioski 
pokontrolne. Dotyczyły one m.in.: 

 Nieprawidłowego ustalania opłat za realizację świadczeń wykraczających poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego. 

 Nieprawidłowego planowania i wykorzystywania środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. 

 Niezapewniania prawidłowego nadzoru administracyjnego i finansowego nad placówkami wychowania 
przedszkolnego. 

 Nieustalania sieci placówek wychowania przedszkolnego. 
 Niezapewniania prawidłowej organizacji tzw. innych form wychowania przedszkolnego. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów: przedszkoli, szkół, przy których utworzone zostały 
oddziały przedszkolne, punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego sformułowano 
ogółem 188 wniosków pokontrolnych. Dotyczyły one m.in.:  

 Niedostosowania treści statutów placówek wychowania przedszkolnego do obowiązujących w tym zakresie 
przepisów.  

 Nieprzestrzegania zasad związanych z dofinansowywaniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli. 
 Niezapełnienia prawidłowego przeprowadzania analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.  
 Nieprzestrzegania limitu dzieci w oddziale przedszkolnym. 
 Nieprawidłowości w zakresie działalności merytorycznej placówek wychowania przedszkolnego.  

W wyniku kontroli w gminach i placówkach wychowania przedszkolnego NIK przekazała również wystąpienie 
pokontrolne do Ministra Edukacji Narodowej. W wystąpieniu tym NIK wskazała na konieczność intensyfikacji 
działań związanych z wdrażaniem projektu systemowego pn. Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model 
uczenia się przez całe życie.  

Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym (P/12/068) 

Kontrolą objęto województwa: podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, 
opolskie i zachodniopomorskie. Na terenie każdego z ośmiu województw skontrolowano dwie gminy (jedną 
miejską i jedną wiejską lub wiejsko-miejską) oraz dwie szkoły podstawowe prowadzone przez kontrolowane 
gminy.  Badaniami kontrolnymi dotyczyły lat szkolnych od 2009/2010 do 2012/2013 (do czasu zakończenia 
kontroli). 

Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich wprowadzony został do polskiego systemu edukacji w 2009 r. 
na podstawie art. 1 pkt 19 ustawy z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Zakładało to rozpoczęcie przez wszystkie dzieci sześcioletnie edukacji szkolnej w dniu 
1 września 2012 r. Zmiana ta spowodowała protesty środowisk rodziców. W celu zapewnienia lepszego 
przygotowania szkół na przyjęcie młodszych dzieci, obowiązek szkolny przesunięto na dzień 1 września 2014 r. 
Przepisy ustaw zmieniających system oświaty z 2009 r. i 2012 r. wprowadziły okresy przejściowe, w których 
dzieci sześcioletnie mogły podjąć naukę szkolną na wniosek rodziców. Objęły one najpierw lata szkolne 
2009/2010–2011/2012, a następnie lata 2012/2013 i 2013/2014. Jednocześnie wprowadzono nową podstawę 
programową kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacji, mającą na celu dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do poziomu dzieci sześcioletnich. 
Podjęcie przez NIK kontroli obejmującej proces obniżenia wieku obowiązku szkolnego uzasadniały istotne 
czynniki ryzyka zidentyfikowane w tym obszarze. W tym m.in.: niewłaściwe przygotowanie i przeprowadzenie 
zmian w systemie oświaty; wydłużenie z 2012 r. na 2014 r. terminu objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem 

 
 

 
 

szkolnym; brak określenia standardu przygotowania szkoły do objęcia nauką dzieci sześcioletnich; postępujący 
od roku szkolnego 2005/2006 systematyczny spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych; brak pełnego 
zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na finansowanie zadań oświatowych gmin; ukierunkowanie 
wsparcia finansowego państwa dla organów prowadzących szkoły, realizowanego w ramach programu „Radosna 
szkoła”, tylko na tworzenie miejsc i placów zabaw w szkołach; określenie warunków i sposobów realizacji 
podstawy programowej z 2008 r. na I etapie edukacyjnym w formie zaleceń (do fakultatywnego zastosowania). 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Niepodejmowanie celowych programów kompleksowego przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem 
szkolnym dzieci sześcioletnich. 
Minister Edukacji Narodowej nie podjął w pełni skutecznych działań w celu wsparcia gmin w przygotowaniu 
szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. Warunki przygotowania szkoły 
do obejmowania nauką dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2012/2013 spełniły tylko cztery spośród 
32 kontrolowanych szkół (12,5%). Stwierdzono, że: 16 szkół (50%) nie spełniało zalecanych wymagań dla 
sali lekcyjnej; 18 szkół (56,3%) nie spełniało wymagań określonych dla opieki świetlicowej lub nie 
zapewniało ciepłego posiłku; 19 szkół (59,4%) nie spełniało warunku posiadania łącznie miejsca zabaw dla 
uczniów i placu zabaw (w tym trzy szkoły bez miejsca zabaw i placów zabaw oraz 16 szkół tylko bez placu 
zabaw). Wszystkie szkoły spełniały natomiast wymóg zatrudniania do nauczania wczesnoszkolnego 
i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy nauczycieli posiadających odpowiednie 
kwalifikacje. 
Ponadto w kontrolowanych gminach nie wprowadzano kompleksowych programów przygotowania szkół 
do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich, ujmujących zakres planowanych działań, 
harmonogram ich realizacji oraz sposób finansowania.  

W Urzędzie Miejskim w B. szacowano, że objęcie obowiązkiem szkolnym 50% dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 
2010/2011 i wszystkich w roku szkolnym 2012/2013 skutkowałoby potrzebą dodatkowego zatrudnienia do nauczania 
w klasach I (ogółem w prowadzonych przez miasto szkołach podstawowych) po 50 nauczycieli w każdym roku. 
Nie podejmowano żadnych działań na rzecz zapewnienia odpowiedniej kadry nauczycielskiej, uznając jej dostępność 
na rynku pracy. W prowadzonej w Urzędzie Miejskim ewidencji nauczycieli poszukujących pracy w latach 2009–2012 
corocznie było rejestrowanych od 62 do 86 osób posiadających kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły 
podstawowej. 

W gminie N. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych wskutek objęcia obowiązkiem szkolnym części dzieci 
sześcioletnich (34 uczniów w latach 2009/2010–2012/2013) nie skutkowało koniecznością zatrudnienia dodatkowych 
nauczycieli. Burmistrz miasta N. ocenił, że objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym może w przyszłości 
skutkować potrzebą dodatkowego zatrudnienia jednego nauczyciela w Szkole Podstawowej w N. Przy zrealizowaniu 
planowanej przez gminę likwidacji jednej ze szkół podstawowych (z dniem 31 sierpnia 2013 r.) nauczyciel nauczania 
zintegrowanego ze szkoły zlikwidowanej będzie mógł podjąć pracę w Szkole Podstawowej w N. 

 Niewprowadzanie standardów, jakie powinna spełniać szkoła przygotowana na przyjęcie uczniów 
sześcioletnich. 
W roku szkolnym 2012/2013 tylko cztery (12,5%) spośród 32 kontrolowanych szkół podstawowych spełniało 
jednocześnie wszystkie warunki przyjęte w kontroli NIK za podstawowy wyznacznik przygotowania szkoły 
do objęcia nauką dzieci sześcioletnich, tj. prowadzenie nauczania w klasie I w sali lekcyjnej wyposażonej 
zgodnie z zaleceniami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Warunku 
tego nie spełniało 50% skontrolowanych szkół. Wskazane było także prowadzenie świetlicy szkolnej, 
organizującej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III zgodnie z wymaganiami ramowego 
statutu publicznej szkoły podstawowej (tj. w grupach wychowawczych, których liczebność nie przekracza 
25 uczniów), a także umożliwienie uczniom zjedzenia ciepłego posiłku w szkole – warunku tego nie 
spełniało 56,3% skontrolowanych szkół. 19 szkół (59,4%) nie utworzyło wymaganego miejsca zabaw i placu 
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zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” lub innych miejsc i placów zabaw o takich samych 
standardach wykonania i wyposażenia.  
We wszystkich kontrolowanych szkołach podstawowych stwierdzono – w różnym stopniu – organizowanie 
nauczania niezgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej z 2008 r. 
na I etapie edukacyjnym. Różny był także stopień realizacji programu „Radosna Szkoła” ideą którego jest 
zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania uczniom klas I zajęć ruchowych i zabawy. 
W 11 kontrolowanych szkołach (34,4%) nie zapewniono odpowiednich warunków do realizacji programu, 
w trzech szkołach nie zorganizowano miejsc zabaw dla dzieci (do końca 2012 r. szkoły te nie wzięły udziału 
w programie „Radosna szkoła”). Place zabaw dla dzieci posiadało 21 kontrolowanych szkół (z tego 
13 utworzone w ramach programu „Radosna szkoła” i osiem utworzonych poza programem, a pozostałe 
11 szkół funkcjonowało bez żadnych placów zabaw dla dzieci. Place zabaw utworzone poza programem 
„Radosna szkoła” posiadały ogólnie niższy standard jakościowy, wynikający przede wszystkim z braku 
nawierzchni syntetycznej oraz mniejszego zakresu wyposażenia w urządzenia do zabaw. Na tle założeń 
programu „Radosna szkoła”, brak miejsc zabaw i placów zabaw dla dzieci najmłodszych w szkołach należy 
uznać za ograniczenie warunków do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie 
edukacyjnym. 
Wyniki kontroli wykazała ponadto niewłaściwe warunki do sprawowania opieki nad uczniami poza czasem 
zajęć lekcyjnych: cztery spośród 28 szkół prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów 
poza czasem zajęć lekcyjnych, w tym uczniów dowożonych do szkoły, nie dysponowało wydzielonym 
pomieszczeniem na świetlicę szkolną (zajęcia takie organizowano w dostępnych w danym czasie salach 
lekcyjnych) – w 12 szkołach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej organizowano 
w grupach przekraczających dopuszczalną liczebność 25 uczniów, w dwóch szkołach nie zapewniono 
uczniom możliwości spożywania ciepłych posiłków, ze względu na brak warunków lokalowych 
do urządzenia kuchni i jadalni. 

Za brak dostatecznych działań w zakresie wprowadzania odpowiednich standardów w przygotowaniu szkół 
do objęcia sześcioletnim obowiązkiem szkolnym należy także uznać niewłaściwą organizację opieki 
zdrowotnej w placówkach oświatowych. W siedmiu kontrolowanych szkołach (21,9%) nie zapewniono 
uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, do czego 
zobowiązuje art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. W szkołach tych nie zorganizowano gabinetów 
ze względu na ograniczenia lokalowe i nie zawarto z zakładami opieki zdrowotnej porozumień w sprawie 
wykonywania na rzecz uczniów szkoły świadczeń pielęgniarki szkolnej poza szkolnym gabinetem 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Ł. zakupione do miejsca zabaw pomoce dydaktyczne o wartości 
blisko 12 tys. zł wykorzystano na wyposażenie części rekreacyjnej sali lekcyjnej o powierzchni 48 m2, w której 
prowadzone są (na dwie zmiany) zajęcia dla dwóch oddziałów klasy I. W tej sytuacji uczniowie oddziałów klas II i III nie 
mają możliwości skorzystania z tych pomocy w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

W Szkole Podstawowej w miejscowości R. zakupione do miejsca zabaw pomoce dydaktyczne o wartości blisko 
12 tys. zł zgromadzono w szafie umieszczonej w sali lekcyjnej, w której odbywała się część zajęć dwóch oddziałów 
klasy I, oraz w gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego. Na zajęcia prowadzone w innych pomieszczeniach 
z uczniami klas I-III nauczyciele wypożyczali doraźnie pomoce dydaktyczne z szafy w sali klasy I. Tablicą informacyjną 
programu „Radosna szkoła” oznaczono szafę z pomocami dydaktycznymi.  

W Zespole Szkół Samorządowych w K. zakupione do miejsca zabaw pomoce dydaktyczne o wartości blisko 6 tys. zł 
rozdysponowano do trzech sal lekcyjnych (klas I, II, III), dwóch sal oddziałów przedszkolnych (pięciolatków 
i sześciolatków) oraz magazynka przy sali gimnastycznej. 

W Szkole Podstawowej w miejscowości S. na potrzeby świetlicy wydzielono dwie sale, z przeznaczeniem do zajęć 
i zabawy oraz zajęć komputerowych. Do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej w roku 
szkolnym 2012/2013 zatrudniano jednego wychowawcę (kierownika świetlicy) w wymiarze 3 etatu, a w pozostałym 

 
 

 
 

zakresie zadania te wykonywało 11 nauczycieli w ramach obowiązującego ich czasu pracy, w wymiarze jednej lub 
dwóch godzin tygodniowo. Dodatkowo do prowadzenia opieki świetlicowej wykorzystywano jednego wolontariusza. 
Ze świetlicy szkolnej korzystało 82 uczniów z klas I-IV i oddziału przedszkolnego. Zajęcia świetlicowe prowadzono bez 
formalnego podziału na grupy. 

W Szkole Podstawowej w miejscowości N. nie utworzono świetlicy. W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły dowożono 
34 uczniów. Po skończonych zajęciach uczniowie oczekiwali na środki transportu od 60 do 115 minut. Zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze dla tych uczniów prowadzili nauczyciele w ramach obowiązującego ich czasu pracy 
na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karta Nauczyciela. Zajęcia organizowano w formie gier i zabaw w sali 
lekcyjnej lub na boisku szkolnym. Nie organizowano odrębnych grup zajęciowych dla uczniów klas I-III. 

Dobre praktyki: 

 Wskazywanie w informacjach Ministra Edukacji Narodowej danych liczbowych o szkołach 
uznanych za przygotowane do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. 

 Zamieszczanie analizy zagrożeń dla wdrożenia ustawowego obniżenia wieku obowiązku szkolnego 
w zakładanym czasie oraz wynikających z tej analizy wniosków i rekomendacji w sprawie 
kierunków dalszego działania. 

 Podjęcie działań promocyjnych na rzecz posyłania dzieci sześcioletnich do szkoły. 

Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach do organów prowadzących szkoły sformułowano wnioski pokontrolne dotyczące: 
 Zlecania opieki nad uczniami w czasie dowożenia poza obowiązkowym czasem pracy nauczycieli. 
 Ustalenia przez właściwy organ sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty). 
 Podawania rzetelnych danych o liczbie uczniów we wnioskach o udzielenie wsparcia w ramach programu 

„Radosna szkoła”. 
 Dochodzenia i właściwego ewidencjonowania kar umownych i odszkodowań dochodzonych od wykonawcy 

placu zabaw. 
 Nieprzekraczania zalecanej liczby 26 uczniów w oddziałach klas I, zapewnienia w prowadzonych szkołach 

podstawowych wymaganych warunków bezpieczeństwa. 

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(P/12/057) 

Kontrolą objęto Ministerstwo Edukacji Narodowej, 13 urzędów miast, 3 starostwa powiatowe oraz 40 szkół 
publicznych. Dotyczy ona lat szkolnych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wynika, że efektywność kształcenia w szkołach 
specjalnych nie odbiega znacząco od wyników pozostałych szkół.  

Ważniejsze nieprawidłowości w działalności organów prowadzących szkoły: 

 Brak skutecznego nadzoru nad wprowadzaniem przez szkoły danych do systemu informacji oświatowej 
o liczbie uczniów z niepełnosprawnościami, co skutkowało m.in. błędami w naliczaniu należnej części 
oświatowej subwencji ogólnej. 
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zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” lub innych miejsc i placów zabaw o takich samych 
standardach wykonania i wyposażenia.  
We wszystkich kontrolowanych szkołach podstawowych stwierdzono – w różnym stopniu – organizowanie 
nauczania niezgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej z 2008 r. 
na I etapie edukacyjnym. Różny był także stopień realizacji programu „Radosna Szkoła” ideą którego jest 
zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania uczniom klas I zajęć ruchowych i zabawy. 
W 11 kontrolowanych szkołach (34,4%) nie zapewniono odpowiednich warunków do realizacji programu, 
w trzech szkołach nie zorganizowano miejsc zabaw dla dzieci (do końca 2012 r. szkoły te nie wzięły udziału 
w programie „Radosna szkoła”). Place zabaw dla dzieci posiadało 21 kontrolowanych szkół (z tego 
13 utworzone w ramach programu „Radosna szkoła” i osiem utworzonych poza programem, a pozostałe 
11 szkół funkcjonowało bez żadnych placów zabaw dla dzieci. Place zabaw utworzone poza programem 
„Radosna szkoła” posiadały ogólnie niższy standard jakościowy, wynikający przede wszystkim z braku 
nawierzchni syntetycznej oraz mniejszego zakresu wyposażenia w urządzenia do zabaw. Na tle założeń 
programu „Radosna szkoła”, brak miejsc zabaw i placów zabaw dla dzieci najmłodszych w szkołach należy 
uznać za ograniczenie warunków do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie 
edukacyjnym. 
Wyniki kontroli wykazała ponadto niewłaściwe warunki do sprawowania opieki nad uczniami poza czasem 
zajęć lekcyjnych: cztery spośród 28 szkół prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów 
poza czasem zajęć lekcyjnych, w tym uczniów dowożonych do szkoły, nie dysponowało wydzielonym 
pomieszczeniem na świetlicę szkolną (zajęcia takie organizowano w dostępnych w danym czasie salach 
lekcyjnych) – w 12 szkołach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej organizowano 
w grupach przekraczających dopuszczalną liczebność 25 uczniów, w dwóch szkołach nie zapewniono 
uczniom możliwości spożywania ciepłych posiłków, ze względu na brak warunków lokalowych 
do urządzenia kuchni i jadalni. 

Za brak dostatecznych działań w zakresie wprowadzania odpowiednich standardów w przygotowaniu szkół 
do objęcia sześcioletnim obowiązkiem szkolnym należy także uznać niewłaściwą organizację opieki 
zdrowotnej w placówkach oświatowych. W siedmiu kontrolowanych szkołach (21,9%) nie zapewniono 
uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, do czego 
zobowiązuje art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. W szkołach tych nie zorganizowano gabinetów 
ze względu na ograniczenia lokalowe i nie zawarto z zakładami opieki zdrowotnej porozumień w sprawie 
wykonywania na rzecz uczniów szkoły świadczeń pielęgniarki szkolnej poza szkolnym gabinetem 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Ł. zakupione do miejsca zabaw pomoce dydaktyczne o wartości 
blisko 12 tys. zł wykorzystano na wyposażenie części rekreacyjnej sali lekcyjnej o powierzchni 48 m2, w której 
prowadzone są (na dwie zmiany) zajęcia dla dwóch oddziałów klasy I. W tej sytuacji uczniowie oddziałów klas II i III nie 
mają możliwości skorzystania z tych pomocy w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

W Szkole Podstawowej w miejscowości R. zakupione do miejsca zabaw pomoce dydaktyczne o wartości blisko 
12 tys. zł zgromadzono w szafie umieszczonej w sali lekcyjnej, w której odbywała się część zajęć dwóch oddziałów 
klasy I, oraz w gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego. Na zajęcia prowadzone w innych pomieszczeniach 
z uczniami klas I-III nauczyciele wypożyczali doraźnie pomoce dydaktyczne z szafy w sali klasy I. Tablicą informacyjną 
programu „Radosna szkoła” oznaczono szafę z pomocami dydaktycznymi.  

W Zespole Szkół Samorządowych w K. zakupione do miejsca zabaw pomoce dydaktyczne o wartości blisko 6 tys. zł 
rozdysponowano do trzech sal lekcyjnych (klas I, II, III), dwóch sal oddziałów przedszkolnych (pięciolatków 
i sześciolatków) oraz magazynka przy sali gimnastycznej. 

W Szkole Podstawowej w miejscowości S. na potrzeby świetlicy wydzielono dwie sale, z przeznaczeniem do zajęć 
i zabawy oraz zajęć komputerowych. Do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej w roku 
szkolnym 2012/2013 zatrudniano jednego wychowawcę (kierownika świetlicy) w wymiarze 3 etatu, a w pozostałym 

 
 

 
 

zakresie zadania te wykonywało 11 nauczycieli w ramach obowiązującego ich czasu pracy, w wymiarze jednej lub 
dwóch godzin tygodniowo. Dodatkowo do prowadzenia opieki świetlicowej wykorzystywano jednego wolontariusza. 
Ze świetlicy szkolnej korzystało 82 uczniów z klas I-IV i oddziału przedszkolnego. Zajęcia świetlicowe prowadzono bez 
formalnego podziału na grupy. 

W Szkole Podstawowej w miejscowości N. nie utworzono świetlicy. W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły dowożono 
34 uczniów. Po skończonych zajęciach uczniowie oczekiwali na środki transportu od 60 do 115 minut. Zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze dla tych uczniów prowadzili nauczyciele w ramach obowiązującego ich czasu pracy 
na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karta Nauczyciela. Zajęcia organizowano w formie gier i zabaw w sali 
lekcyjnej lub na boisku szkolnym. Nie organizowano odrębnych grup zajęciowych dla uczniów klas I-III. 

Dobre praktyki: 

 Wskazywanie w informacjach Ministra Edukacji Narodowej danych liczbowych o szkołach 
uznanych za przygotowane do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. 

 Zamieszczanie analizy zagrożeń dla wdrożenia ustawowego obniżenia wieku obowiązku szkolnego 
w zakładanym czasie oraz wynikających z tej analizy wniosków i rekomendacji w sprawie 
kierunków dalszego działania. 

 Podjęcie działań promocyjnych na rzecz posyłania dzieci sześcioletnich do szkoły. 

Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach do organów prowadzących szkoły sformułowano wnioski pokontrolne dotyczące: 
 Zlecania opieki nad uczniami w czasie dowożenia poza obowiązkowym czasem pracy nauczycieli. 
 Ustalenia przez właściwy organ sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty). 
 Podawania rzetelnych danych o liczbie uczniów we wnioskach o udzielenie wsparcia w ramach programu 

„Radosna szkoła”. 
 Dochodzenia i właściwego ewidencjonowania kar umownych i odszkodowań dochodzonych od wykonawcy 

placu zabaw. 
 Nieprzekraczania zalecanej liczby 26 uczniów w oddziałach klas I, zapewnienia w prowadzonych szkołach 

podstawowych wymaganych warunków bezpieczeństwa. 

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(P/12/057) 

Kontrolą objęto Ministerstwo Edukacji Narodowej, 13 urzędów miast, 3 starostwa powiatowe oraz 40 szkół 
publicznych. Dotyczy ona lat szkolnych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wynika, że efektywność kształcenia w szkołach 
specjalnych nie odbiega znacząco od wyników pozostałych szkół.  

Ważniejsze nieprawidłowości w działalności organów prowadzących szkoły: 

 Brak skutecznego nadzoru nad wprowadzaniem przez szkoły danych do systemu informacji oświatowej 
o liczbie uczniów z niepełnosprawnościami, co skutkowało m.in. błędami w naliczaniu należnej części 
oświatowej subwencji ogólnej. 
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Do dyrektorów szkół o: 
 Dostosowanie treści statutów szkół do wymogów zawartych w ramowych statutach publicznych szkół, 

przestrzeganie ustalonego czasu trwania zajęć specjalistycznych i liczby uczniów w oddziale integracyjnym, 
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 Zorganizowanie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
 Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom z niepełnosprawnościami. 

Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (P/11/073) 

Kontrolą objęto lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011. Sugestię w sprawie przeprowadzenia kontroli przekazała 
do NIK Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Badania zostały przeprowadzone 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 7 publicznych szkołach wyższych, 23 jednostkach samorządu 
terytorialnego, 8 wojewódzkich publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, 23 szkołach publicznych 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykazano, że w roku szkolnym 2010/2011 
skontrolowane 23 jst prowadziły łącznie 380 szkół i placówek, w których zatrudnionych było 13.354 nauczycieli. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację zadań przez skontrolowane organy prowadzące szkoły 
oraz wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły publiczne w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, a także przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia nauczycieli. W ocenie NIK system kształcenia 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla szkół i nauczycieli. Pomimo 
zapewnienia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, pochodzących zarówno 
z wyodrębnienia na ten cel kwot w budżecie państwa, jak i ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, znaczna część nauczycieli nie uczestniczyła w skontrolowanym okresie w żadnej z form 
doskonalenia zawodowego. Skontrolowane organy prowadzące szkoły nie analizowały potrzeb w zakresie 
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowywały planów doskonalenia zawodowego. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak działań w zakresie rozpoznawania potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich 
skontrolowanych organach prowadzących szkoły.  
Organy prowadzące szkoły w latach 2009–2011 nie podejmowały działań służących rozpoznawaniu potrzeb 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ograniczając się do przeglądu wniosków dyrektorów szkół i placówek 
o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego oraz sprawozdań z wykorzystania przyznanych na ten cel 
środków, a także corocznych spotkań z dyrektorami szkół w celu ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 
miało być przeznaczone dofinansowanie. 
Ponadto organy prowadzące szkoły nie dysponowały pełnymi danymi o zakresie ukończonych przez nauczycieli 
form kształcenia i doskonalenia zawodowego, niezbędnymi do skutecznego zarządzania i finansowania tej sfery 
działalności własnej i podległych szkół. W opinii organów prowadzących szkoły nie ciąży na nich obowiązek w tym 
względzie, a rozpoznawanie potrzeb szkoły i nauczycieli leży wyłącznie w gestii dyrektora szkoły odpowiedzialnego 
za prowadzenie polityki kadrowej i organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 Niedostateczny nadzór nad podziałem środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
W 7 przypadkach na 23 skontrolowane organy prowadzące szkoły, stwierdzono niewywiązywanie się 
z obowiązku corocznego ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania, oraz specjalności i form, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 
W 11 spośród 23 skontrolowanych organów prowadzących szkoły (48%) podejmowano ustalenia w powyższym zakresie bez 
wymaganego porozumienia z dyrektorami szkół. W siedmiu (na 23) organach prowadzących szkoły (30%) stwierdzono 
nieprawidłowe wywiązywanie się dyrektorów szkół z obowiązku składania do organu prowadzącego sprawozdań ze sposobu 
wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.  

 
 

 
 

Miasto K. – w roku szkolnym 2009/2010 błędnie przypisało prowadzenie  Liceum Ogólnokształcącego A z Oddziałami 
Integracyjnymi i  Liceum Ogólnokształcącego B do zadań gminy zamiast do zadań powiatu. W wyniku powyższego 
część oświatowa subwencji ogólnej naliczona dla tych szkół została zawyżona o kwotę ponad 181 tys. zł. 

 Naruszeniu przepisów prawnych przy zapewnianiu bezpłatnego dowozu i opieki oraz zwrotu kosztów 
przejazdu uczniów z niepełnosprawnościami w przypadkach, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice 
lub opiekunowie prawni – przez pięć organów prowadzących szkoły. 

Miasto Ł. – nie zawarło stosownych umów z przewoźnikami (MPK i Radio Taxi) realizującymi bezpłatny dowóz uczniów 
z niepełnosprawnościami do szkół, w tym m.in. nie uregulowano kwestii dotyczącej zapewnienia opieki nad tą grupą 
uczniów w czasie przejazdów, a ponadto nie zwracano kosztów przejazdu do szkoły zarówno uczniom, jak i ich 
opiekunom (wszystkie wnioski o refundacje tych kosztów zostały załatwione odmownie). 

 
 Niezapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem w szkołach obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów i nauczycieli w szkołach – przez dziewięć organów 
prowadzących szkoły. 

Ważniejsze nieprawidłowości w działalności szkół publicznych: 

 Zdarzało się także, że dyrektorzy szkół nie wywiązywali się z obowiązku rozpoznania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami i nie zaplanowali sposobów ich 
zaspokojenia, w tym zwłaszcza działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 Niewywiązywanie się przez dyrektorów z obowiązku zapewnienia prawidłowej organizacji udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami oraz zaniechania organizowania 
zajęć specjalistycznych, zalecanych uczniom z niepełnosprawnościami w orzeczeniach publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych (lub prowadzenia ich w ograniczonym zakresie). 

Ponadto z informacji uzyskanych w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od dyrektorów 97 szkół publicznych 
(nieobjętych kontrolą) kształcących m.in. uczniów z nieprawidłowościami wynika, że dostęp uczniów 
z nieprawidłowościami do kształcenia specjalnego w tych szkołach ograniczony był przede wszystkim poprzez : 

 Brak w 44 szkołach odpowiednich warunków lokalowych do organizowania kształcenia specjalnego 
(bariery architektoniczne: brak wind, podjazdówek) oraz brak sprzętu specjalistycznego i pomocy 
dydaktycznych. 

 Brak w 29 szkołach wsparcia ze strony organów nadzoru pedagogicznego w organizowaniu kształcenia 
uczniów z niepełnosprawnościami. 

 Niewystarczająca liczba zatrudnionych specjalistów (tylko w 14 szkołach zatrudniono dodatkowo 
specjalistów w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami). 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski de lege ferenda: 
 Minister Edukacji Narodowej powinien rozważyć wyraźne określenie w przepisach prawnych obowiązku 

dyrektorów szkół publicznych w zakresie monitorowania losów absolwentów z niepełnosprawnościami. 

Do organów prowadzących szkoły o: 
 Zapewnienie wyposażenia szkół kształcących uczniów z niepełnosprawnościami w niezbędny do ich 

edukacji i rehabilitacji sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne. 
 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach. 
 Zapewnienie rzetelnej weryfikacji danych o uczniach zamieszczanych w systemie informacji oświatowej. 
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Do dyrektorów szkół o: 
 Dostosowanie treści statutów szkół do wymogów zawartych w ramowych statutach publicznych szkół, 

przestrzeganie ustalonego czasu trwania zajęć specjalistycznych i liczby uczniów w oddziale integracyjnym, 
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 Zorganizowanie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
 Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom z niepełnosprawnościami. 

Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (P/11/073) 

Kontrolą objęto lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011. Sugestię w sprawie przeprowadzenia kontroli przekazała 
do NIK Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Badania zostały przeprowadzone 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 7 publicznych szkołach wyższych, 23 jednostkach samorządu 
terytorialnego, 8 wojewódzkich publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, 23 szkołach publicznych 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykazano, że w roku szkolnym 2010/2011 
skontrolowane 23 jst prowadziły łącznie 380 szkół i placówek, w których zatrudnionych było 13.354 nauczycieli. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację zadań przez skontrolowane organy prowadzące szkoły 
oraz wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły publiczne w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, a także przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia nauczycieli. W ocenie NIK system kształcenia 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla szkół i nauczycieli. Pomimo 
zapewnienia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, pochodzących zarówno 
z wyodrębnienia na ten cel kwot w budżecie państwa, jak i ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, znaczna część nauczycieli nie uczestniczyła w skontrolowanym okresie w żadnej z form 
doskonalenia zawodowego. Skontrolowane organy prowadzące szkoły nie analizowały potrzeb w zakresie 
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowywały planów doskonalenia zawodowego. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak działań w zakresie rozpoznawania potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich 
skontrolowanych organach prowadzących szkoły.  
Organy prowadzące szkoły w latach 2009–2011 nie podejmowały działań służących rozpoznawaniu potrzeb 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ograniczając się do przeglądu wniosków dyrektorów szkół i placówek 
o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego oraz sprawozdań z wykorzystania przyznanych na ten cel 
środków, a także corocznych spotkań z dyrektorami szkół w celu ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 
miało być przeznaczone dofinansowanie. 
Ponadto organy prowadzące szkoły nie dysponowały pełnymi danymi o zakresie ukończonych przez nauczycieli 
form kształcenia i doskonalenia zawodowego, niezbędnymi do skutecznego zarządzania i finansowania tej sfery 
działalności własnej i podległych szkół. W opinii organów prowadzących szkoły nie ciąży na nich obowiązek w tym 
względzie, a rozpoznawanie potrzeb szkoły i nauczycieli leży wyłącznie w gestii dyrektora szkoły odpowiedzialnego 
za prowadzenie polityki kadrowej i organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 Niedostateczny nadzór nad podziałem środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
W 7 przypadkach na 23 skontrolowane organy prowadzące szkoły, stwierdzono niewywiązywanie się 
z obowiązku corocznego ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania, oraz specjalności i form, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 
W 11 spośród 23 skontrolowanych organów prowadzących szkoły (48%) podejmowano ustalenia w powyższym zakresie bez 
wymaganego porozumienia z dyrektorami szkół. W siedmiu (na 23) organach prowadzących szkoły (30%) stwierdzono 
nieprawidłowe wywiązywanie się dyrektorów szkół z obowiązku składania do organu prowadzącego sprawozdań ze sposobu 
wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.  

 
 

 
 

Miasto K. – w roku szkolnym 2009/2010 błędnie przypisało prowadzenie  Liceum Ogólnokształcącego A z Oddziałami 
Integracyjnymi i  Liceum Ogólnokształcącego B do zadań gminy zamiast do zadań powiatu. W wyniku powyższego 
część oświatowa subwencji ogólnej naliczona dla tych szkół została zawyżona o kwotę ponad 181 tys. zł. 

 Naruszeniu przepisów prawnych przy zapewnianiu bezpłatnego dowozu i opieki oraz zwrotu kosztów 
przejazdu uczniów z niepełnosprawnościami w przypadkach, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice 
lub opiekunowie prawni – przez pięć organów prowadzących szkoły. 

Miasto Ł. – nie zawarło stosownych umów z przewoźnikami (MPK i Radio Taxi) realizującymi bezpłatny dowóz uczniów 
z niepełnosprawnościami do szkół, w tym m.in. nie uregulowano kwestii dotyczącej zapewnienia opieki nad tą grupą 
uczniów w czasie przejazdów, a ponadto nie zwracano kosztów przejazdu do szkoły zarówno uczniom, jak i ich 
opiekunom (wszystkie wnioski o refundacje tych kosztów zostały załatwione odmownie). 

 
 Niezapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem w szkołach obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów i nauczycieli w szkołach – przez dziewięć organów 
prowadzących szkoły. 

Ważniejsze nieprawidłowości w działalności szkół publicznych: 

 Zdarzało się także, że dyrektorzy szkół nie wywiązywali się z obowiązku rozpoznania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami i nie zaplanowali sposobów ich 
zaspokojenia, w tym zwłaszcza działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 Niewywiązywanie się przez dyrektorów z obowiązku zapewnienia prawidłowej organizacji udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami oraz zaniechania organizowania 
zajęć specjalistycznych, zalecanych uczniom z niepełnosprawnościami w orzeczeniach publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych (lub prowadzenia ich w ograniczonym zakresie). 

Ponadto z informacji uzyskanych w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od dyrektorów 97 szkół publicznych 
(nieobjętych kontrolą) kształcących m.in. uczniów z nieprawidłowościami wynika, że dostęp uczniów 
z nieprawidłowościami do kształcenia specjalnego w tych szkołach ograniczony był przede wszystkim poprzez : 

 Brak w 44 szkołach odpowiednich warunków lokalowych do organizowania kształcenia specjalnego 
(bariery architektoniczne: brak wind, podjazdówek) oraz brak sprzętu specjalistycznego i pomocy 
dydaktycznych. 

 Brak w 29 szkołach wsparcia ze strony organów nadzoru pedagogicznego w organizowaniu kształcenia 
uczniów z niepełnosprawnościami. 

 Niewystarczająca liczba zatrudnionych specjalistów (tylko w 14 szkołach zatrudniono dodatkowo 
specjalistów w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami). 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski de lege ferenda: 
 Minister Edukacji Narodowej powinien rozważyć wyraźne określenie w przepisach prawnych obowiązku 

dyrektorów szkół publicznych w zakresie monitorowania losów absolwentów z niepełnosprawnościami. 

Do organów prowadzących szkoły o: 
 Zapewnienie wyposażenia szkół kształcących uczniów z niepełnosprawnościami w niezbędny do ich 

edukacji i rehabilitacji sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne. 
 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach. 
 Zapewnienie rzetelnej weryfikacji danych o uczniach zamieszczanych w systemie informacji oświatowej. 
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 Zaniżanie wielkości środków finansowych podlegających wyodrębnieniu na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.  
Wyniki kontroli wykazały, że wśród 23 objętych kontrolą organów prowadzących szkoły, w 15 zaniżone 
zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Łączna kwota zaniżonych 
środków wynosiła w skontrolowanym okresie blisko 1,3 mln zł, tj. 9% kwoty podlegającej wyodrębnieniu. 
Ponadto w siedmiu organach prowadzących szkoły nie ustalono maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za doskonalenie zawodowe nauczycieli, pobieranej przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli 
lub podejmowano ustalenia w ww. zakresie bez porozumienia z dyrektorami szkół. 

 Brak rocznych planów dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
W wyniku kontroli wykazano nieopracowanie przez siedem na 23 badane organy prowadzące szkoły 
(tj. 30%), rocznych planów dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz nieuwzględnieniu złożonych przez dyrektorów szkół wniosków o dofinansowanie określonych form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli przy opracowaniu rocznych planów dofinansowania (przez cztery 
organy prowadzące, tj. 17%). 

W gminie G. nie opracowano na lata 2009, 2010 i 2011 planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, wymaganych przepisami § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków 
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, co skutkowało m.in. niezasięganiem opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu dokonania podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli, do czego zobowiązują przepisy art. 70a ust. 2a Karty Nauczyciela; corocznie 
ustalano maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli bez porozumienia z dyrektorami szkół, do którego zobowiązują przepisy § 7 ww. rozporządzenia; 
przyjmowano niekompletne wnioski dyrektorów o dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, co wynikało z dopuszczania do nieopracowywania przez dyrektorów szkół w kontrolowanym okresie 
wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli, przewidzianych przepisami § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia; 
nie egzekwowano od dyrektorów szkół sporządzenia i złożenia w określonym terminie (do dnia 31 marca każdego 
roku) sprawozdań ze sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych na kształcenie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w poprzednim roku budżetowym (2009 i 2010), które winny być składane do organu 
prowadzącego szkoły na podstawie przepisów § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia. 

 Niezgodne z obowiązującymi procedurami powierzanie zadań nauczyciela-doradcy metodycznego oraz 
wybiórcze wpisywanie do ich zakresu czynności zadań związanych z tą funkcją. 

Dobre praktyki: 

 Bieżąca analiza potrzeb dotyczących kształcenia zawodowego nauczycieli. 
 Przeznaczanie środków na dofinansowanie poszczególnych form doskonalenia zawodowego, 

z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie 
ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy 
nauczycieli oraz zadań związanych z realizacją polityki oświatowej państwa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne 

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Minister Edukacji Narodowej – w ocenie NIK – powinien 
opracować system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiadający współczesnym 
i przyszłym potrzebom szkoły. 

Wnioski de lege ferenda 
 W wyniku kontroli wskazano także na potrzebę podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej podjęcia działań 

legislacyjnych dotyczących: 
 rozważenia wprowadzenia w art. 70a ust. 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela elastycznego mechanizmu 

wyodrębniania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, uzależnionego od zakresu i form tego 
doskonalenia w danym roku budżetowym;  

 wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania nauczycieli i egzekwowania od dyrektorów 
szkół i nauczycieli realizacji procesu ich rozwoju zawodowego m.in. poprzez kształcenie i doskonalenie 
zawodowe; 

 sformułowania wykazu zadań obowiązkowych publicznych placówek doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w taki sposób, aby zapewniały atrakcyjną ofertę szkoleniową dla nauczycieli; 

 modyfikacji systemu informacji oświatowej (SIO) w celu umożliwienia organom prowadzącym szkoły 
uzyskiwanie informacji dotyczącej m.in. potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

Wnioski do organów prowadzących szkoły o: 
 Wyodrębnianie w planach finansowych organów prowadzących szkoły, środków na kształcenie 

i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości wynikającej z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. 
 Egzekwowanie od dyrektorów prowadzonych szkół i placówek wniosków w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, wymaganych przy opracowywaniu rocznych planów dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego oraz sprawozdań ze sposobu wykorzystania przyznanych środków. 

 Coroczne ustalanie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane, 
w porozumieniu z dyrektorami szkół. 

 Prawidłowe klasyfikowanie przez organy prowadzące szkoły w ewidencji finansowo-księgowej planowanych 
i realizowanych wydatków ze środków wyodrębnionych na kształcenie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli; efektywne, zgodne z przeznaczeniem, ich wykorzystanie. 

Realizacja zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej 
(P/10/190)  

Kontrolą objęto 74 jednostki organizacyjne, w tym: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 19 urzędów gmin oraz 52 szkoły publiczne (25 szkół podstawowych, 
20 gimnazjów, siedem szkół ponadgimnazjalnych) na terenie 10 województw. Kontrolą objęto lata 2009–2011 
(do 31 marca 2011 r.) 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nierozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej, w tym w zakresie nadwagi lub otyłości 
(w 17 na 19 skontrolowanych gmin). 
Tylko w dwóch z 19 skontrolowanych gmin opracowano diagnozę potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży 
szkolnej, stanowiącą podstawę polityki gminnej w tym zakresie. 
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 Zaniżanie wielkości środków finansowych podlegających wyodrębnieniu na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.  
Wyniki kontroli wykazały, że wśród 23 objętych kontrolą organów prowadzących szkoły, w 15 zaniżone 
zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Łączna kwota zaniżonych 
środków wynosiła w skontrolowanym okresie blisko 1,3 mln zł, tj. 9% kwoty podlegającej wyodrębnieniu. 
Ponadto w siedmiu organach prowadzących szkoły nie ustalono maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za doskonalenie zawodowe nauczycieli, pobieranej przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli 
lub podejmowano ustalenia w ww. zakresie bez porozumienia z dyrektorami szkół. 

 Brak rocznych planów dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
W wyniku kontroli wykazano nieopracowanie przez siedem na 23 badane organy prowadzące szkoły 
(tj. 30%), rocznych planów dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz nieuwzględnieniu złożonych przez dyrektorów szkół wniosków o dofinansowanie określonych form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli przy opracowaniu rocznych planów dofinansowania (przez cztery 
organy prowadzące, tj. 17%). 

W gminie G. nie opracowano na lata 2009, 2010 i 2011 planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, wymaganych przepisami § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków 
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, co skutkowało m.in. niezasięganiem opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu dokonania podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli, do czego zobowiązują przepisy art. 70a ust. 2a Karty Nauczyciela; corocznie 
ustalano maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli bez porozumienia z dyrektorami szkół, do którego zobowiązują przepisy § 7 ww. rozporządzenia; 
przyjmowano niekompletne wnioski dyrektorów o dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, co wynikało z dopuszczania do nieopracowywania przez dyrektorów szkół w kontrolowanym okresie 
wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli, przewidzianych przepisami § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia; 
nie egzekwowano od dyrektorów szkół sporządzenia i złożenia w określonym terminie (do dnia 31 marca każdego 
roku) sprawozdań ze sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych na kształcenie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w poprzednim roku budżetowym (2009 i 2010), które winny być składane do organu 
prowadzącego szkoły na podstawie przepisów § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia. 

 Niezgodne z obowiązującymi procedurami powierzanie zadań nauczyciela-doradcy metodycznego oraz 
wybiórcze wpisywanie do ich zakresu czynności zadań związanych z tą funkcją. 

Dobre praktyki: 

 Bieżąca analiza potrzeb dotyczących kształcenia zawodowego nauczycieli. 
 Przeznaczanie środków na dofinansowanie poszczególnych form doskonalenia zawodowego, 

z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie 
ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy 
nauczycieli oraz zadań związanych z realizacją polityki oświatowej państwa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wnioski pokontrolne 

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Minister Edukacji Narodowej – w ocenie NIK – powinien 
opracować system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiadający współczesnym 
i przyszłym potrzebom szkoły. 

Wnioski de lege ferenda 
 W wyniku kontroli wskazano także na potrzebę podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej podjęcia działań 

legislacyjnych dotyczących: 
 rozważenia wprowadzenia w art. 70a ust. 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela elastycznego mechanizmu 

wyodrębniania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, uzależnionego od zakresu i form tego 
doskonalenia w danym roku budżetowym;  

 wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania nauczycieli i egzekwowania od dyrektorów 
szkół i nauczycieli realizacji procesu ich rozwoju zawodowego m.in. poprzez kształcenie i doskonalenie 
zawodowe; 

 sformułowania wykazu zadań obowiązkowych publicznych placówek doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w taki sposób, aby zapewniały atrakcyjną ofertę szkoleniową dla nauczycieli; 

 modyfikacji systemu informacji oświatowej (SIO) w celu umożliwienia organom prowadzącym szkoły 
uzyskiwanie informacji dotyczącej m.in. potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

Wnioski do organów prowadzących szkoły o: 
 Wyodrębnianie w planach finansowych organów prowadzących szkoły, środków na kształcenie 

i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości wynikającej z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. 
 Egzekwowanie od dyrektorów prowadzonych szkół i placówek wniosków w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, wymaganych przy opracowywaniu rocznych planów dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego oraz sprawozdań ze sposobu wykorzystania przyznanych środków. 

 Coroczne ustalanie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane, 
w porozumieniu z dyrektorami szkół. 

 Prawidłowe klasyfikowanie przez organy prowadzące szkoły w ewidencji finansowo-księgowej planowanych 
i realizowanych wydatków ze środków wyodrębnionych na kształcenie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli; efektywne, zgodne z przeznaczeniem, ich wykorzystanie. 

Realizacja zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej 
(P/10/190)  

Kontrolą objęto 74 jednostki organizacyjne, w tym: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 19 urzędów gmin oraz 52 szkoły publiczne (25 szkół podstawowych, 
20 gimnazjów, siedem szkół ponadgimnazjalnych) na terenie 10 województw. Kontrolą objęto lata 2009–2011 
(do 31 marca 2011 r.) 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nierozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej, w tym w zakresie nadwagi lub otyłości 
(w 17 na 19 skontrolowanych gmin). 
Tylko w dwóch z 19 skontrolowanych gmin opracowano diagnozę potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży 
szkolnej, stanowiącą podstawę polityki gminnej w tym zakresie. 
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W Urzędzie Miasta X opracowano w 2009 r. w ramach projektu pn. „Szkoła promująca zdrowie” diagnozę pn. „Analiza 
stanu zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w Ch.”. Badania te wykazały, że narastają 
negatywne czynniki zagrażające zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia, w tym m.in.: wady postawy, 
zaburzenia narządu wzroku, choroby i zaburzenia statyczne narządu ruchu, alergie i uczulenia, choroby układu 
oddechowego oraz nadwaga i otyłość. Należy dodać, że do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 
33 szkoły i placówki oświatowe podległe Urzędowi Miasta X. 

Dyrektor Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki w mieście R., sekretarz urzędu gminy S. oraz burmistrz gminy B. 
niepodejmowanie działań w ww. zakresie uzasadniali brakiem sygnałów ze szkół i od mieszkańców gminy dotyczących 
problemów nadwagi u dzieci i młodzieży z terenu gminy. 
Wójt gminy G. zwrócił uwagę na brak przepisów prawnych, które obligowałyby pielęgniarki szkolne do przekazywania 
zarówno dyrektorom szkół, jak i gminie diagnoz dotyczących dzieci i młodzieży zagrożonej nadwagą lub otyłością. 

 Niepodejmowanie działań wspierających szkoły w zakresie popularyzowania wśród uczniów zasad 
zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia (w 14 gminach, tj. 74%). 

Tylko w pięciu z 19 kontrolowanych gmin podejmowano działania wspierające prowadzone szkoły 
w zakresie popularyzowania wśród uczniów zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia.  

Rada Miasta Cz. podjęła w 2009 r. uchwałę w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci 
i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych w tym mieście. Jednym z zadań wynikających z tej 
uchwały było opracowanie i realizowanie we wszystkich szkołach i placówkach wieloletniego programu 
upowszechniającego wśród dzieci i młodzieży zasady prawidłowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem tych, 
w których funkcjonują sklepiki szkolne, stołówki lub automaty do sprzedaży produktów spożywczych. W ramach tego 
programu m. in. zebrano dane dotyczące wszystkich realizowanych programów zdrowotnych, powołano w szkołach 
koordynatorów ds. żywienia oraz funkcjonowania sklepików i automatów, wypracowano stanowisko zobowiązujące 
dyrektorów szkół do zapewnienia w umowach na prowadzenie sklepików szkolnych asortymentu zalecanych artykułów 
spożywczych (prace te zostały przerwane po roku). 

Rada Miasta P. w 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w latach 2010–2011 pomocy 
finansowej dla jednego z powiatów na realizację programu promocji zdrowia pn. „Modyfikowanie sposobu żywienia 
i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną”. 
Programem tym objęto dzieci w dwóch przedszkolach. 

Urząd gminy S. realizował „Program profilaktyki i promocji zdrowia w gminie S.”, w ramach którego organizowano 
zajęcia sportowo-rekreacyjne w uczniowskich klubach i sekcjach sportowych oraz  propagowano wzorce zachowań 
prozdrowotnych. 

 Nieskorzystanie z możliwości spowodowania wycofania, w drodze uchwał rad gmin, ze sklepików szkolnych 
i automatów spożywczych, zlokalizowanych na terenie prowadzonych szkół, produktów niezalecanych 
w żywieniu dzieci i młodzieży (we wszystkich skontrolowanych gminach). 

W żadnej z 19 skontrolowanych gmin, rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie wycofania ze sklepików szkolnych 
produktów o niskiej wartości odżywczej i niewskazanych dla dzieci i młodzieży, mimo występującego w szkołach 
zjawiska nadwagi i otyłości, szczególnie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

 Brak informacji o celach i zadaniach Programu zapobiegania nadwadze i otyłości. 
Przedstawiciele 19 gmin poddanych badaniom kontrolnym nie uczestniczyli w konferencjach i warsztatach 
organizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w związku z rozpowszechnianiem ww. Programu, 
ponieważ żadna ze skontrolowanych gmin nie otrzymała zaproszenia. Warto nadmienić, że ww. Program 
był dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 

 Brak inicjatyw opracowania lokalnych programów zapobiegania nadwadze i otyłości. 
Skontrolowane gminy, z wyjątkiem jednej, uznały, że problematyką ograniczenia nadwagi i otyłości u dzieci 
i młodzieży szkolnej powinny zajmować się szkoły i nie przejawiały w tym zakresie inicjatyw opracowania 
lokalnego programu. 

Szkolnictwo i sport  
 

 
 

Dobre praktyki: 

Realizowanie pomysłów na walkę z nadwagą i otyłością u dzieci – nie tylko przez usuwanie ze 
szkolnych sklepików niezdrowego żywienia, ale także udział w ogólnopolskich programach 
prozdrowotnych i własnych akcjach i projektach, promujących zdrowy tryb życia. 
W związku z kontrolą NIK, w 13 z 19 kontrolowanych gmin wydatkowano środki na zadania 
sprzyjające profilaktyce i ograniczaniu tego zjawiska, tj. rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej, 
zajęcia taneczne i naukę pływania oraz dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Urząd Miasta S. w związku z Programem zapobiegania nadwadze i otyłości podjął działania wspierające szkoły 
w profilaktyce nadwagi. Na zadania związane z realizacją Programu walki z nadwagą i otyłością z budżetu Miasta 
w 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 3 tys. zł (pozostała kwota 2 tys. zł pochodziła z budżetu Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowy Uczeń”), co umożliwiło zdiagnozowanie problemu zagrożenia nadwagą lub 
otyłością u 730 uczniów z przebadanych ogółem 1.836 dzieci z klas I-III szkół podstawowych. W wyniku tych działań na 
pomoc specjalistyczną skierowano 221 uczniów, a opieką specjalistyczną objętych zostało 113 z nich. W związku 
z realizacją zadań Programu zapobiegania nadwadze i otyłości w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto S., wprowadzono ulgi w opłatach za wynajem  pomieszczeń dla sklepików szkolnych, pod warunkiem 
wprowadzenia w ich ofercie zdrowej żywności. 
Urząd Miejski w B. realizował program profilaktyczny pn. „Żeby serce biło dłużej”, w ramach którego wszystkie podległe 
szkoły we współpracy z Miejską Przychodnią Zdrowia, pielęgniarką szkolną, lekarzami, dietetykiem oraz Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Sportu podejmowały działania mające na celu zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży 
szkolnej, w tym m.in. organizowano konkursy wiedzy z zakresu prozdrowotnych stylów życia i zdrowego odżywiania ze 
szczególnym uwzględnieniem żywienia dzieci i młodzieży oraz festyny rodzinne w szkołach, gdzie prezentowano zdrową 
żywność oraz przeprowadzano konkursy sałatkowe. 
Urząd Miasta T. w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2007–2010” 
ogłosił konkurs na dwa projekty związane z kształtowaniem zachowań prozdrowotnych i profilaktyki otyłości dzieci 
i młodzieży, tj.: „Program wzmocnienia wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie zwiększania kontroli nad 
własnym zdrowiem psychicznym” (ze szczególnym uwzględnieniem anoreksji, bulimii i zachowań asertywnych) oraz 
„Program profilaktyki otyłości oraz wczesnej identyfikacji czynników ryzyka chorób krążenia u młodzieży gimnazjalnej”. 
Zamierzenia te nie doszły jednak do skutku, ponieważ nie udało się w przetargach wyłonić wykonawców;  
Urząd Miasta R. realizował program pn. „Powszechna nauka tańca w klasach IV szkół podstawowych” oraz programy 
pn. „Zdrowe dziecko – szczęśliwe dzieciństwo” i pn. „Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo”, dotyczące zdrowego odżywiania 
się i aktywnego stylu życia w dwóch szkołach podstawowych;  
Urząd Miejski w S inicjował działania prozdrowotne, w tym m.in. powołanie Liderów Młodzieżowych propagujących życie 
bez uzależnień w środowiskach rówieśniczych, realizację programu pn. „Żyję zdrowo – trzymam formę” (w trzech 
szkołach) oraz programu pn. „Zdrowo się odżywiamy i pięknie wyglądamy” (jedna szkoła); � Urząd Miejski w Ł. realizował 
podczas ferii zimowych program pn. „Znam, wiem, potrafię – podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Ł.” (poprzez 
wycieczki, zawody sportowe, zajęcia na basenie, rajdy i konkursy o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia). 
Promowanie wśród uczniów zdrowego żywienia są przez Szkołę Podstawową im. W. Chotomskiej w Kiełczowie 
(województwo dolnośląskie). Wymieniona Szkoła jest jedną z 12 szkół w Europie i jedyną w Polsce, które w roku szkolnym 
2010/2011 uczestniczyły w Projekcie European Schools for Healthy Food (ESHF), koordynowanym przez organizację 
Slow Food47. Głównym zadaniem Projektu jest realizacja hasła „SMACZNE CZYSTE UCZCIWE – JEM LOKALNIE – 
MYŚLĘ GLOBALNIE”, natomiast jego celem - m.in. pogłębienie wiedzy uczniów i środowiska lokalnego na temat 
prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety oraz pochodzenia żywności. Projekt jest reakcją na złe nawyki żywieniowe 
europejskich dzieci, które wynikają z braku wiedzy na temat żywności dobrej jakości, z braku umiejętności wybierania 
wartościowych produktów, ale przede wszystkim, z ograniczonego dostępu do zdrowych produktów, również w szkołach. 
Projekt  Slow Food spotkał się w Szkole z bardzo dobrym przyjęciem. W wyniku realizacji Projektu zaobserwowano 

                                                            
47  Międzynarodowa organizacja Slow Food jest strukturą typu non-profit i liczy ponad 100 tys. członków ze 135 krajów. Są to osoby fizyczne oraz prawne zrzeszone 

z organizacją. Tych nieformalnych zwolenników filozofii Ślimaczka jest z pewnością kilkakrotnie więcej. Ruch powstał w 1989 roku w reakcji na zawrotny pęd życia 
(stąd w logo znajduje się ślimak), towarzyszące mu spożywanie niskowartościowych posiłków zwanych fast foodami, zanik lokalnych tradycji żywieniowych oraz 
spadek zainteresowania tym, co jemy, pochodzeniem i smakiem tego co jemy, jak również tym, w jaki sposób spożywane przez nas pokarmy oddziałują na resztę 
świata. Działalność edukacyjna organizacji Slow Food, wszelkie wydarzenia i kampanie promocyjne poszerzają wiedzę i szacunek do pożywienia oraz 
umożliwiają dokonywanie najlepszych, z punktu widzenia społeczeństwa i środowiska naturalnego, wyborów. 
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W Urzędzie Miasta X opracowano w 2009 r. w ramach projektu pn. „Szkoła promująca zdrowie” diagnozę pn. „Analiza 
stanu zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w Ch.”. Badania te wykazały, że narastają 
negatywne czynniki zagrażające zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia, w tym m.in.: wady postawy, 
zaburzenia narządu wzroku, choroby i zaburzenia statyczne narządu ruchu, alergie i uczulenia, choroby układu 
oddechowego oraz nadwaga i otyłość. Należy dodać, że do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 
33 szkoły i placówki oświatowe podległe Urzędowi Miasta X. 

Dyrektor Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki w mieście R., sekretarz urzędu gminy S. oraz burmistrz gminy B. 
niepodejmowanie działań w ww. zakresie uzasadniali brakiem sygnałów ze szkół i od mieszkańców gminy dotyczących 
problemów nadwagi u dzieci i młodzieży z terenu gminy. 
Wójt gminy G. zwrócił uwagę na brak przepisów prawnych, które obligowałyby pielęgniarki szkolne do przekazywania 
zarówno dyrektorom szkół, jak i gminie diagnoz dotyczących dzieci i młodzieży zagrożonej nadwagą lub otyłością. 

 Niepodejmowanie działań wspierających szkoły w zakresie popularyzowania wśród uczniów zasad 
zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia (w 14 gminach, tj. 74%). 

Tylko w pięciu z 19 kontrolowanych gmin podejmowano działania wspierające prowadzone szkoły 
w zakresie popularyzowania wśród uczniów zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia.  

Rada Miasta Cz. podjęła w 2009 r. uchwałę w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci 
i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych w tym mieście. Jednym z zadań wynikających z tej 
uchwały było opracowanie i realizowanie we wszystkich szkołach i placówkach wieloletniego programu 
upowszechniającego wśród dzieci i młodzieży zasady prawidłowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem tych, 
w których funkcjonują sklepiki szkolne, stołówki lub automaty do sprzedaży produktów spożywczych. W ramach tego 
programu m. in. zebrano dane dotyczące wszystkich realizowanych programów zdrowotnych, powołano w szkołach 
koordynatorów ds. żywienia oraz funkcjonowania sklepików i automatów, wypracowano stanowisko zobowiązujące 
dyrektorów szkół do zapewnienia w umowach na prowadzenie sklepików szkolnych asortymentu zalecanych artykułów 
spożywczych (prace te zostały przerwane po roku). 

Rada Miasta P. w 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w latach 2010–2011 pomocy 
finansowej dla jednego z powiatów na realizację programu promocji zdrowia pn. „Modyfikowanie sposobu żywienia 
i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną”. 
Programem tym objęto dzieci w dwóch przedszkolach. 

Urząd gminy S. realizował „Program profilaktyki i promocji zdrowia w gminie S.”, w ramach którego organizowano 
zajęcia sportowo-rekreacyjne w uczniowskich klubach i sekcjach sportowych oraz  propagowano wzorce zachowań 
prozdrowotnych. 

 Nieskorzystanie z możliwości spowodowania wycofania, w drodze uchwał rad gmin, ze sklepików szkolnych 
i automatów spożywczych, zlokalizowanych na terenie prowadzonych szkół, produktów niezalecanych 
w żywieniu dzieci i młodzieży (we wszystkich skontrolowanych gminach). 

W żadnej z 19 skontrolowanych gmin, rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie wycofania ze sklepików szkolnych 
produktów o niskiej wartości odżywczej i niewskazanych dla dzieci i młodzieży, mimo występującego w szkołach 
zjawiska nadwagi i otyłości, szczególnie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

 Brak informacji o celach i zadaniach Programu zapobiegania nadwadze i otyłości. 
Przedstawiciele 19 gmin poddanych badaniom kontrolnym nie uczestniczyli w konferencjach i warsztatach 
organizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w związku z rozpowszechnianiem ww. Programu, 
ponieważ żadna ze skontrolowanych gmin nie otrzymała zaproszenia. Warto nadmienić, że ww. Program 
był dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 

 Brak inicjatyw opracowania lokalnych programów zapobiegania nadwadze i otyłości. 
Skontrolowane gminy, z wyjątkiem jednej, uznały, że problematyką ograniczenia nadwagi i otyłości u dzieci 
i młodzieży szkolnej powinny zajmować się szkoły i nie przejawiały w tym zakresie inicjatyw opracowania 
lokalnego programu. 

 
 

 
 

Dobre praktyki: 

Realizowanie pomysłów na walkę z nadwagą i otyłością u dzieci – nie tylko przez usuwanie ze 
szkolnych sklepików niezdrowego żywienia, ale także udział w ogólnopolskich programach 
prozdrowotnych i własnych akcjach i projektach, promujących zdrowy tryb życia. 
W związku z kontrolą NIK, w 13 z 19 kontrolowanych gmin wydatkowano środki na zadania 
sprzyjające profilaktyce i ograniczaniu tego zjawiska, tj. rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej, 
zajęcia taneczne i naukę pływania oraz dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Urząd Miasta S. w związku z Programem zapobiegania nadwadze i otyłości podjął działania wspierające szkoły 
w profilaktyce nadwagi. Na zadania związane z realizacją Programu walki z nadwagą i otyłością z budżetu Miasta 
w 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 3 tys. zł (pozostała kwota 2 tys. zł pochodziła z budżetu Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowy Uczeń”), co umożliwiło zdiagnozowanie problemu zagrożenia nadwagą lub 
otyłością u 730 uczniów z przebadanych ogółem 1.836 dzieci z klas I-III szkół podstawowych. W wyniku tych działań na 
pomoc specjalistyczną skierowano 221 uczniów, a opieką specjalistyczną objętych zostało 113 z nich. W związku 
z realizacją zadań Programu zapobiegania nadwadze i otyłości w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto S., wprowadzono ulgi w opłatach za wynajem  pomieszczeń dla sklepików szkolnych, pod warunkiem 
wprowadzenia w ich ofercie zdrowej żywności. 
Urząd Miejski w B. realizował program profilaktyczny pn. „Żeby serce biło dłużej”, w ramach którego wszystkie podległe 
szkoły we współpracy z Miejską Przychodnią Zdrowia, pielęgniarką szkolną, lekarzami, dietetykiem oraz Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Sportu podejmowały działania mające na celu zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży 
szkolnej, w tym m.in. organizowano konkursy wiedzy z zakresu prozdrowotnych stylów życia i zdrowego odżywiania ze 
szczególnym uwzględnieniem żywienia dzieci i młodzieży oraz festyny rodzinne w szkołach, gdzie prezentowano zdrową 
żywność oraz przeprowadzano konkursy sałatkowe. 
Urząd Miasta T. w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2007–2010” 
ogłosił konkurs na dwa projekty związane z kształtowaniem zachowań prozdrowotnych i profilaktyki otyłości dzieci 
i młodzieży, tj.: „Program wzmocnienia wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie zwiększania kontroli nad 
własnym zdrowiem psychicznym” (ze szczególnym uwzględnieniem anoreksji, bulimii i zachowań asertywnych) oraz 
„Program profilaktyki otyłości oraz wczesnej identyfikacji czynników ryzyka chorób krążenia u młodzieży gimnazjalnej”. 
Zamierzenia te nie doszły jednak do skutku, ponieważ nie udało się w przetargach wyłonić wykonawców;  
Urząd Miasta R. realizował program pn. „Powszechna nauka tańca w klasach IV szkół podstawowych” oraz programy 
pn. „Zdrowe dziecko – szczęśliwe dzieciństwo” i pn. „Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo”, dotyczące zdrowego odżywiania 
się i aktywnego stylu życia w dwóch szkołach podstawowych;  
Urząd Miejski w S inicjował działania prozdrowotne, w tym m.in. powołanie Liderów Młodzieżowych propagujących życie 
bez uzależnień w środowiskach rówieśniczych, realizację programu pn. „Żyję zdrowo – trzymam formę” (w trzech 
szkołach) oraz programu pn. „Zdrowo się odżywiamy i pięknie wyglądamy” (jedna szkoła); � Urząd Miejski w Ł. realizował 
podczas ferii zimowych program pn. „Znam, wiem, potrafię – podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Ł.” (poprzez 
wycieczki, zawody sportowe, zajęcia na basenie, rajdy i konkursy o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia). 
Promowanie wśród uczniów zdrowego żywienia są przez Szkołę Podstawową im. W. Chotomskiej w Kiełczowie 
(województwo dolnośląskie). Wymieniona Szkoła jest jedną z 12 szkół w Europie i jedyną w Polsce, które w roku szkolnym 
2010/2011 uczestniczyły w Projekcie European Schools for Healthy Food (ESHF), koordynowanym przez organizację 
Slow Food47. Głównym zadaniem Projektu jest realizacja hasła „SMACZNE CZYSTE UCZCIWE – JEM LOKALNIE – 
MYŚLĘ GLOBALNIE”, natomiast jego celem - m.in. pogłębienie wiedzy uczniów i środowiska lokalnego na temat 
prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety oraz pochodzenia żywności. Projekt jest reakcją na złe nawyki żywieniowe 
europejskich dzieci, które wynikają z braku wiedzy na temat żywności dobrej jakości, z braku umiejętności wybierania 
wartościowych produktów, ale przede wszystkim, z ograniczonego dostępu do zdrowych produktów, również w szkołach. 
Projekt  Slow Food spotkał się w Szkole z bardzo dobrym przyjęciem. W wyniku realizacji Projektu zaobserwowano 

                                                            
47  Międzynarodowa organizacja Slow Food jest strukturą typu non-profit i liczy ponad 100 tys. członków ze 135 krajów. Są to osoby fizyczne oraz prawne zrzeszone 

z organizacją. Tych nieformalnych zwolenników filozofii Ślimaczka jest z pewnością kilkakrotnie więcej. Ruch powstał w 1989 roku w reakcji na zawrotny pęd życia 
(stąd w logo znajduje się ślimak), towarzyszące mu spożywanie niskowartościowych posiłków zwanych fast foodami, zanik lokalnych tradycji żywieniowych oraz 
spadek zainteresowania tym, co jemy, pochodzeniem i smakiem tego co jemy, jak również tym, w jaki sposób spożywane przez nas pokarmy oddziałują na resztę 
świata. Działalność edukacyjna organizacji Slow Food, wszelkie wydarzenia i kampanie promocyjne poszerzają wiedzę i szacunek do pożywienia oraz 
umożliwiają dokonywanie najlepszych, z punktu widzenia społeczeństwa i środowiska naturalnego, wyborów. 

Szkolnictwo i sport
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w Szkole: wzrost świadomości uczniów dotyczący wyboru zdrowych produktów spożywczych, wzrost zaufania rodziców do 
szkoły, iż edukuje ona nie tylko na poziomie werbalnym, ale prowadzi konkretne działania powodujące zmiany np. zdrowy 
sklepik szkolny, wielkie zaangażowanie dzieci w realizację projektu (m.in. założenie Klubu Obrońców Smaku, praca 
w ogródku szkolnym), zajęcia z edukacji smaku - przygotowywane przez dzieci posiłki cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Dostrzeżono też wartość dodaną projektu – integrację zespołów uczniowskich, nauczycielskich oraz 
wspólne przygotowywanie posiłków w rodzinach. 
Szkoła zamierza kontynuować projekt w kolejnych latach szkolnych. Pracuje nad spisaniem działań na przyszły rok 
szkolny, których założeniami będą m.in.: wizyty w okolicznych gospodarstwach – tzw. warsztaty mleczne, których 
prowadzenie Szkoła chce zaproponować lokalnym rolnikom; "powrót do korzeni smaku"– zbieranie przez dzieci 
zapisywanych od pokoleń przepisów; przygotowywanie w szkolnej stołówce posiłków w oparciu o wybrane receptury oraz, 
na podstawie zebranych doświadczeń, publikacja szkolnej kolekcji przepisów dla lokalnej społeczności. 

Wnioski pokontrolne 

W ocenie NIK konieczne jest zwiększenie skuteczności działań, zwłaszcza przez gminy (organy prowadzące 
szkoły) oraz szkoły, w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej. W tym zakresie 
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie powinni w szczególności: 
 Podejmować działania dotyczące rozpoznawania potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży, w tym w zakresie 

zapobiegania nadwadze i otyłości oraz organizowania odpowiednich działań prozdrowotnych. 
 Uznać żywienie zbiorowe w szkołach jako niezbędny element pomocy i ochrony zdrowia uczniów oraz 

nadać mu wysoką rangę i zapewnić warunki do jego organizowania. 
 Spowodować wycofanie ze sklepików szkolnych i automatów spożywczych żywności niezalecanej dla dzieci 

i młodzieży. 
 Dążyć do organizowania w szkołach pracowni wyposażonych w sprzęt do wspólnego przygotowywania zdrowych 

posiłków. 
 Współdziałać na szczeblu lokalnym ze służbą zdrowia, Państwową Inspekcją Sanitarną i placówkami oświatowymi, 

w podejmowanych działaniach prozdrowotnych, służących m.in. zapobieganiu nadwadze i otyłości u dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

 Podejmować w większym stopniu działania promujące zdrowy styl życia i aktywność ruchową uczniów i całej 
społeczności lokalnej. 

 Podejmować działania na rzecz rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej zarówno na terenie gminy, jak 
i w szkołach. 

W wyniku kontroli sformułowany został wniosek de lege ferenda. NIK wskazała na potrzebę znowelizowania 
przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu 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 form współpracy pielęgniarki szkolnej z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną. 

Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów (P/10/074) 
Kontrolą objęto 75 jednostek organizacyjnych, w tym: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 19 urzędów gmin i trzy jednostki 
organizacyjne gmin oraz 52 szkoły publiczne (25 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, siedem szkół ponadgimnazjalnych) 
na terenie 10 województw. Kontrolą objęto lata 2009–2011 (I kwartał). 

Wyniki kontroli wykazały, że gminy, których zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy materialnej dla uczniów, 
nie rozpoznawały w dostatecznym stopniu potrzeb w tym zakresie i nie organizowały dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
Ponadto nie w pełni wykorzystywały środki budżetowe przeznaczone na te cele. W 2009 r. w skali kraju nie wykorzystano 
ponad 9% środków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów, w tym 30% środków na pomoc 
w ramach programu rządowego Wyprawka szkolna, a w 2010 r. 16% środków, w tym na pomoc w ramach tego 
programu – 38% środków. 

Szkolnictwo i sport  
 

 
 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak rzetelnego rozpoznania potrzeb uczniów ubiegających się o stypendia szkolne. 

Regulamin obowiązujący w okresie objętym kontrolą w miejscowości W. nie gwarantował udzielania pomocy 
materialnej wszystkim uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie. Przyznanie pomocy materialnej uzależniono od posiadanych na ten cel środków finansowych 
otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, podczas gdy na dofinansowanie tej pomocy gmina 
otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Ponadto zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem, 
prowadzenie postępowania w zakresie rozpatrywania wniosków o stypendia i zasiłki szkolne należało do obowiązków 
dyrektorów szkół. Burmistrz Miasta wydając decyzje administracyjne w tych sprawach, nie dysponował aktami spraw, 
co uniemożliwiało mu odniesienie się w uzasadnieniu rozstrzygnięcia do dowodów zebranych w postępowaniu.  

Podobne zasady udzielania pomocy materialnej określał Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta R. Regulamin ten dopuszczał także możliwość cofnięcia lub 
wstrzymania stypendium szkolnego w przypadku, gdy uczeń opuścił 10% godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych 
w stosunku do obowiązujących godzin lekcyjnych w danym roku szkolnym, co było niezgodne z przepisem art. 90o 
ust. 4 ustawy o systemie oświat. 

W regulaminie obowiązującym w gminie B. uzyskanie stypendium szkolnego było uwarunkowane obowiązkiem 
zasięgnięcia opinii dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, nieprzewidzianym w art. 90n ust. 2 pkt 1 i ust. 4 
ustawy o systemie oświaty.  

 Nieprzestrzeganie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym  m.in. regulaminowych 
form udzielania stypendiów i obowiązku określania w decyzjach o przyznaniu pomocy materialnej sposobu i terminu 
rozliczenia przez wnioskodawcę stypendium.  

Burmistrz jednego z miast w wojew. małopolskim  upoważnił kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania 
decyzji w jego imieniu, co naruszało art. 268a kpa, zgodnie z którym organ administracji publicznej może w formie 
pisemnej upoważnić tylko pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu. 

W gminie G. (lubelskie) do dnia 31 października 2009 r. wszystkie stypendia szkolne przyznawano w maksymalnej 
wysokości, tj. 128 zł, natomiast wysokość miesięcznego stypendium od 1 listopada 2009 r. do czasu zakończenia 
kontroli (18 stycznia 2011 r.) wynosiła od 90 zł do 150 zł, podczas gdy maksymalna kwota stypendium w tym okresie 
mogła wynosić 182 zł. 

W gminie wiejskiej S.(podlaskie), w przypadkach osiągania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 
od 263,26 zł do 351 zł (tj. powyżej 75% do 100% kryterium dochodowego), stypendium szkolne określono w kwocie 
72,80 zł, a ze względu na trudną sytuację materialną wszystkich wnioskujących miesięczna kwota stypendium została 
podniesiona do 75 zł. 

 Udzielanie stypendium szkolnego wyłącznie w formie pieniężnej, co naruszało zasadę określoną w art. 90d 
ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

Zastępca Prezydenta Miasta W., wyjaśniając przyczyny przyznawania stypendiów szkolnych w formie pieniężnej, 
podał m.in., że przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty są przepisami nieprecyzyjnymi i ograniczającymi 
samorząd w zakresie procedur związanych z udzielaniem pomocy. Rzeczowa pomoc jest praktycznie niemożliwa 
z uwagi na różnorodność potrzeb uczniów oraz wielkość jst. 

Miasto T. wybrało wyłącznie pieniężną formę udzielania stypendiów szkolnych, bo zdaniem Urzędu: forma świadczenia 
pieniężnego jaką wybrała gmina w celu realizacji zadania jest ekonomiczna, tańsza w obsłudze administracyjnej 
i przede wszystkim racjonalna, nie ogranicza bowiem możliwości dokonania zakupów według indywidualnych potrzeb 
ucznia, umożliwiając zakup przez wnioskodawców określonych pomocy dydaktycznych również na rynku wtórnym. 
Wybór innej formy pomocy uczniom wiązałby się z koniecznością organizowania przetargów bez posiadania informacji 
na temat rodzaju, wielkości i różnorodności indywidualnych potrzeb uczniów, a tym samym o przedmiocie zamówienia. 
Szkoły prowadzone przez Urząd kwalifikowały uczniów do stypendiów oraz zasiłków szkolnych – i na podstawie 
decyzji Prezydenta o przyznanych świadczeniach – wypłacały te należności. 
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w Szkole: wzrost świadomości uczniów dotyczący wyboru zdrowych produktów spożywczych, wzrost zaufania rodziców do 
szkoły, iż edukuje ona nie tylko na poziomie werbalnym, ale prowadzi konkretne działania powodujące zmiany np. zdrowy 
sklepik szkolny, wielkie zaangażowanie dzieci w realizację projektu (m.in. założenie Klubu Obrońców Smaku, praca 
w ogródku szkolnym), zajęcia z edukacji smaku - przygotowywane przez dzieci posiłki cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Dostrzeżono też wartość dodaną projektu – integrację zespołów uczniowskich, nauczycielskich oraz 
wspólne przygotowywanie posiłków w rodzinach. 
Szkoła zamierza kontynuować projekt w kolejnych latach szkolnych. Pracuje nad spisaniem działań na przyszły rok 
szkolny, których założeniami będą m.in.: wizyty w okolicznych gospodarstwach – tzw. warsztaty mleczne, których 
prowadzenie Szkoła chce zaproponować lokalnym rolnikom; "powrót do korzeni smaku"– zbieranie przez dzieci 
zapisywanych od pokoleń przepisów; przygotowywanie w szkolnej stołówce posiłków w oparciu o wybrane receptury oraz, 
na podstawie zebranych doświadczeń, publikacja szkolnej kolekcji przepisów dla lokalnej społeczności. 

Wnioski pokontrolne 

W ocenie NIK konieczne jest zwiększenie skuteczności działań, zwłaszcza przez gminy (organy prowadzące 
szkoły) oraz szkoły, w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej. W tym zakresie 
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie powinni w szczególności: 
 Podejmować działania dotyczące rozpoznawania potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży, w tym w zakresie 

zapobiegania nadwadze i otyłości oraz organizowania odpowiednich działań prozdrowotnych. 
 Uznać żywienie zbiorowe w szkołach jako niezbędny element pomocy i ochrony zdrowia uczniów oraz 

nadać mu wysoką rangę i zapewnić warunki do jego organizowania. 
 Spowodować wycofanie ze sklepików szkolnych i automatów spożywczych żywności niezalecanej dla dzieci 

i młodzieży. 
 Dążyć do organizowania w szkołach pracowni wyposażonych w sprzęt do wspólnego przygotowywania zdrowych 

posiłków. 
 Współdziałać na szczeblu lokalnym ze służbą zdrowia, Państwową Inspekcją Sanitarną i placówkami oświatowymi, 

w podejmowanych działaniach prozdrowotnych, służących m.in. zapobieganiu nadwadze i otyłości u dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

 Podejmować w większym stopniu działania promujące zdrowy styl życia i aktywność ruchową uczniów i całej 
społeczności lokalnej. 

 Podejmować działania na rzecz rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej zarówno na terenie gminy, jak 
i w szkołach. 

W wyniku kontroli sformułowany został wniosek de lege ferenda. NIK wskazała na potrzebę znowelizowania 
przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu 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 form współpracy pielęgniarki szkolnej z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną. 

Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów (P/10/074) 
Kontrolą objęto 75 jednostek organizacyjnych, w tym: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 19 urzędów gmin i trzy jednostki 
organizacyjne gmin oraz 52 szkoły publiczne (25 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, siedem szkół ponadgimnazjalnych) 
na terenie 10 województw. Kontrolą objęto lata 2009–2011 (I kwartał). 

Wyniki kontroli wykazały, że gminy, których zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy materialnej dla uczniów, 
nie rozpoznawały w dostatecznym stopniu potrzeb w tym zakresie i nie organizowały dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
Ponadto nie w pełni wykorzystywały środki budżetowe przeznaczone na te cele. W 2009 r. w skali kraju nie wykorzystano 
ponad 9% środków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów, w tym 30% środków na pomoc 
w ramach programu rządowego Wyprawka szkolna, a w 2010 r. 16% środków, w tym na pomoc w ramach tego 
programu – 38% środków. 

 
 

 
 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Brak rzetelnego rozpoznania potrzeb uczniów ubiegających się o stypendia szkolne. 

Regulamin obowiązujący w okresie objętym kontrolą w miejscowości W. nie gwarantował udzielania pomocy 
materialnej wszystkim uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie. Przyznanie pomocy materialnej uzależniono od posiadanych na ten cel środków finansowych 
otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, podczas gdy na dofinansowanie tej pomocy gmina 
otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Ponadto zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem, 
prowadzenie postępowania w zakresie rozpatrywania wniosków o stypendia i zasiłki szkolne należało do obowiązków 
dyrektorów szkół. Burmistrz Miasta wydając decyzje administracyjne w tych sprawach, nie dysponował aktami spraw, 
co uniemożliwiało mu odniesienie się w uzasadnieniu rozstrzygnięcia do dowodów zebranych w postępowaniu.  

Podobne zasady udzielania pomocy materialnej określał Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta R. Regulamin ten dopuszczał także możliwość cofnięcia lub 
wstrzymania stypendium szkolnego w przypadku, gdy uczeń opuścił 10% godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych 
w stosunku do obowiązujących godzin lekcyjnych w danym roku szkolnym, co było niezgodne z przepisem art. 90o 
ust. 4 ustawy o systemie oświat. 

W regulaminie obowiązującym w gminie B. uzyskanie stypendium szkolnego było uwarunkowane obowiązkiem 
zasięgnięcia opinii dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, nieprzewidzianym w art. 90n ust. 2 pkt 1 i ust. 4 
ustawy o systemie oświaty.  

 Nieprzestrzeganie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym  m.in. regulaminowych 
form udzielania stypendiów i obowiązku określania w decyzjach o przyznaniu pomocy materialnej sposobu i terminu 
rozliczenia przez wnioskodawcę stypendium.  

Burmistrz jednego z miast w wojew. małopolskim  upoważnił kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania 
decyzji w jego imieniu, co naruszało art. 268a kpa, zgodnie z którym organ administracji publicznej może w formie 
pisemnej upoważnić tylko pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu. 

W gminie G. (lubelskie) do dnia 31 października 2009 r. wszystkie stypendia szkolne przyznawano w maksymalnej 
wysokości, tj. 128 zł, natomiast wysokość miesięcznego stypendium od 1 listopada 2009 r. do czasu zakończenia 
kontroli (18 stycznia 2011 r.) wynosiła od 90 zł do 150 zł, podczas gdy maksymalna kwota stypendium w tym okresie 
mogła wynosić 182 zł. 

W gminie wiejskiej S.(podlaskie), w przypadkach osiągania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 
od 263,26 zł do 351 zł (tj. powyżej 75% do 100% kryterium dochodowego), stypendium szkolne określono w kwocie 
72,80 zł, a ze względu na trudną sytuację materialną wszystkich wnioskujących miesięczna kwota stypendium została 
podniesiona do 75 zł. 

 Udzielanie stypendium szkolnego wyłącznie w formie pieniężnej, co naruszało zasadę określoną w art. 90d 
ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

Zastępca Prezydenta Miasta W., wyjaśniając przyczyny przyznawania stypendiów szkolnych w formie pieniężnej, 
podał m.in., że przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty są przepisami nieprecyzyjnymi i ograniczającymi 
samorząd w zakresie procedur związanych z udzielaniem pomocy. Rzeczowa pomoc jest praktycznie niemożliwa 
z uwagi na różnorodność potrzeb uczniów oraz wielkość jst. 

Miasto T. wybrało wyłącznie pieniężną formę udzielania stypendiów szkolnych, bo zdaniem Urzędu: forma świadczenia 
pieniężnego jaką wybrała gmina w celu realizacji zadania jest ekonomiczna, tańsza w obsłudze administracyjnej 
i przede wszystkim racjonalna, nie ogranicza bowiem możliwości dokonania zakupów według indywidualnych potrzeb 
ucznia, umożliwiając zakup przez wnioskodawców określonych pomocy dydaktycznych również na rynku wtórnym. 
Wybór innej formy pomocy uczniom wiązałby się z koniecznością organizowania przetargów bez posiadania informacji 
na temat rodzaju, wielkości i różnorodności indywidualnych potrzeb uczniów, a tym samym o przedmiocie zamówienia. 
Szkoły prowadzone przez Urząd kwalifikowały uczniów do stypendiów oraz zasiłków szkolnych – i na podstawie 
decyzji Prezydenta o przyznanych świadczeniach – wypłacały te należności. 

Szkolnictwo i sport



160

 
 

 
 

Miasto R. wypłatę stypendiów szkolnych w formie pieniężnej uzasadniało możliwościami organizacyjnymi. Kontrola 
120 dokumentacji dotyczącej stypendium wykazała przypadek wypłaty stypendium w formie pieniężnej nawet wtedy, 
gdy we wniosku o stypendium wskazywano na występowanie alkoholizmu w rodzinie. 

Urząd Miasta S. przyjął pieniężną formę świadczenia pomocy ze względów organizacyjnych oraz braków kadrowych. 

 Urzędy gmin nie wspomagały rodziców w wykorzystywaniu przyznanych stypendiów szkolnych, co mogło 
przyczyniać się m.in. do niepełnego wykorzystywania przyznanej pomocy. 

W 2010 r. w miejscowości K. 28% beneficjentów (z próby 120 badanych) wykorzystało środki w kwotach niższych niż 
kwoty przyznanych stypendiów, co uzasadniono trudną sytuacją finansową rodzin i brakiem możliwości wyłożenia 
odpowiednich środków na zakup artykułów i pomocy szkolnych. 

W Urzędzie Miasta C. nie podejmowano działań wspomagających rodziców w wykorzystaniu środków w ramach 
przyznanych stypendiów szkolnych, mimo że szkoły przekazywały do Urzędu informacje o niewykorzystanych kwotach 
przyznanych stypendiów. Kontrola wykonania 120 decyzji wykazała, że w 14 (11% badanych spraw) przypadkach 
niewykorzystana kwota przekraczała połowę kwoty stypendium, w 15 przypadkach niewykorzystana kwota wyniosła 
30% kwoty stypendium, w czterech przypadkach niewykorzystane kwoty wynosiły mniej niż 10% przyznanego 
stypendium i w czterech (3%) przypadkach stypendium nie zostało w ogóle wykorzystane.  

 Niezapewnienie przez gminy w 2010 r. 20% udziału środków własnych w finansowaniu stypendiów i zasiłków 
szkolnych oraz niezwróceniu do budżetu państwa pobranych w nadmiernej wysokości kwot dotacji. 

W 2009 r. skontrolowane gminy pokrywały wydatki na pomoc materialną dla uczniów głównie środkami 
z dotacji celowej przekazywanej gminom przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem właściwego 
wojewody. Udział środków własnych w ogólnej kwocie wydatków na pomoc materialną dla uczniów 
(stypendia szkolne i zasiłki szkolne) stwierdzono tylko w czterech z 19 skontrolowanych gminach. W 2010 r. 
spośród 19 gmin objętych kontrolą, cztery gminy nie uwzględniły w ogólnej kwocie wydatków na pomoc 
materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 20% udziału środków własnych. Gminy te do czasu 
zakończenia kontroli nie zwróciły do budżetu państwa nadmiernie pobranych kwot dotacji celowej, co naruszało 
art. 169 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 Opóźnienia w wypłatach stypendiów. 

W toku kontroli wykazano, że samorządom gminnym zdarza się łamać przepisy Ustawy o systemie oświaty. 
Kontrolerzy NIK zwrócili uwagę na umieszczanie w regulaminach dotyczących dofinansowywania uczniów 
dodatkowych wymagań. Na przykład w jednym z miast 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% skontrolowanych gmin opóźniało wydawanie decyzji 
o przyznaniu pomocy finansowej.  

Kontrola w mieście R. wykazała, że decyzje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydawane były 
z przekroczeniem maksymalnych terminów na załatwienie sprawy (od 32 do 83 dni). Przekroczenie terminów 
załatwienia wniosków o stypendium lub zasiłek szkolny stwierdzono we wszystkich ze 120 badanych dokumentacjach 
wnioskowych o stypendia szkolne oraz w 23 (60%) z 38 dokumentacjach wnioskowych o zasiłek szkolny. 
Jednocześnie strony nie były zawiadamiane o niezałatwieniu sprawy w terminie. Stwierdzono także, że organ 
I instancji wydawał decyzje o cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium jedynie na podstawie informacji uzyskanych 
od dyrektorów szkół o przekroczeniu przez ucznia 10% limitu godzin nieusprawiedliwionych, nie zawiadamiając strony 
o wszczęciu postępowania. W rezultacie powyższego wydano (na skutek pomyłki szkoły we wskazaniu danych ucznia) 
decyzję o cofnięciu stypendium, skierowaną do osoby niebędącej stroną w sprawie. 

Wnioski pokontrolne: 

 Zwiększenie wykorzystania środków budżetowych, przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów. 
 Terminowe rozpatrywanie wniosków stypendia i zasiłki szkolne. 
 Wspieranie uczniów zdolnych drogą udzielania im stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

Szkolnictwo i sport  
 

 
 

2. Sport 

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu  
„Moje Boisko – Orlik 2012” (P/10/146) 

Kontrolą objęto lata 2008–2010 (I półrocze). Badania kontrolne przeprowadzono w 31 gminach z terenu województw: 
lubelskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego, które uczestniczyły 
w I lub II edycji programu. Skontrolowano 31 zadań inwestycyjnych (po jednym w każdej gminie) polegających na budowie 
kompleksów boisk sportowo-rekreacyjnych Orlik, tj. 2,4% z ogółem 1284 zrealizowanych w dwóch edycjach programu. 

Doniesienia medialne pojawiające się w latach 2008–2009 oraz ustalenia kontroli budżetowych NIK 
prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego, wskazywały na pojawienie się przy budowie zespołów 
boisk Orlik, nieprawidłowości typowych dla inwestycji realizowanych przez administrację publiczną 
(np.: niewłaściwe przygotowanie inwestycji, naruszanie przepisów Pzp, nieuzasadniony wzrost kosztów, 
zachowania korupcyjne). Z uwagi na zaangażowanie znacznych środków publicznych z budżetu państwa 
i z budżetów województw samorządowych, w dofinansowanie budowy Orlików, NIK uznała za celowe 
przeprowadzenie kontroli w gminach uczestniczących w programie, w zakresie prawidłowości przygotowania 
budowy Orlików oraz wykonania i zagospodarowania tych obiektów sportowych, a także prawidłowości 
wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na te cele.  

W większości kontrolowanych gmin (w 26 z 31, tj. 84%) stwierdzono istotne nieprawidłowości. 
Wójtowie/burmistrzowie nie wywiązali się należycie z obowiązków w zakresie przestrzegania procedur 
związanych z realizacją zespołów boisk Orlik. W gminach, w trakcie przygotowywania budowy Orlików oraz 
wykonywania inwestycji, dochodziło do naruszeń przepisów Prawa budowlanego. Nie przestrzegano rzetelnie 
zasad budowy boisk, wynikających z założeń Programu oraz wytycznych („dobrych praktyk” w zakresie 
wykonawstwa) przekazywanych przez MSiT, w oparciu o analizę dotychczasowych doświadczeń jednostek 
budujących Orliki i opinie IAKS Polska. 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.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nierzetelna dokumentacja projektowa do przetargów na Orliki. 

W roku 2008 nie było dostatecznej konkurencji wśród wykonawców boisk Orlik, co pozwalało firmom budowlanym 
startującym w przetargach – często jako jedyny oferent – na dyktowanie wysokich cen na usługi budowlane. W roku 
2009, ze względu na kryzys gospodarczy zwiększyła się liczba firm budowlanych ubiegających się o te zlecenia, 
a  tym samym wzrosła konkurencja wśród potencjalnych wykonawców, co zaowocowało spadkiem kosztów budowy 
kompleksów boisk sportowych Orlik. 

W 15 głównych przetargach48 na wykonanie boisk Orlik przeprowadzonych w skontrolowanych jednostkach 
w  2008 r. (14 dla obiektów z I edycji i jeden dla obiektu z  II edycji), w siedmiu postępowaniach wyboru wykonawcy 
dokonywano na podstawie tylko jednej oferty. W 16 głównych przetargach przeprowadzonych w 2009 r., w żadnym 
przypadku nie wystąpiła sytuacja, w której wyboru wykonawcy należałoby dokonać na podstawie jednej oferty, a aż 
w siedmiu przypadkach wykonawcę wybierano na podstawie od sześciu do dziewięciu ofert, a w dwóch 
przypadkach na podstawie odpowiednio 10 i 14 ofert.  
W siedmiu spośród 31 skontrolowanych gmin nierzetelnie przygotowano dokumentację przetargową 
(w tym projektową) na potrzeby głównych zamówień publicznych dotyczących budowy boisk Orlik. 

                                                            
48  „Główne przetargi” –  przetargi na budowę boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego Orlika 2012. 
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Miasto R. wypłatę stypendiów szkolnych w formie pieniężnej uzasadniało możliwościami organizacyjnymi. Kontrola 
120 dokumentacji dotyczącej stypendium wykazała przypadek wypłaty stypendium w formie pieniężnej nawet wtedy, 
gdy we wniosku o stypendium wskazywano na występowanie alkoholizmu w rodzinie. 

Urząd Miasta S. przyjął pieniężną formę świadczenia pomocy ze względów organizacyjnych oraz braków kadrowych. 

 Urzędy gmin nie wspomagały rodziców w wykorzystywaniu przyznanych stypendiów szkolnych, co mogło 
przyczyniać się m.in. do niepełnego wykorzystywania przyznanej pomocy. 

W 2010 r. w miejscowości K. 28% beneficjentów (z próby 120 badanych) wykorzystało środki w kwotach niższych niż 
kwoty przyznanych stypendiów, co uzasadniono trudną sytuacją finansową rodzin i brakiem możliwości wyłożenia 
odpowiednich środków na zakup artykułów i pomocy szkolnych. 

W Urzędzie Miasta C. nie podejmowano działań wspomagających rodziców w wykorzystaniu środków w ramach 
przyznanych stypendiów szkolnych, mimo że szkoły przekazywały do Urzędu informacje o niewykorzystanych kwotach 
przyznanych stypendiów. Kontrola wykonania 120 decyzji wykazała, że w 14 (11% badanych spraw) przypadkach 
niewykorzystana kwota przekraczała połowę kwoty stypendium, w 15 przypadkach niewykorzystana kwota wyniosła 
30% kwoty stypendium, w czterech przypadkach niewykorzystane kwoty wynosiły mniej niż 10% przyznanego 
stypendium i w czterech (3%) przypadkach stypendium nie zostało w ogóle wykorzystane.  

 Niezapewnienie przez gminy w 2010 r. 20% udziału środków własnych w finansowaniu stypendiów i zasiłków 
szkolnych oraz niezwróceniu do budżetu państwa pobranych w nadmiernej wysokości kwot dotacji. 

W 2009 r. skontrolowane gminy pokrywały wydatki na pomoc materialną dla uczniów głównie środkami 
z dotacji celowej przekazywanej gminom przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem właściwego 
wojewody. Udział środków własnych w ogólnej kwocie wydatków na pomoc materialną dla uczniów 
(stypendia szkolne i zasiłki szkolne) stwierdzono tylko w czterech z 19 skontrolowanych gminach. W 2010 r. 
spośród 19 gmin objętych kontrolą, cztery gminy nie uwzględniły w ogólnej kwocie wydatków na pomoc 
materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 20% udziału środków własnych. Gminy te do czasu 
zakończenia kontroli nie zwróciły do budżetu państwa nadmiernie pobranych kwot dotacji celowej, co naruszało 
art. 169 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 Opóźnienia w wypłatach stypendiów. 

W toku kontroli wykazano, że samorządom gminnym zdarza się łamać przepisy Ustawy o systemie oświaty. 
Kontrolerzy NIK zwrócili uwagę na umieszczanie w regulaminach dotyczących dofinansowywania uczniów 
dodatkowych wymagań. Na przykład w jednym z miast 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% skontrolowanych gmin opóźniało wydawanie decyzji 
o przyznaniu pomocy finansowej.  

Kontrola w mieście R. wykazała, że decyzje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydawane były 
z przekroczeniem maksymalnych terminów na załatwienie sprawy (od 32 do 83 dni). Przekroczenie terminów 
załatwienia wniosków o stypendium lub zasiłek szkolny stwierdzono we wszystkich ze 120 badanych dokumentacjach 
wnioskowych o stypendia szkolne oraz w 23 (60%) z 38 dokumentacjach wnioskowych o zasiłek szkolny. 
Jednocześnie strony nie były zawiadamiane o niezałatwieniu sprawy w terminie. Stwierdzono także, że organ 
I instancji wydawał decyzje o cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium jedynie na podstawie informacji uzyskanych 
od dyrektorów szkół o przekroczeniu przez ucznia 10% limitu godzin nieusprawiedliwionych, nie zawiadamiając strony 
o wszczęciu postępowania. W rezultacie powyższego wydano (na skutek pomyłki szkoły we wskazaniu danych ucznia) 
decyzję o cofnięciu stypendium, skierowaną do osoby niebędącej stroną w sprawie. 

Wnioski pokontrolne: 

 Zwiększenie wykorzystania środków budżetowych, przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów. 
 Terminowe rozpatrywanie wniosków stypendia i zasiłki szkolne. 
 Wspieranie uczniów zdolnych drogą udzielania im stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

 
 

 
 

2. Sport 

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu  
„Moje Boisko – Orlik 2012” (P/10/146) 

Kontrolą objęto lata 2008–2010 (I półrocze). Badania kontrolne przeprowadzono w 31 gminach z terenu województw: 
lubelskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego, które uczestniczyły 
w I lub II edycji programu. Skontrolowano 31 zadań inwestycyjnych (po jednym w każdej gminie) polegających na budowie 
kompleksów boisk sportowo-rekreacyjnych Orlik, tj. 2,4% z ogółem 1284 zrealizowanych w dwóch edycjach programu. 

Doniesienia medialne pojawiające się w latach 2008–2009 oraz ustalenia kontroli budżetowych NIK 
prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego, wskazywały na pojawienie się przy budowie zespołów 
boisk Orlik, nieprawidłowości typowych dla inwestycji realizowanych przez administrację publiczną 
(np.: niewłaściwe przygotowanie inwestycji, naruszanie przepisów Pzp, nieuzasadniony wzrost kosztów, 
zachowania korupcyjne). Z uwagi na zaangażowanie znacznych środków publicznych z budżetu państwa 
i z budżetów województw samorządowych, w dofinansowanie budowy Orlików, NIK uznała za celowe 
przeprowadzenie kontroli w gminach uczestniczących w programie, w zakresie prawidłowości przygotowania 
budowy Orlików oraz wykonania i zagospodarowania tych obiektów sportowych, a także prawidłowości 
wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na te cele.  

W większości kontrolowanych gmin (w 26 z 31, tj. 84%) stwierdzono istotne nieprawidłowości. 
Wójtowie/burmistrzowie nie wywiązali się należycie z obowiązków w zakresie przestrzegania procedur 
związanych z realizacją zespołów boisk Orlik. W gminach, w trakcie przygotowywania budowy Orlików oraz 
wykonywania inwestycji, dochodziło do naruszeń przepisów Prawa budowlanego. Nie przestrzegano rzetelnie 
zasad budowy boisk, wynikających z założeń Programu oraz wytycznych („dobrych praktyk” w zakresie 
wykonawstwa) przekazywanych przez MSiT, w oparciu o analizę dotychczasowych doświadczeń jednostek 
budujących Orliki i opinie IAKS Polska. 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.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Nierzetelna dokumentacja projektowa do przetargów na Orliki. 

W roku 2008 nie było dostatecznej konkurencji wśród wykonawców boisk Orlik, co pozwalało firmom budowlanym 
startującym w przetargach – często jako jedyny oferent – na dyktowanie wysokich cen na usługi budowlane. W roku 
2009, ze względu na kryzys gospodarczy zwiększyła się liczba firm budowlanych ubiegających się o te zlecenia, 
a  tym samym wzrosła konkurencja wśród potencjalnych wykonawców, co zaowocowało spadkiem kosztów budowy 
kompleksów boisk sportowych Orlik. 

W 15 głównych przetargach48 na wykonanie boisk Orlik przeprowadzonych w skontrolowanych jednostkach 
w  2008 r. (14 dla obiektów z I edycji i jeden dla obiektu z  II edycji), w siedmiu postępowaniach wyboru wykonawcy 
dokonywano na podstawie tylko jednej oferty. W 16 głównych przetargach przeprowadzonych w 2009 r., w żadnym 
przypadku nie wystąpiła sytuacja, w której wyboru wykonawcy należałoby dokonać na podstawie jednej oferty, a aż 
w siedmiu przypadkach wykonawcę wybierano na podstawie od sześciu do dziewięciu ofert, a w dwóch 
przypadkach na podstawie odpowiednio 10 i 14 ofert.  
W siedmiu spośród 31 skontrolowanych gmin nierzetelnie przygotowano dokumentację przetargową 
(w tym projektową) na potrzeby głównych zamówień publicznych dotyczących budowy boisk Orlik. 

                                                            
48  „Główne przetargi” –  przetargi na budowę boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego Orlika 2012. 
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W gminie S. nierzetelnie przygotowano SIWZ dla potrzeb przetargu na budowę Orlika. W dokumentacji projektowej 
(załączonej do SIWZ) nie opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu zamówienia w zakresie 
nawierzchni boisk oraz bez wskazania cech technicznych i jakościowych stosowanych materiałów. W dokumentacji 
typowej dla boisk proponowano po dwa warianty technologii wykonania nawierzchni boisk – do wyboru przez 
inwestora. W opisie technicznym dokumentacji projektowej zaadaptowanej na zlecenie gminy S. znalazły się też zapisy 
świadczące o nierzetelnym jego przygotowaniu.  

W gminie S. nie opisano za pomocą projektu budowlanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stanowiącego część 
przedmiotu zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowego Orlik. Dostawę i montaż czteromodułowego zaplecza 
socjalno-szatniowego wraz z wykonaniem fundamentów i podłączeń do mediów, wyszczególniono w głównej części SIWZ 
i w przedmiarze robót. Brakowało natomiast projektu budowlanego tego budynku.  

 Naruszenia dyscypliny finansowej. 

Wójtowie/burmistrzowie pięciu z 31 skontrolowanych gmin, podpisując umowy z wykonawcami Orlików 
2012, zaciągnęli zobowiązania finansowe na kwoty przekraczające, łącznie o 1,2 mln. zł, zakres 
upoważnień wynikający z obowiązujących w czasie zawierania umów limitów wydatków na te zadania 
inwestycyjne, które zostały ustalone przez organy stanowiące jst w uchwałach budżetowych.  

Wójt gminy G. w maju 2009 r. podpisał umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych na budowie Orlika 
za kwotę 999.990 zł, pomimo że w tym czasie, w budżecie gminy na to zadanie inwestycyjne było zaplanowane 
333.000 zł. Rada gminy dopiero w lipcu 2009 r. zwiększyła plan wydatków na budowę tego kompleksu sportowego 
do kwoty 1.089 tys. zł. 
Wójt gminy T. zawierając w lipcu 2009 r. umowę na wykonanie kompleksu boisk sportowych Orlik wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, za kwotę brutto 1.317.829.46 zł, przekroczył o 401.837,56 zł zakres upoważnienia wynikającego 
z obowiązującego w tym czasie limitu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych 
Orlik 2012” (950.000 zł), ustalonego w uchwale budżetowej na 2009 r. Rada gminy dopiero  uchwałą z  września 
2009 r. zwiększyła ten limit do kwoty 1.385.857,89 zł. 
Wójt gminy W. podpisując w sierpniu 2009 r. dwie umowy dotyczące budowy Orlika, przekroczył o 42.620,67 zł zakres 
upoważnienia do zaciągania zobowiązań wynikający z limitu wydatków przewidzianego w budżecie gminy na 
to zadanie inwestycyjne, a ponadto podpisując w październiku 2009 r. umowę na roboty dodatkowe związane z tą 
inwestycją, przekroczył zakres tego upoważnienia o kwotę 22.506,65 zł. 

 Niedostosowywanie typowego projektu do miejscowych warunków. 

Przy adaptacji typowego projektu nie zawsze prawidłowo dostosowywano go do miejscowych warunków i nie 
zawsze dbano, by zgodnie z przepisami prawa budowlanego z powstałego obiektu mogły korzystać osoby 
niepełnosprawne, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Od uczestników programu wymagano, aby przy adaptowaniu typowego projektu architektoniczno- 
-budowlanego do warunków miejscowych oraz przy wykonywaniu obiektów Orlika, zachowali układ i zakres 
funkcjonalno-użytkowy obiektu wynikający z projektu typowego udostępnionego im przez MSiT.  

W gminie S. kompleks boisk Orlik został wybudowany – za aprobatą MSiT – niezgodnie z programem funkcjonalno-
użytkowym zakładającym zwartą formę kompleksów sportowo-rekreacyjnych, budowanych w ramach Programu. 
Boiska wybudowano po obu stronach drogi publicznej. Boisko do piłki nożnej przy gimnazjum, a wielofunkcyjne przy 
pobliskim ośrodku sportu i rekreacji. Zmiany te zostały zaopiniowane pozytywnie „w drodze wyjątku” przez komisję 
powołaną przez MSiT z udziałem IAKS Polska, po uzyskaniu zgody podsekretarza stanu w MSiT. 

 Na 31 skontrolowanych gmin, w 12 stwierdzono usterki w wykonaniu i braki w wyposażeniu boisk 
w stosunku do ustaleń programu funkcjonalno-użytkowego lub projektu budowlanego, a także innego 
rodzaju niedostosowania obiektów do zaleceń zawartych w wytycznych przekazywanych przez MSiT 
uczestnikom programu.  
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W gminie S. maszty z oświetleniem posadowiono w świetle boiska (przed ogrodzeniem, w polu wybiegu, za liniami 
boiska), a śruby je mocujące wystawały z podstaw tych masztów, co stwarzało istotne ryzyko zaistnienia wypadku 
w trakcie użytkowania Orlika. Takie usytuowanie masztów nie spełniało wymogu określonych w ustawie – Prawo 
budowlane. Decyzja o takiej lokalizacji masztów oświetleniowych związana była z kolizją z napowietrzną linią 
energetyczną oraz z przyszłym zagospodarowaniem sąsiedniego terenu na cele lekkoatletyczne.  

W gminie G. wybudowany kompleks boisk sportowych nie był w pełni zgodny z projektem budowlanym „Orlik 2012”, 
zaadaptowanym do potrzeb gminy. Dotyczyło to oświetlenia boiska: zainstalowano 24 lampy oświetleniowe zamiast 
36 przewidzianych w projekcie oraz kurtyn powietrznych i wentylatorów, których nie zainstalowano, pomimo 
iż przewidywał to projekt i objęte to było przedmiotem zamówienia. Wykonano tylko część piłkochwytów  
przewidzianych w kosztorysie ofertowym. Gmina odebrała i wypłaciła wykonawcy wynagrodzenie za zainstalowanie 
180 m2 piłkochwytów, podczas gdy faktycznie wybudowano tylko 60 m2. Oględziny obiektu wykazały poza tym: 
nieprawidłowe ustawienie słupków do siatkówki, niebezpieczne obniżenie chodnika znajdujące się tuż poza wybiegiem 
boiska piłkarskiego, uszkodzenia i ubytki elewacji budynku oraz występujące bezpośrednie zagrożenie dla 
użytkowników (wystające śruby mocujące panele ogrodzenia i odczepiona dolna poprzeczka bramki).  

 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. W 
ośmiu skontrolowanych gminach (na 31), budynki zaplecza sanitarno-szatniowego wybudowane w ramach 
kompleksów sportowych Orliki nie odpowiadały, w różnym stopniu, wymogom określonym w ustawie – Prawo 
budowlane i przepisom wykonawczym49, które stanowią m.in., że obiekt użyteczności publicznej należy 
projektować i budować zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dopuszczenie do użytkowania nowo wybudowanych 
obiektów użyteczności publicznej z wadami w tym zakresie, bez nakazu ich usunięcia, obciąża organy nadzoru 
budowlanego wydające decyzje o pozwoleniu na użytkowanie tych obiektów (właściwi PINB).  

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego Orlika, wybudowany w gminie B. zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, nie zawierał pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Został jedynie zaopatrzony w podjazd dla wózków.  

Budynek zaplecza kompleksu boisk Orlik w miejscowości R. zbudowano niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 
Budynek ten nie został dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. W budynku nie było pomieszczenia z toaletą, umywalką i prysznicem, przystosowanego do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne, a mimo tego projekt zatwierdzony został przez właściwego starostę i uzyskał stosowne 
pozwolenie na użytkowanie budynku zaplecza boisk.  

 Niezapewnienie w budżecie gmin środków na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów. 
W budżetach dwóch gmin woj. podlaskiego na 2009 r. i na 2010 r., nie zaplanowano wydatków na bieżące utrzymanie 
kompleksów boisk sportowych Orlik, mimo że w umowach zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Zarządem 
Województwa Podlaskiego, gminy zobowiązały się do utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym oraz 
do zapewnienia na ten cel niezbędnych środków finansowych. W trakcie kontroli NIK pracownicy urzędu gminy X 
wyliczyli, że na bieżące utrzymanie kompleksu w 2010 r. należy przeznaczyć 13,6 tys. zł. Brak tych środków 
spowoduje m.in., że budynek zaplecza sanitarno-szatniowego nie zostanie wyposażony w ławki, krzesła i wieszaki; 
nie będzie możliwe prowadzenie bieżącej konserwacji sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej (wymaganej przez 
dostawcę tej nawierzchni), a brak zabiegów pielęgnacyjnych może skutkować utratą 5-letniej gwarancji 
na nawierzchnię boiska. 
Orlik w gminie D. został zrealizowany w ramach II edycji Programu i decyzją PINB w S. z marca 2010 r. udzielono 
pozwolenia na jego użytkowanie. Mimo tego, wybudowany obiekt do czasu kontroli NIK nie został udostępniony 
do korzystania, ponieważ w budżecie gminy nie zabezpieczono środków finansowych na funkcjonowanie tego 
kompleksu sportowego i nie zatrudniono instruktora sportu.  

                                                            
49   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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W gminie S. nierzetelnie przygotowano SIWZ dla potrzeb przetargu na budowę Orlika. W dokumentacji projektowej 
(załączonej do SIWZ) nie opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu zamówienia w zakresie 
nawierzchni boisk oraz bez wskazania cech technicznych i jakościowych stosowanych materiałów. W dokumentacji 
typowej dla boisk proponowano po dwa warianty technologii wykonania nawierzchni boisk – do wyboru przez 
inwestora. W opisie technicznym dokumentacji projektowej zaadaptowanej na zlecenie gminy S. znalazły się też zapisy 
świadczące o nierzetelnym jego przygotowaniu.  

W gminie S. nie opisano za pomocą projektu budowlanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stanowiącego część 
przedmiotu zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowego Orlik. Dostawę i montaż czteromodułowego zaplecza 
socjalno-szatniowego wraz z wykonaniem fundamentów i podłączeń do mediów, wyszczególniono w głównej części SIWZ 
i w przedmiarze robót. Brakowało natomiast projektu budowlanego tego budynku.  

 Naruszenia dyscypliny finansowej. 

Wójtowie/burmistrzowie pięciu z 31 skontrolowanych gmin, podpisując umowy z wykonawcami Orlików 
2012, zaciągnęli zobowiązania finansowe na kwoty przekraczające, łącznie o 1,2 mln. zł, zakres 
upoważnień wynikający z obowiązujących w czasie zawierania umów limitów wydatków na te zadania 
inwestycyjne, które zostały ustalone przez organy stanowiące jst w uchwałach budżetowych.  

Wójt gminy G. w maju 2009 r. podpisał umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych na budowie Orlika 
za kwotę 999.990 zł, pomimo że w tym czasie, w budżecie gminy na to zadanie inwestycyjne było zaplanowane 
333.000 zł. Rada gminy dopiero w lipcu 2009 r. zwiększyła plan wydatków na budowę tego kompleksu sportowego 
do kwoty 1.089 tys. zł. 
Wójt gminy T. zawierając w lipcu 2009 r. umowę na wykonanie kompleksu boisk sportowych Orlik wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, za kwotę brutto 1.317.829.46 zł, przekroczył o 401.837,56 zł zakres upoważnienia wynikającego 
z obowiązującego w tym czasie limitu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych 
Orlik 2012” (950.000 zł), ustalonego w uchwale budżetowej na 2009 r. Rada gminy dopiero  uchwałą z  września 
2009 r. zwiększyła ten limit do kwoty 1.385.857,89 zł. 
Wójt gminy W. podpisując w sierpniu 2009 r. dwie umowy dotyczące budowy Orlika, przekroczył o 42.620,67 zł zakres 
upoważnienia do zaciągania zobowiązań wynikający z limitu wydatków przewidzianego w budżecie gminy na 
to zadanie inwestycyjne, a ponadto podpisując w październiku 2009 r. umowę na roboty dodatkowe związane z tą 
inwestycją, przekroczył zakres tego upoważnienia o kwotę 22.506,65 zł. 

 Niedostosowywanie typowego projektu do miejscowych warunków. 

Przy adaptacji typowego projektu nie zawsze prawidłowo dostosowywano go do miejscowych warunków i nie 
zawsze dbano, by zgodnie z przepisami prawa budowlanego z powstałego obiektu mogły korzystać osoby 
niepełnosprawne, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Od uczestników programu wymagano, aby przy adaptowaniu typowego projektu architektoniczno- 
-budowlanego do warunków miejscowych oraz przy wykonywaniu obiektów Orlika, zachowali układ i zakres 
funkcjonalno-użytkowy obiektu wynikający z projektu typowego udostępnionego im przez MSiT.  

W gminie S. kompleks boisk Orlik został wybudowany – za aprobatą MSiT – niezgodnie z programem funkcjonalno-
użytkowym zakładającym zwartą formę kompleksów sportowo-rekreacyjnych, budowanych w ramach Programu. 
Boiska wybudowano po obu stronach drogi publicznej. Boisko do piłki nożnej przy gimnazjum, a wielofunkcyjne przy 
pobliskim ośrodku sportu i rekreacji. Zmiany te zostały zaopiniowane pozytywnie „w drodze wyjątku” przez komisję 
powołaną przez MSiT z udziałem IAKS Polska, po uzyskaniu zgody podsekretarza stanu w MSiT. 

 Na 31 skontrolowanych gmin, w 12 stwierdzono usterki w wykonaniu i braki w wyposażeniu boisk 
w stosunku do ustaleń programu funkcjonalno-użytkowego lub projektu budowlanego, a także innego 
rodzaju niedostosowania obiektów do zaleceń zawartych w wytycznych przekazywanych przez MSiT 
uczestnikom programu.  

 

 
 

 
 

W gminie S. maszty z oświetleniem posadowiono w świetle boiska (przed ogrodzeniem, w polu wybiegu, za liniami 
boiska), a śruby je mocujące wystawały z podstaw tych masztów, co stwarzało istotne ryzyko zaistnienia wypadku 
w trakcie użytkowania Orlika. Takie usytuowanie masztów nie spełniało wymogu określonych w ustawie – Prawo 
budowlane. Decyzja o takiej lokalizacji masztów oświetleniowych związana była z kolizją z napowietrzną linią 
energetyczną oraz z przyszłym zagospodarowaniem sąsiedniego terenu na cele lekkoatletyczne.  

W gminie G. wybudowany kompleks boisk sportowych nie był w pełni zgodny z projektem budowlanym „Orlik 2012”, 
zaadaptowanym do potrzeb gminy. Dotyczyło to oświetlenia boiska: zainstalowano 24 lampy oświetleniowe zamiast 
36 przewidzianych w projekcie oraz kurtyn powietrznych i wentylatorów, których nie zainstalowano, pomimo 
iż przewidywał to projekt i objęte to było przedmiotem zamówienia. Wykonano tylko część piłkochwytów  
przewidzianych w kosztorysie ofertowym. Gmina odebrała i wypłaciła wykonawcy wynagrodzenie za zainstalowanie 
180 m2 piłkochwytów, podczas gdy faktycznie wybudowano tylko 60 m2. Oględziny obiektu wykazały poza tym: 
nieprawidłowe ustawienie słupków do siatkówki, niebezpieczne obniżenie chodnika znajdujące się tuż poza wybiegiem 
boiska piłkarskiego, uszkodzenia i ubytki elewacji budynku oraz występujące bezpośrednie zagrożenie dla 
użytkowników (wystające śruby mocujące panele ogrodzenia i odczepiona dolna poprzeczka bramki).  

 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. W 
ośmiu skontrolowanych gminach (na 31), budynki zaplecza sanitarno-szatniowego wybudowane w ramach 
kompleksów sportowych Orliki nie odpowiadały, w różnym stopniu, wymogom określonym w ustawie – Prawo 
budowlane i przepisom wykonawczym49, które stanowią m.in., że obiekt użyteczności publicznej należy 
projektować i budować zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dopuszczenie do użytkowania nowo wybudowanych 
obiektów użyteczności publicznej z wadami w tym zakresie, bez nakazu ich usunięcia, obciąża organy nadzoru 
budowlanego wydające decyzje o pozwoleniu na użytkowanie tych obiektów (właściwi PINB).  

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego Orlika, wybudowany w gminie B. zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, nie zawierał pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Został jedynie zaopatrzony w podjazd dla wózków.  

Budynek zaplecza kompleksu boisk Orlik w miejscowości R. zbudowano niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 
Budynek ten nie został dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. W budynku nie było pomieszczenia z toaletą, umywalką i prysznicem, przystosowanego do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne, a mimo tego projekt zatwierdzony został przez właściwego starostę i uzyskał stosowne 
pozwolenie na użytkowanie budynku zaplecza boisk.  

 Niezapewnienie w budżecie gmin środków na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów. 
W budżetach dwóch gmin woj. podlaskiego na 2009 r. i na 2010 r., nie zaplanowano wydatków na bieżące utrzymanie 
kompleksów boisk sportowych Orlik, mimo że w umowach zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Zarządem 
Województwa Podlaskiego, gminy zobowiązały się do utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym oraz 
do zapewnienia na ten cel niezbędnych środków finansowych. W trakcie kontroli NIK pracownicy urzędu gminy X 
wyliczyli, że na bieżące utrzymanie kompleksu w 2010 r. należy przeznaczyć 13,6 tys. zł. Brak tych środków 
spowoduje m.in., że budynek zaplecza sanitarno-szatniowego nie zostanie wyposażony w ławki, krzesła i wieszaki; 
nie będzie możliwe prowadzenie bieżącej konserwacji sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej (wymaganej przez 
dostawcę tej nawierzchni), a brak zabiegów pielęgnacyjnych może skutkować utratą 5-letniej gwarancji 
na nawierzchnię boiska. 
Orlik w gminie D. został zrealizowany w ramach II edycji Programu i decyzją PINB w S. z marca 2010 r. udzielono 
pozwolenia na jego użytkowanie. Mimo tego, wybudowany obiekt do czasu kontroli NIK nie został udostępniony 
do korzystania, ponieważ w budżecie gminy nie zabezpieczono środków finansowych na funkcjonowanie tego 
kompleksu sportowego i nie zatrudniono instruktora sportu.  

                                                            
49   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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Zdaniem NIK, organy dotujące budowę Orlików ze środków publicznych nie powinny uznawać udzielonych dotacji 
za ostatecznie rozliczone, a umowy o dotację za wykonaną, do czasu otrzymania od beneficjenta potwierdzenia 
przekazania obiektu do użytkowania z zachowaniem wymogów Prawa budowlanego i przed stwierdzeniem 
wykonania umownych zobowiązań dotyczących: zapewnienia w budżecie jednostki samorządu środków 
na finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Orlika, zatrudnienia trenera środowiskowego posiadającego 
wymagane kwalifikacje do pracy z osobami korzystającymi z tego obiektu, przyjęcia przez właściwy organ 
jednostki samorządu regulaminu korzystania z Orlika zawierającego postanowienia określające, że obiekt jest 
ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 

 

Dobre praktyki: 

Wykorzystywanie Orlików do wielu imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym i propagowanie 
kultury fizycznej. 

Rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012”, zakładał wybudowanie do 2012 r. w gminach wiejskich i miejskich 
2012 wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowo-rekreacyjnych. Obiekty wznoszone były 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. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowanie 
organizacyjne i formalnoprawne budowy Orlików przez organy wykonawcze gmin. W 17 skontrolowanych 
gminach (54,8%) nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.  

Przykładem pozytywnych działań jednostki samorządowej w zakresie realizacji rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 
jest urząd gminy w B., woj. świętokrzyskie. Nie tylko prawidłowo przeprowadzono postępowanie związane z zamówieniami 
publicznymi, ale prawidłowo nadzorowano wszystkie prace związane z budową. Informacje o możliwości bezpłatnego skorzystania 
z wybudowanego obiektu zamieszczone zostały na stronie internetowej UG, w lokalnej gazecie, na tablicach ogłoszeń UG oraz 
poprzez zamieszczenie regulaminu porządkowego wraz z harmonogramem zajęć na poszczególne miesiące, przy wejściach na 
boiska sportowe. Wójt gminy podjął również działania, aby zajęcia prowadzone na wybudowanym kompleksie boisk Orlika 
w Bielinach mogły być finansowane z innych źródeł, tj: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, w ramach projektu 
pn. Sport z przymrużeniem oka i na poważnie w gminie B., a także z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
z projektu pn. Czy w słońcu, czy w śniegu gmina B.  w ciągłym biegu!!! 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła także realizację budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012” w D. M., 
woj. warmińsko-mazurskie. Podstawą wydania takiej oceny było zgodne z założeniami programu rządowego „Moje boisko – 
Orlik 2012” wybudowanie obiektu oraz jego nieodpłatne udostępnienie wszystkim zainteresowanym. Obiekt wyposażono 
w dwa ogrodzone boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, zaplecze sanitarno-szatniowe z prysznicami 
i sanitariatami oraz przystosowano dla osób niepełnosprawnych. 

Władze gminy prawidłowo przygotowały inwestycje do realizacji pod względem formalno-prawnym i organizacyjnym. 
Właściwie przebiegało finansowanie inwestycji: otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając 
wymogów legalności i gospodarności ich wydatkowania; wydatki związane z realizacją inwestycji zaewidencjonowano na 
odpowiednich kontach analitycznych, prawidłowo naliczono kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji. 

Wyboru wykonawcy inwestycji dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W umowie na roboty budowlane zawarto postanowienia zabezpieczające interesy gminy, w zakresie: 
należytego wykonania umowy, kar za niedotrzymanie jej warunków oraz gwarancji na roboty budowlane i materiały. 
Wybudowany obiekt sportowy został zagospodarowany z uwzględnieniem wymogów postawionych przez podmioty dotujące 
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budowę. Po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, został on przekazany umową użyczenia 
Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w D. M. Do prowadzenia zajęć sportowych zatrudniono animatora sportu. 
Zapewniono środki finansowe z budżetu gminy na płace pracowników i eksploatację kompleksu sportowego. Umożliwiono 
zainteresowanym nieodpłatne korzystanie z boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego przez cały tydzień, w dni powszednie 
od 8 do 22, a w dni wolne od pracy od 11 do 22. 

Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do wójtów (burmistrzów) 31 skontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego, NIK sformułowała łącznie 81 wniosków, które dotyczyły głównie:  
 Nieprzekraczanie przez wójtów upoważnień do zaciągania zobowiązań finansowych. 
 Egzekwowanie od wykonawców kar umownych za przedłużanie robót. 
 Rozliczanie otrzymanych dotacji w terminach określonych umowami. 
 Przestrzeganie prawa zamówień publicznych. 
 Uwzględnianie w projektach boisk rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym. 
 Zapewnienie w budżetach gmin środków na pełne wykorzystanie zbudowanych obiektów. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, do rzeczników dyscypliny finansów publicznych przy regionalnych izbach 
obrachunkowych skierowano dziewięć zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, w związku 
z przekraczaniem upoważnień do zaciągania zobowiązań lub upoważnień do dokonywania wydatków ze środków 
publicznych oraz naruszeń procedur udzielania zamówień publicznych. 

Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez wybrane jednostki samorządu 
terytorialnego (P/11/143) 

Kontrolę przeprowadzono w sześciu gminach, leżących na terenie wybranych do kontroli miast wojewódzkich: 
Bydgoszczy, Gdańska, Lublina, Poznania, Szczecina i Miasta Stołecznego Warszawy wyłącznie w zakresie zadań 
realizowanych przez Dzielnicę Śródmieście oraz 22 klubach sportowych realizujących zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu wspierane finansowo przez objęte kontrolą gminy. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2009–2010 
i I półrocze 2011 r. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz finansowego wsparcia 
kultury fizycznej i sportu podejmowane w latach 2009-2010 i w I półroczu 2011 r. W wielu przypadkach wsparcie 
to wykraczało poza zakres i formy dozwolone przepisami prawa, na co skontrolowane gminy przeznaczyły znaczną część 
środków objętych badaniem. NIK negatywnie oceniła również działania klubów sportowych przy wykorzystaniu tego 
wsparcia na realizację zleconych im przez jst zadań. Kluby sportowe, wykonując zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, istotną część otrzymanych na ten cel dotacji wykorzystały niezgodnie z umowami. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Wykorzystywanie środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na wspieranie 
sportu kwalifikowanego w formie niedozwolonej przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym. 
Istotną część środków finansowych (23%) wykorzystanych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu cztery 
gminy (z sześciu skontrolowanych) przeznaczyły na wspieranie sportu kwalifikowanego w formie niedozwolonej 
przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym, tj. dotacji udzielanych klubom sportowym na realizację zleconych im 
zadań. Niezgodne ze stanem faktycznym dane w ofertach/wnioskach niektórych klubów sportowych, których jst 
skutecznie nie zweryfikowały, były podstawą udzielenia nienależnego im wsparcia (osiem dotacji na sumę 1,2 mln zł 
dla klubu w miejscowości L.) lub udzielenia 1,3 mln zł wsparcia (dla trzech klubów w miejscowości P.) na wykonanie 
zadań, które takiego wsparcia nie wymagały z uwagi na poziom wypracowanego zysku przy ich realizacji. 



165

 
 

 
 

Zdaniem NIK, organy dotujące budowę Orlików ze środków publicznych nie powinny uznawać udzielonych dotacji 
za ostatecznie rozliczone, a umowy o dotację za wykonaną, do czasu otrzymania od beneficjenta potwierdzenia 
przekazania obiektu do użytkowania z zachowaniem wymogów Prawa budowlanego i przed stwierdzeniem 
wykonania umownych zobowiązań dotyczących: zapewnienia w budżecie jednostki samorządu środków 
na finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Orlika, zatrudnienia trenera środowiskowego posiadającego 
wymagane kwalifikacje do pracy z osobami korzystającymi z tego obiektu, przyjęcia przez właściwy organ 
jednostki samorządu regulaminu korzystania z Orlika zawierającego postanowienia określające, że obiekt jest 
ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. 

 

Dobre praktyki: 

Wykorzystywanie Orlików do wielu imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym i propagowanie 
kultury fizycznej. 

Rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012”, zakładał wybudowanie do 2012 r. w gminach wiejskich i miejskich 
2012 wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowo-rekreacyjnych. Obiekty wznoszone były 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. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowanie 
organizacyjne i formalnoprawne budowy Orlików przez organy wykonawcze gmin. W 17 skontrolowanych 
gminach (54,8%) nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.  

Przykładem pozytywnych działań jednostki samorządowej w zakresie realizacji rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 
jest urząd gminy w B., woj. świętokrzyskie. Nie tylko prawidłowo przeprowadzono postępowanie związane z zamówieniami 
publicznymi, ale prawidłowo nadzorowano wszystkie prace związane z budową. Informacje o możliwości bezpłatnego skorzystania 
z wybudowanego obiektu zamieszczone zostały na stronie internetowej UG, w lokalnej gazecie, na tablicach ogłoszeń UG oraz 
poprzez zamieszczenie regulaminu porządkowego wraz z harmonogramem zajęć na poszczególne miesiące, przy wejściach na 
boiska sportowe. Wójt gminy podjął również działania, aby zajęcia prowadzone na wybudowanym kompleksie boisk Orlika 
w Bielinach mogły być finansowane z innych źródeł, tj: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, w ramach projektu 
pn. Sport z przymrużeniem oka i na poważnie w gminie B., a także z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
z projektu pn. Czy w słońcu, czy w śniegu gmina B.  w ciągłym biegu!!! 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła także realizację budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012” w D. M., 
woj. warmińsko-mazurskie. Podstawą wydania takiej oceny było zgodne z założeniami programu rządowego „Moje boisko – 
Orlik 2012” wybudowanie obiektu oraz jego nieodpłatne udostępnienie wszystkim zainteresowanym. Obiekt wyposażono 
w dwa ogrodzone boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, zaplecze sanitarno-szatniowe z prysznicami 
i sanitariatami oraz przystosowano dla osób niepełnosprawnych. 

Władze gminy prawidłowo przygotowały inwestycje do realizacji pod względem formalno-prawnym i organizacyjnym. 
Właściwie przebiegało finansowanie inwestycji: otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając 
wymogów legalności i gospodarności ich wydatkowania; wydatki związane z realizacją inwestycji zaewidencjonowano na 
odpowiednich kontach analitycznych, prawidłowo naliczono kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji. 

Wyboru wykonawcy inwestycji dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W umowie na roboty budowlane zawarto postanowienia zabezpieczające interesy gminy, w zakresie: 
należytego wykonania umowy, kar za niedotrzymanie jej warunków oraz gwarancji na roboty budowlane i materiały. 
Wybudowany obiekt sportowy został zagospodarowany z uwzględnieniem wymogów postawionych przez podmioty dotujące 

 
 

 
 

budowę. Po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, został on przekazany umową użyczenia 
Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w D. M. Do prowadzenia zajęć sportowych zatrudniono animatora sportu. 
Zapewniono środki finansowe z budżetu gminy na płace pracowników i eksploatację kompleksu sportowego. Umożliwiono 
zainteresowanym nieodpłatne korzystanie z boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego przez cały tydzień, w dni powszednie 
od 8 do 22, a w dni wolne od pracy od 11 do 22. 

Wnioski pokontrolne 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do wójtów (burmistrzów) 31 skontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego, NIK sformułowała łącznie 81 wniosków, które dotyczyły głównie:  
 Nieprzekraczanie przez wójtów upoważnień do zaciągania zobowiązań finansowych. 
 Egzekwowanie od wykonawców kar umownych za przedłużanie robót. 
 Rozliczanie otrzymanych dotacji w terminach określonych umowami. 
 Przestrzeganie prawa zamówień publicznych. 
 Uwzględnianie w projektach boisk rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym. 
 Zapewnienie w budżetach gmin środków na pełne wykorzystanie zbudowanych obiektów. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, do rzeczników dyscypliny finansów publicznych przy regionalnych izbach 
obrachunkowych skierowano dziewięć zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, w związku 
z przekraczaniem upoważnień do zaciągania zobowiązań lub upoważnień do dokonywania wydatków ze środków 
publicznych oraz naruszeń procedur udzielania zamówień publicznych. 

Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez wybrane jednostki samorządu 
terytorialnego (P/11/143) 

Kontrolę przeprowadzono w sześciu gminach, leżących na terenie wybranych do kontroli miast wojewódzkich: 
Bydgoszczy, Gdańska, Lublina, Poznania, Szczecina i Miasta Stołecznego Warszawy wyłącznie w zakresie zadań 
realizowanych przez Dzielnicę Śródmieście oraz 22 klubach sportowych realizujących zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu wspierane finansowo przez objęte kontrolą gminy. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2009–2010 
i I półrocze 2011 r. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz finansowego wsparcia 
kultury fizycznej i sportu podejmowane w latach 2009-2010 i w I półroczu 2011 r. W wielu przypadkach wsparcie 
to wykraczało poza zakres i formy dozwolone przepisami prawa, na co skontrolowane gminy przeznaczyły znaczną część 
środków objętych badaniem. NIK negatywnie oceniła również działania klubów sportowych przy wykorzystaniu tego 
wsparcia na realizację zleconych im przez jst zadań. Kluby sportowe, wykonując zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, istotną część otrzymanych na ten cel dotacji wykorzystały niezgodnie z umowami. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Wykorzystywanie środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na wspieranie 
sportu kwalifikowanego w formie niedozwolonej przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym. 
Istotną część środków finansowych (23%) wykorzystanych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu cztery 
gminy (z sześciu skontrolowanych) przeznaczyły na wspieranie sportu kwalifikowanego w formie niedozwolonej 
przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym, tj. dotacji udzielanych klubom sportowym na realizację zleconych im 
zadań. Niezgodne ze stanem faktycznym dane w ofertach/wnioskach niektórych klubów sportowych, których jst 
skutecznie nie zweryfikowały, były podstawą udzielenia nienależnego im wsparcia (osiem dotacji na sumę 1,2 mln zł 
dla klubu w miejscowości L.) lub udzielenia 1,3 mln zł wsparcia (dla trzech klubów w miejscowości P.) na wykonanie 
zadań, które takiego wsparcia nie wymagały z uwagi na poziom wypracowanego zysku przy ich realizacji. 
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Klub sportowy w miejscowości L. z naruszeniem zasad postępowania konkursowego, wykluczającym możliwość 
otrzymania dotacji, uzyskał od Miasta L/ osiem dotacji w łącznej kwocie 1.198.100 zł. 

Klub w miejscowości P. na podstawie danych w ofertach o planowanych przychodach i kosztach dwóch zadań 
realizowanych w 2009 r, niezgodnych z faktycznie planowanymi i późniejszym stanem faktycznym, otrzymał od Miasta 
P. dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł50. Wpływy z opłat pobranych od uczestników tych zadań wyniosły razem 
3.106.095 zł i przewyższały koszty ich realizacji łącznie o 543.089 zł. Zgodnie zaś z postanowieniami zawartych 
z Miastem P. umów – KS P. zobowiązany był do przeznaczenia ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji 
umów wyłącznie na wykonanie zadań, których dotyczyły umowy. 

Ośrodek sportu w miejscowości P. mimo braku wymaganego przepisem art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego określenia w statucie zakresu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego otrzymał od Miasta 
P. 110 tys. zł dotacji na wsparcie realizacji dwóch zadań51, na wykonanie których, pobrał od uczestników tych zadań 
opłaty w łącznej kwocie 801.460 zł. Przewyższały one łączne koszty wykonania zadań, a wypracowany zysk przy ich 
realizacji (361.092 zł) był ponad 3-krotnie większy od udzielonych klubowi przez Miasto P. dotacji. OŚ AZS w P. był 
również zobowiązany postanowieniami umów do przeznaczenia ewentualnych przychodów uzyskanych przy ich 
realizacji (także tych, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji) wyłącznie na wykonanie 
zadań. Zdaniem NIK – zarówno w tym, jak i ww. przypadku dotyczącym dotacji w kwocie 80.000 zł dla KS 
w miejscowości P. – przedstawienie przez kluby w ofertach prawidłowych danych o przychodach przewidywanych 
do uzyskania przy realizacji zadania, w tym wpłat i opłat adresatów zadań, mogło mieć wpływ na decyzje o zleceniu 
klubom tych zadań, bądź o kwotach przyznanych dotacji. 

 Nieskuteczna weryfikacja przez jst danych ujętych w ofertach/wnioskach niektórych klubów sportowych, 
stanowiących podstawę udzielenia nienależnego klubom wsparcia finansowego. 
Aż 95% dotacji dla klubów zostało przyznanych w otwartych konkursach ofert, pozostała część 
na podstawie wniosków składanych przez same kluby. Kontrolerzy NIK wskazali na przypadki, gdy 
w ofertach i wnioskach brakowało wymaganych przepisami danych. Zdarzało się też, że podawane dane 
były niezgodne ze stanem faktycznym. Inspektorzy dopatrzyli się również nieprawidłowości w ocenie 
samych ofert. Wykazano przypadki rozpatrywania przez komisje konkursowe oferty według niejednolitych 
zasad, jak również  pozytywne ocenianie ofert, które miały braki.  

Siedem wniosków o wsparcie finansowe przez Miasto X. rozwoju sportu kwalifikowanego, złożonych przez jedną 
ze spółek, zawierało oświadczenia byłego prezesa o nieprowadzeniu wobec spółki postępowań egzekucyjnych. 
W pięciu przypadkach oświadczenia te były niezgodne ze stanem faktycznym, w dwóch zaś były zgodne na etapie 
składania wniosków, jednakże złożone ponownie przed podpisaniem umów – były sprzeczne ze stanem faktycznym, 
który uległ zmianie. Na podstawie tych wniosków spółka otrzymała dotacje w łącznej kwocie ponad 1 mln zł 
(100% otrzymanego przez spółkę wsparcia na podstawie wniosków), podczas gdy – zgodnie z warunkami postępowań 
konkursowych – prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec klubu ubiegającego się o wsparcie było przesłanką 
wykluczającą z postępowania. 

Cztery wnioski jednego z klubów sportowych w mieście Y zawierały oświadczenia o nieprowadzeniu przez klub 
działalności gospodarczej, co było niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż klub ten uzyskiwał systematyczne 
przychody ze sprzedaży usług reklamowych. 

W trzech ofertach zadań realizowanych przez jedną z fundacji w woj. wielkopolskim (Mistrzostwa Świata Weteranów 
w Sprincie Kajakowym w 2010 r., MŚ Seniorów w Sprincie Kajakowym w 2010 r. i Puchar Świata  w Kajakarstwie 
w 2011 r.), wspartych przez Miasto dotacjami w kwocie ponad 1,1 mln zł, podano niezgodne ze stanem faktycznym 
informacje o przewidywanych kosztach ich wykonania oraz źródłach ich finansowania. Fundacja nie wykazała całego 
ich zakresu rzeczowego i finansowego, a niektóre z wykazanych kosztów stanowiły niespełna 27% ich ogółu. 
Nieprawdziwe były w tych ofertach informacje o przewidywanych źródłach finansowania zadań, a zwłaszcza 
o wpłatach i opłatach adresatów tych zadań. Pomimo deklaracji w ofercie o niepobieraniu opłat, wpływy z tego tytułu 
wyniosły ponad 3,6 mln zł, a łącznie z wpływami z działalności gospodarczej – ponad 4,4 mln zł. Przy kwocie ponad 
1,1 mln zł dotacji z Miasta X i 70 tys. zł od Zarządu Województwa, zysk netto Fundacji z tytułu organizacji 

                                                            
50  Puchar Świata w Kajakarstwie – 40.000 zł i Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 23 – 40.000 zł. 
51  Akademickie Mistrzostwa Świata (AMŚ) w Kajakarstwie i AMŚ w Koszykówce – umowy KF/105/2010 i KF/103/2010. 
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ww. zawodów wyniósł ponad 1 mln zł. Pomimo postanowień zawartych z Miastem umów, które zobowiązywały klub 
do przeznaczenia uzyskanych przy realizacji zadań przychodów wyłącznie na finansowanie wspieranych przez jst 
zadań – Fundacja przekazała 97% zysku na rzecz Polskiego Związku Kajakowego, co było z kolei zgodne 
z postanowieniami umowy zawartej  z tym Związkiem. 

 Niedostateczna kontrola wykorzystywania i rozliczania dotacji. 
Kontrole wykonania zadań, przeprowadzane przez jst zazwyczaj na podstawie sprawozdań przedstawianych przez 
kluby sportowe po zakończeniu ich realizacji, nie zapewniły prawidłowego wykonania zadań. Odstępstwa 
od postanowień umów i przepisów prawa NIK stwierdziła w realizacji zadań przez 16 z 22 skontrolowanych klubów 
sportowych, a stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące w szczególności niezgodnego z warunkami umów 
wykorzystania lub rozliczenia dotacji, wyniosły ogółem 3,7 mln zł, tj. 20% dotacji zbadanych.  
W wyniku kontroli ujawniono także występowanie mechanizmów korupcjogennych w dwóch gminach przy ocenie 
ofert, stanowiących podstawę udzielonych dotacji. Polegały one na rozpatrywaniu ofert z zastosowaniem 
niejednolitych zasad ich oceny oraz braku rzetelności w ocenie ofert przez powołane do tego komisje konkursowe. 

W wyniku kontroli skierowano pięć zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń przez 
siedem osób. Ponadto, w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, skierowano trzy 
zawiadomienia do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych, dot. siedmiu osób. 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski do skontrolowanych podmiotów o: 
 Zlecanie zadań wyłącznie podmiotom składającym oferty/wnioski spełniające wymogi określone przepisami 

prawa i warunkami organizowanych w tym celu postępowań oraz zapewniającym prowadzenie 
wyodrębnionej ewidencji księgowej dotacji udzielonych na realizację tych zadań, z uwzględnieniem 
rodzajów działalności, o których mowa w art. 10 ustawy o działalności pożytku publicznego. 

 Poprawienie przez jst rzetelności przeprowadzanych kontroli wykonania zadań wykonywanych przez kluby 
sportowe oraz ich prowadzenie, z uwzględnieniem analizy ryzyka, nie tylko na podstawie materiałów 
przedkładanych przez kluby sportowe w załączeniu do sprawozdań, ale także na podstawie prowadzonej 
przez kluby ewidencji księgowej przychodów i kosztów tych zadań. 

 Wprowadzenie mechanizmów bieżącej kontroli realizacji zadań, zapewniających zgodne z zawartymi 
umowami ich wykonanie oraz wykorzystanie dotacji, z uwzględnieniem analizy ryzyka występowania w tym 
zakresie zagrożeń. 

 Podjęcie działań na rzecz organizacji pracy komisji konkursowych w sposób gwarantujący wyeliminowanie 
stwierdzonych mechanizmów korupcjogennych w ocenie ofert. 
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Klub sportowy w miejscowości L. z naruszeniem zasad postępowania konkursowego, wykluczającym możliwość 
otrzymania dotacji, uzyskał od Miasta L/ osiem dotacji w łącznej kwocie 1.198.100 zł. 

Klub w miejscowości P. na podstawie danych w ofertach o planowanych przychodach i kosztach dwóch zadań 
realizowanych w 2009 r, niezgodnych z faktycznie planowanymi i późniejszym stanem faktycznym, otrzymał od Miasta 
P. dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł50. Wpływy z opłat pobranych od uczestników tych zadań wyniosły razem 
3.106.095 zł i przewyższały koszty ich realizacji łącznie o 543.089 zł. Zgodnie zaś z postanowieniami zawartych 
z Miastem P. umów – KS P. zobowiązany był do przeznaczenia ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji 
umów wyłącznie na wykonanie zadań, których dotyczyły umowy. 

Ośrodek sportu w miejscowości P. mimo braku wymaganego przepisem art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego określenia w statucie zakresu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego otrzymał od Miasta 
P. 110 tys. zł dotacji na wsparcie realizacji dwóch zadań51, na wykonanie których, pobrał od uczestników tych zadań 
opłaty w łącznej kwocie 801.460 zł. Przewyższały one łączne koszty wykonania zadań, a wypracowany zysk przy ich 
realizacji (361.092 zł) był ponad 3-krotnie większy od udzielonych klubowi przez Miasto P. dotacji. OŚ AZS w P. był 
również zobowiązany postanowieniami umów do przeznaczenia ewentualnych przychodów uzyskanych przy ich 
realizacji (także tych, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji) wyłącznie na wykonanie 
zadań. Zdaniem NIK – zarówno w tym, jak i ww. przypadku dotyczącym dotacji w kwocie 80.000 zł dla KS 
w miejscowości P. – przedstawienie przez kluby w ofertach prawidłowych danych o przychodach przewidywanych 
do uzyskania przy realizacji zadania, w tym wpłat i opłat adresatów zadań, mogło mieć wpływ na decyzje o zleceniu 
klubom tych zadań, bądź o kwotach przyznanych dotacji. 

 Nieskuteczna weryfikacja przez jst danych ujętych w ofertach/wnioskach niektórych klubów sportowych, 
stanowiących podstawę udzielenia nienależnego klubom wsparcia finansowego. 
Aż 95% dotacji dla klubów zostało przyznanych w otwartych konkursach ofert, pozostała część 
na podstawie wniosków składanych przez same kluby. Kontrolerzy NIK wskazali na przypadki, gdy 
w ofertach i wnioskach brakowało wymaganych przepisami danych. Zdarzało się też, że podawane dane 
były niezgodne ze stanem faktycznym. Inspektorzy dopatrzyli się również nieprawidłowości w ocenie 
samych ofert. Wykazano przypadki rozpatrywania przez komisje konkursowe oferty według niejednolitych 
zasad, jak również  pozytywne ocenianie ofert, które miały braki.  

Siedem wniosków o wsparcie finansowe przez Miasto X. rozwoju sportu kwalifikowanego, złożonych przez jedną 
ze spółek, zawierało oświadczenia byłego prezesa o nieprowadzeniu wobec spółki postępowań egzekucyjnych. 
W pięciu przypadkach oświadczenia te były niezgodne ze stanem faktycznym, w dwóch zaś były zgodne na etapie 
składania wniosków, jednakże złożone ponownie przed podpisaniem umów – były sprzeczne ze stanem faktycznym, 
który uległ zmianie. Na podstawie tych wniosków spółka otrzymała dotacje w łącznej kwocie ponad 1 mln zł 
(100% otrzymanego przez spółkę wsparcia na podstawie wniosków), podczas gdy – zgodnie z warunkami postępowań 
konkursowych – prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec klubu ubiegającego się o wsparcie było przesłanką 
wykluczającą z postępowania. 

Cztery wnioski jednego z klubów sportowych w mieście Y zawierały oświadczenia o nieprowadzeniu przez klub 
działalności gospodarczej, co było niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż klub ten uzyskiwał systematyczne 
przychody ze sprzedaży usług reklamowych. 

W trzech ofertach zadań realizowanych przez jedną z fundacji w woj. wielkopolskim (Mistrzostwa Świata Weteranów 
w Sprincie Kajakowym w 2010 r., MŚ Seniorów w Sprincie Kajakowym w 2010 r. i Puchar Świata  w Kajakarstwie 
w 2011 r.), wspartych przez Miasto dotacjami w kwocie ponad 1,1 mln zł, podano niezgodne ze stanem faktycznym 
informacje o przewidywanych kosztach ich wykonania oraz źródłach ich finansowania. Fundacja nie wykazała całego 
ich zakresu rzeczowego i finansowego, a niektóre z wykazanych kosztów stanowiły niespełna 27% ich ogółu. 
Nieprawdziwe były w tych ofertach informacje o przewidywanych źródłach finansowania zadań, a zwłaszcza 
o wpłatach i opłatach adresatów tych zadań. Pomimo deklaracji w ofercie o niepobieraniu opłat, wpływy z tego tytułu 
wyniosły ponad 3,6 mln zł, a łącznie z wpływami z działalności gospodarczej – ponad 4,4 mln zł. Przy kwocie ponad 
1,1 mln zł dotacji z Miasta X i 70 tys. zł od Zarządu Województwa, zysk netto Fundacji z tytułu organizacji 

                                                            
50  Puchar Świata w Kajakarstwie – 40.000 zł i Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 23 – 40.000 zł. 
51  Akademickie Mistrzostwa Świata (AMŚ) w Kajakarstwie i AMŚ w Koszykówce – umowy KF/105/2010 i KF/103/2010. 

 
 

 
 

ww. zawodów wyniósł ponad 1 mln zł. Pomimo postanowień zawartych z Miastem umów, które zobowiązywały klub 
do przeznaczenia uzyskanych przy realizacji zadań przychodów wyłącznie na finansowanie wspieranych przez jst 
zadań – Fundacja przekazała 97% zysku na rzecz Polskiego Związku Kajakowego, co było z kolei zgodne 
z postanowieniami umowy zawartej  z tym Związkiem. 

 Niedostateczna kontrola wykorzystywania i rozliczania dotacji. 
Kontrole wykonania zadań, przeprowadzane przez jst zazwyczaj na podstawie sprawozdań przedstawianych przez 
kluby sportowe po zakończeniu ich realizacji, nie zapewniły prawidłowego wykonania zadań. Odstępstwa 
od postanowień umów i przepisów prawa NIK stwierdziła w realizacji zadań przez 16 z 22 skontrolowanych klubów 
sportowych, a stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące w szczególności niezgodnego z warunkami umów 
wykorzystania lub rozliczenia dotacji, wyniosły ogółem 3,7 mln zł, tj. 20% dotacji zbadanych.  
W wyniku kontroli ujawniono także występowanie mechanizmów korupcjogennych w dwóch gminach przy ocenie 
ofert, stanowiących podstawę udzielonych dotacji. Polegały one na rozpatrywaniu ofert z zastosowaniem 
niejednolitych zasad ich oceny oraz braku rzetelności w ocenie ofert przez powołane do tego komisje konkursowe. 

W wyniku kontroli skierowano pięć zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń przez 
siedem osób. Ponadto, w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, skierowano trzy 
zawiadomienia do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych, dot. siedmiu osób. 

Wnioski pokontrolne 

Wnioski do skontrolowanych podmiotów o: 
 Zlecanie zadań wyłącznie podmiotom składającym oferty/wnioski spełniające wymogi określone przepisami 

prawa i warunkami organizowanych w tym celu postępowań oraz zapewniającym prowadzenie 
wyodrębnionej ewidencji księgowej dotacji udzielonych na realizację tych zadań, z uwzględnieniem 
rodzajów działalności, o których mowa w art. 10 ustawy o działalności pożytku publicznego. 

 Poprawienie przez jst rzetelności przeprowadzanych kontroli wykonania zadań wykonywanych przez kluby 
sportowe oraz ich prowadzenie, z uwzględnieniem analizy ryzyka, nie tylko na podstawie materiałów 
przedkładanych przez kluby sportowe w załączeniu do sprawozdań, ale także na podstawie prowadzonej 
przez kluby ewidencji księgowej przychodów i kosztów tych zadań. 

 Wprowadzenie mechanizmów bieżącej kontroli realizacji zadań, zapewniających zgodne z zawartymi 
umowami ich wykonanie oraz wykorzystanie dotacji, z uwzględnieniem analizy ryzyka występowania w tym 
zakresie zagrożeń. 

 Podjęcie działań na rzecz organizacji pracy komisji konkursowych w sposób gwarantujący wyeliminowanie 
stwierdzonych mechanizmów korupcjogennych w ocenie ofert. 
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Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli jest konstytucyjnym zadaniem wyrażonym w art. 5 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za ten obszar spoczywa zarówno na organach administracji rządowej, 
jak i samorządowej wszystkich szczebli. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, terroryzm, zmiana układu sił, 
rozwój nowych technologii, czy katastrofy technologiczne w większym niż kiedykolwiek stopniu mogą zagrażać 
bezpieczeństwu państw i pojedynczych ludzi. Najwyższa Izba Kontroli zwraca więc w swojej działalności kontrolnej 
szczególną uwagę na  aspekt bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Znaczna część zadań z tego zakresu  
pozostaje w kompetencjach samorządów.  

W ostatnich latach NIK przeprowadziła szereg kontroli badających problematykę bezpieczeństwa. Były to 
m.in. kontrole: przygotowania systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi, 
funkcjonowania straży gminnych i miejskich, ochrony przeciwpożarowej i systemu ratowniczo-gaśniczego, 
przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju.  

Ze względu na szczególną funkcję jaką pełnią budynki będące siedzibami urzędów, istotne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa zarówno ich pracownikom, jak i interesantom. NIK skontrolowała wywiązywanie się jednostek 
samorządu terytorialnego z obowiązku okresowych kontroli stanu technicznego budynków będących siedzibami 
urzędów miast i gmin w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach. Wyniki kontroli 
wskazują na konieczność podjęcia przez właścicieli lub zarządców budynków, będących siedzibami urzędów miast 
i gmin działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Niewłaściwe wywiązywanie się właścicieli lub zarządców 
nieruchomości z obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, prowadzi bowiem 
do obniżenia bezpieczeństwa pożarowego budynków i stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia personelu 
zatrudnionego w urzędach oraz interesantów. 

NIK kontrolując straże gminne i miejskie w 11 województwach wykazała nieprawidłowości zarówno w funkcjonowaniu 
straży, jak i w nadzorze nad nimi. Ustalenia tej kontroli uwzględnione zostały m.in. podczas zmian legislacyjnych 
w ustawie o strażach gminnych. Izba jako pozytywny przykład dobrych praktyk wskazała współdziałanie straży 
gminnych i miejskich z instytucjami, realizującymi lokalne programy ograniczania patologii społecznych. Straże 
wspomagały również Policję w akcjach i programach prewencyjnych. Działania takie pozytywnie wpływały na poprawę 
porządku publicznego na terenach, na których funkcjonowały te wspólne przedsięwzięcia. 

NIK stwierdziła niespójność systemu ochrony ludności przed sytuacjami kryzysowymi. Z kontroli przeprowadzonych 
przez Izbę w ostatnich kilku latach wynika, że kluczowe jego elementy wykazują niedostatki, jak na przykład system 
powiadamiania ratunkowego (potocznie nazywany numerem alarmowym 112), wprowadzany nie tylko z naruszeniem 
przepisów ustawowych, ale również wykazujący istotne niedociągnięcia w samym jego funkcjonowaniu. Osoba 
dzwoniąca pod numer 112 nadal nie ma pewności, że zgłoszenie zostanie odebrane przez operatora, który 
automatycznie będzie miał wiarygodne dane o lokalizacji dzwoniącego.  

NIK zwracała też uwagę na opóźnienia w opracowaniu Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który 
to program powinien stać się realnym narzędziem wspomagającym działanie organów władzy publicznej w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi, bądź znacznych rozmiarów mienia.  

W opinii NIK konsekwencją braku spójnego systemu ochrony ludności jest rozproszenie kompetencji, zadań i struktur 
za nie odpowiedzialnych w różnych aktach prawnych, a czasem nawet brak odpowiednich regulacji prawnych. Stan ten 
pogarsza dodatkowo zauważalny dualizm nie tylko istniejących rozwiązań organizacyjnych, ale również w zakresie 
planowania działań związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym. Z jednej strony funkcjonują struktury 
w ramach szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego, z drugiej, na wypadek wojny czy klęsk żywiołowych, 
utrzymywane są formacje Obrony Cywilnej. Zadania tych formacji powielają się. Dodatkowo tworzone są odrębnie 
plany zarządzania kryzysowego i plany obrony cywilnej, dotyczące m.in. współdziałania organów administracji 
rządowej i samorządowej, i koordynowania ich działań w zakresie zapobiegania zagrożeniom dla życia i zdrowia 
mieszkańców lub ich mienia, a także zagrożeniom dla środowiska naturalnego bezpieczeństwa państwa 
i utrzymania porządku publicznego. 
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Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli jest konstytucyjnym zadaniem wyrażonym w art. 5 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za ten obszar spoczywa zarówno na organach administracji rządowej, 
jak i samorządowej wszystkich szczebli. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, terroryzm, zmiana układu sił, 
rozwój nowych technologii, czy katastrofy technologiczne w większym niż kiedykolwiek stopniu mogą zagrażać 
bezpieczeństwu państw i pojedynczych ludzi. Najwyższa Izba Kontroli zwraca więc w swojej działalności kontrolnej 
szczególną uwagę na  aspekt bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Znaczna część zadań z tego zakresu  
pozostaje w kompetencjach samorządów.  

W ostatnich latach NIK przeprowadziła szereg kontroli badających problematykę bezpieczeństwa. Były to 
m.in. kontrole: przygotowania systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi, 
funkcjonowania straży gminnych i miejskich, ochrony przeciwpożarowej i systemu ratowniczo-gaśniczego, 
przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju.  

Ze względu na szczególną funkcję jaką pełnią budynki będące siedzibami urzędów, istotne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa zarówno ich pracownikom, jak i interesantom. NIK skontrolowała wywiązywanie się jednostek 
samorządu terytorialnego z obowiązku okresowych kontroli stanu technicznego budynków będących siedzibami 
urzędów miast i gmin w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach. Wyniki kontroli 
wskazują na konieczność podjęcia przez właścicieli lub zarządców budynków, będących siedzibami urzędów miast 
i gmin działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Niewłaściwe wywiązywanie się właścicieli lub zarządców 
nieruchomości z obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, prowadzi bowiem 
do obniżenia bezpieczeństwa pożarowego budynków i stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia personelu 
zatrudnionego w urzędach oraz interesantów. 

NIK kontrolując straże gminne i miejskie w 11 województwach wykazała nieprawidłowości zarówno w funkcjonowaniu 
straży, jak i w nadzorze nad nimi. Ustalenia tej kontroli uwzględnione zostały m.in. podczas zmian legislacyjnych 
w ustawie o strażach gminnych. Izba jako pozytywny przykład dobrych praktyk wskazała współdziałanie straży 
gminnych i miejskich z instytucjami, realizującymi lokalne programy ograniczania patologii społecznych. Straże 
wspomagały również Policję w akcjach i programach prewencyjnych. Działania takie pozytywnie wpływały na poprawę 
porządku publicznego na terenach, na których funkcjonowały te wspólne przedsięwzięcia. 

NIK stwierdziła niespójność systemu ochrony ludności przed sytuacjami kryzysowymi. Z kontroli przeprowadzonych 
przez Izbę w ostatnich kilku latach wynika, że kluczowe jego elementy wykazują niedostatki, jak na przykład system 
powiadamiania ratunkowego (potocznie nazywany numerem alarmowym 112), wprowadzany nie tylko z naruszeniem 
przepisów ustawowych, ale również wykazujący istotne niedociągnięcia w samym jego funkcjonowaniu. Osoba 
dzwoniąca pod numer 112 nadal nie ma pewności, że zgłoszenie zostanie odebrane przez operatora, który 
automatycznie będzie miał wiarygodne dane o lokalizacji dzwoniącego.  

NIK zwracała też uwagę na opóźnienia w opracowaniu Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który 
to program powinien stać się realnym narzędziem wspomagającym działanie organów władzy publicznej w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi, bądź znacznych rozmiarów mienia.  

W opinii NIK konsekwencją braku spójnego systemu ochrony ludności jest rozproszenie kompetencji, zadań i struktur 
za nie odpowiedzialnych w różnych aktach prawnych, a czasem nawet brak odpowiednich regulacji prawnych. Stan ten 
pogarsza dodatkowo zauważalny dualizm nie tylko istniejących rozwiązań organizacyjnych, ale również w zakresie 
planowania działań związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym. Z jednej strony funkcjonują struktury 
w ramach szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego, z drugiej, na wypadek wojny czy klęsk żywiołowych, 
utrzymywane są formacje Obrony Cywilnej. Zadania tych formacji powielają się. Dodatkowo tworzone są odrębnie 
plany zarządzania kryzysowego i plany obrony cywilnej, dotyczące m.in. współdziałania organów administracji 
rządowej i samorządowej, i koordynowania ich działań w zakresie zapobiegania zagrożeniom dla życia i zdrowia 
mieszkańców lub ich mienia, a także zagrożeniom dla środowiska naturalnego bezpieczeństwa państwa 
i utrzymania porządku publicznego. 

Bezpieczeństwo
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1. Straże gminne i miejskie 

Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich) (P/10/167)  

Kontrolę przeprowadzono w 8 województwach w 45 jednostkach (w tym w 24 strażach, 13 urzędach miast i gmin 
oraz 8 komendach wojewódzkich Policji. Badaniami objęto okres od 2008 do 2010 r. Kontrole straży i urzędów 
miejskich oraz komend wojewódzkich Policji przeprowadziły delegatury NIK w: Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, 
Opolu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. 

Na przełomie lat 2000–2001 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę funkcjonowania straży gminnych 
w 11 województwach, która wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu straży i nadzorze nad ich pracą. 
Ustalenia tamtej kontroli uwzględnione zostały m.in. podczas zmian legislacyjnych w ustawie o strażach 
gminnych. 

Ważniejsze nieprawidłowości w działaniach straży: 
 Nadmierna koncentracja działań straży na ujawnianiu wykroczeń komunikacyjnych, w skrajnych 

przypadkach stanowiących od 75 do ponad 96% wszystkich ujawnionych wykroczeń. 
 Brak bądź nieprzestrzeganie procedur działania straży. 
 Nierzetelne reagowanie strażników na występujące zakłócenia porządku publicznego. 
 Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących danych osobowych osób, które popełniły wykroczenia. 

Ważniejsze nieprawidłowości w działaniach prezydentów i burmistrzów miast: 
 Niedostateczny nadzór nad funkcjonowaniem straży. 
 Zlecanie strażom dodatkowych zadań, będących w kompetencji innych organów i wykraczających poza 

ochronę porządku publicznego określonego ustawą o strażach gminnych. 
 Zlecanie – niezgodne z przepisami – egzekwowania przez straże należności gmin z tytułu grzywien 

nałożonych mandatami. 
 

Dobre praktyki 
Wszystkie 24 kontrolowane straże współdziałały z instytucjami realizującymi lokalne programy 
ograniczania patologii społecznych, jak również wspomagały Policję w akcjach i programach 
prewencyjnych. W ocenie kierowników jednostek współpracujących ze strażami oraz komendantów 
wojewódzkich Policji, prowadzone przez strażników działania pozytywnie wpływały na poprawę 
porządku publicznego. 

Wnioski pokontrolne: 
 Stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na potrzebę podjęcia przez komendantów straży działań 

mających na celu zintensyfikowanie i rzetelniejsze reagowanie straży na zakłócenia i naruszenia porządku 
publicznego w innym niż komunikacyjne zakresie. 

 Organy nadzorujące funkcjonowanie straży powinny pełniej wykorzystywać swoje uprawnienia. 
 Powinna ulec poprawie efektywność egzekwowania należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze 

mandatu karnego przez straże gminne oraz sprecyzowanie ewentualnej możliwości delegowania uprawnień 
wierzyciela tych należności na rzecz innych podmiotów. 

NIK wystąpiła do prezydentów miast o: 
 Prowadzenie systematycznego nadzoru nad realizacją zadań przez straże, w tym w formie okresowych 

kontroli i udokumentowanych analiz. 

Bezpieczeństwo  
 

 
 

 Ewidencjonowanie oraz właściwe egzekwowanie należnych dochodów z tytułu grzywien nałożonych 
mandatami karnymi. 

 Zaniechanie powierzania strażom zadań należących do kompetencji innych organów i wykraczających poza 
zakres ochrony porządku publicznego. 

Komendantów straży miejskich o: 
 Poprawę reagowania strażników miejskich na występujące zakłócenia porządku publicznego. 
 Ustalenie i przestrzeganie procedur dokumentowania działań straży. 
 Wzmożenie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami mandatowymi. 
 Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

Komendantów wojewódzkich Policji o: 
 Zwiększenie liczby kontroli przeprowadzanych w strażach oraz egzekwowanie wykonywania zaleceń 

pokontrolnych. 

Wnioski de lege ferenda 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, wskazują na potrzebę rozważenia 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych (wcześniej: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) podjęcia działań, 
zmierzających do wszczęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie: jednoznacznego wskazania zobowiązanych 
do ewidencjonowania i egzekwowania należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego przez 
straże gminne oraz sprecyzowania ewentualnej możliwości delegowania uprawnień wierzyciela tych należności 
na rzecz innych podmiotów. 

Siedmiu strażom, funkcjonującym jako odrębne jednostki organizacyjne, prezydenci miast nielegalnie powierzali 
między innymi ewidencjonowanie i egzekwowanie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi, 
stanowiących dochody miast. Zadania te należały do kompetencji prezydentów, a ich wykonywanie przez straże 
wykraczało poza zakres ochrony porządku publicznego określony ustawą o strażach gminnych. 

2. Ochrona przeciwpożarowa i system ratowniczo-gaśniczy 

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach będących siedzibami 
urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego (I/11/010) 

Kontrolę przeprowadzono w 2011 r. Skontrolowano trzy urzędy gmin, jeden urząd miasta i gminy oraz 
16 urzędów miast (łącznie kontrolę przeprowadzono w 20 jst). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. 
do 30 czerwca 2011 r. 

Wyniki wcześniejszych kontroli NIK wskazywały, że znaczna część jednostek samorządu terytorialnego 
w niezadowalający sposób sprawowała nadzór nad działalnością zarządców mieszkaniowych zasobów 
komunalnych, w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków. W ślad za tym 
NIK postanowiła skontrolować wywiązywanie się jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku okresowych 
kontroli stanu technicznego budynków, będących siedzibami urzędów miast i gmin w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach. Ze względu na szczególną funkcję jaką pełnią te budynki, 
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędów, jak i interesantom, powinno być zadaniem priorytetowym 
właściwych organów jst. 
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1. Straże gminne i miejskie 

Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich) (P/10/167)  

Kontrolę przeprowadzono w 8 województwach w 45 jednostkach (w tym w 24 strażach, 13 urzędach miast i gmin 
oraz 8 komendach wojewódzkich Policji. Badaniami objęto okres od 2008 do 2010 r. Kontrole straży i urzędów 
miejskich oraz komend wojewódzkich Policji przeprowadziły delegatury NIK w: Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, 
Opolu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. 

Na przełomie lat 2000–2001 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę funkcjonowania straży gminnych 
w 11 województwach, która wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu straży i nadzorze nad ich pracą. 
Ustalenia tamtej kontroli uwzględnione zostały m.in. podczas zmian legislacyjnych w ustawie o strażach 
gminnych. 

Ważniejsze nieprawidłowości w działaniach straży: 
 Nadmierna koncentracja działań straży na ujawnianiu wykroczeń komunikacyjnych, w skrajnych 

przypadkach stanowiących od 75 do ponad 96% wszystkich ujawnionych wykroczeń. 
 Brak bądź nieprzestrzeganie procedur działania straży. 
 Nierzetelne reagowanie strażników na występujące zakłócenia porządku publicznego. 
 Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących danych osobowych osób, które popełniły wykroczenia. 

Ważniejsze nieprawidłowości w działaniach prezydentów i burmistrzów miast: 
 Niedostateczny nadzór nad funkcjonowaniem straży. 
 Zlecanie strażom dodatkowych zadań, będących w kompetencji innych organów i wykraczających poza 

ochronę porządku publicznego określonego ustawą o strażach gminnych. 
 Zlecanie – niezgodne z przepisami – egzekwowania przez straże należności gmin z tytułu grzywien 

nałożonych mandatami. 
 

Dobre praktyki 
Wszystkie 24 kontrolowane straże współdziałały z instytucjami realizującymi lokalne programy 
ograniczania patologii społecznych, jak również wspomagały Policję w akcjach i programach 
prewencyjnych. W ocenie kierowników jednostek współpracujących ze strażami oraz komendantów 
wojewódzkich Policji, prowadzone przez strażników działania pozytywnie wpływały na poprawę 
porządku publicznego. 

Wnioski pokontrolne: 
 Stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na potrzebę podjęcia przez komendantów straży działań 

mających na celu zintensyfikowanie i rzetelniejsze reagowanie straży na zakłócenia i naruszenia porządku 
publicznego w innym niż komunikacyjne zakresie. 

 Organy nadzorujące funkcjonowanie straży powinny pełniej wykorzystywać swoje uprawnienia. 
 Powinna ulec poprawie efektywność egzekwowania należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze 

mandatu karnego przez straże gminne oraz sprecyzowanie ewentualnej możliwości delegowania uprawnień 
wierzyciela tych należności na rzecz innych podmiotów. 

NIK wystąpiła do prezydentów miast o: 
 Prowadzenie systematycznego nadzoru nad realizacją zadań przez straże, w tym w formie okresowych 

kontroli i udokumentowanych analiz. 

 
 

 
 

 Ewidencjonowanie oraz właściwe egzekwowanie należnych dochodów z tytułu grzywien nałożonych 
mandatami karnymi. 

 Zaniechanie powierzania strażom zadań należących do kompetencji innych organów i wykraczających poza 
zakres ochrony porządku publicznego. 

Komendantów straży miejskich o: 
 Poprawę reagowania strażników miejskich na występujące zakłócenia porządku publicznego. 
 Ustalenie i przestrzeganie procedur dokumentowania działań straży. 
 Wzmożenie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami mandatowymi. 
 Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

Komendantów wojewódzkich Policji o: 
 Zwiększenie liczby kontroli przeprowadzanych w strażach oraz egzekwowanie wykonywania zaleceń 

pokontrolnych. 

Wnioski de lege ferenda 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, wskazują na potrzebę rozważenia 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych (wcześniej: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) podjęcia działań, 
zmierzających do wszczęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie: jednoznacznego wskazania zobowiązanych 
do ewidencjonowania i egzekwowania należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego przez 
straże gminne oraz sprecyzowania ewentualnej możliwości delegowania uprawnień wierzyciela tych należności 
na rzecz innych podmiotów. 

Siedmiu strażom, funkcjonującym jako odrębne jednostki organizacyjne, prezydenci miast nielegalnie powierzali 
między innymi ewidencjonowanie i egzekwowanie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi, 
stanowiących dochody miast. Zadania te należały do kompetencji prezydentów, a ich wykonywanie przez straże 
wykraczało poza zakres ochrony porządku publicznego określony ustawą o strażach gminnych. 

2. Ochrona przeciwpożarowa i system ratowniczo-gaśniczy 

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach będących siedzibami 
urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego (I/11/010) 

Kontrolę przeprowadzono w 2011 r. Skontrolowano trzy urzędy gmin, jeden urząd miasta i gminy oraz 
16 urzędów miast (łącznie kontrolę przeprowadzono w 20 jst). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. 
do 30 czerwca 2011 r. 

Wyniki wcześniejszych kontroli NIK wskazywały, że znaczna część jednostek samorządu terytorialnego 
w niezadowalający sposób sprawowała nadzór nad działalnością zarządców mieszkaniowych zasobów 
komunalnych, w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków. W ślad za tym 
NIK postanowiła skontrolować wywiązywanie się jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku okresowych 
kontroli stanu technicznego budynków, będących siedzibami urzędów miast i gmin w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach. Ze względu na szczególną funkcję jaką pełnią te budynki, 
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędów, jak i interesantom, powinno być zadaniem priorytetowym 
właściwych organów jst. 
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Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Spośród 29 budynków będących siedzibami objętych kontrolą 20 urzędów miast i gmin województwa 
mazowieckiego, 25 (86%) nie spełniało niektórych z wymagań w zakresie wykonania elementów konstrukcyjnych 
dróg ewakuacyjnych, sposobu ich wykończenia oraz wyposażenia, określonych w przepisach rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Na 29 skontrolowanych budynków, dwa (7%) nie posiadały instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a dla 16 (55%) 
nie dokonano jej aktualizacji lub aktualizacja została wykonana niezgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Spośród 20 budynków, które spełniają warunki do przeprowadzania co najmniej raz na 2 lata, praktycznego 
sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji, w 15 (75%) ćwiczenia takie nie były przeprowadzane. 

 Właściciele 11 (38%) spośród 29 skontrolowanych budynków, nie przeprowadzali okresowych kontroli stanu 
technicznego budynków, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane.  

Zdaniem NIK, niewłaściwe wywiązywanie się właścicieli lub zarządców nieruchomości z obowiązków nałożonych 
przez przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, prowadzi do obniżenia bezpieczeństwa pożarowego 
budynków i stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia personelu zatrudnionego w urzędach oraz 
interesantów. 
Brak okresowych przeglądów stanu technicznego budynków oraz nierzetelne ich dokumentowanie, prowadzi 
niejednokrotnie do pogorszenia warunków eksploatacji tych obiektów, stwarza utrudnienia i niedogodności 
w pracy personelu oraz dla interesantów. Ponadto pozbawia właścicieli lub zarządców tych budynków 
usystematyzowanej wiedzy o ich stanie technicznym, co utrudnia racjonalne planowanie niezbędnych remontów.  

Wnioski pokontrolne 

Wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia przez właścicieli lub zarządców budynków, będących 
siedzibami urzędów miast i gmin następujących działań: 
 Zaktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

 Przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji osób przebywających 
w budynku, zgodnie z wymogiem określonym w § 17 ust.1 ww. rozporządzenia. 

 Dostosowania wyposażenia pożarowego budynku do przepisów ww. rozporządzenia. 
 Dostosowania stanu technicznego budynku do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Wykonywania wszystkich przeglądów stanu technicznego budynku określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy – Prawo budowlane. 
 Prowadzenia książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie książki obiektu budowlanego. 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo  
 

 
 

3. Obrona cywilna 

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju (P/11/083) 

Kontrola została przeprowadzona w 2011 r. Objęto nią organy Obrony Cywilnej na wszystkich szczeblach 
zarządzania, w tym starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, pełniących z mocy ustawy funkcje terenowych 
organów Obrony Cywilnej. Funkcjonowanie obrony cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  

Celami i zadaniami obrony cywilnej są: ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, 
dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków.  
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, 
podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Terenowymi organami obrony cywilnej są: wojewodowie, starostowie, 
wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast), jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są 
formacje obrony cywilnej, tworzone przez właściwych szefów obrony cywilnej. Szef Obrony Cywilnej Kraju 
przygotowuje projekty założeń i zasad działania obrony cywilnej, ustala ogólne zasady realizacji zadań, a także 
koordynuje określone przedsięwzięcia i sprawuje kontrolę realizacji przez organy administracji rządowej i organy 
samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej. Do zakresu działania terenowych szefów obrony cywilnej 
należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje 
państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 46% kontrolowanych terenowych szefów Obrony Cywilnej nie realizowało bądź nierzetelnie wykonywało obowiązek 
ustalania wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych 
organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji 
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Tym samym nie zobowiązano funkcjonujących na terenie swojego 
działania podmiotów do realizacji zadań.  

 29% skontrolowanych terenowych organów Obrony Cywilnej nie powołało w ogóle podstawowych jednostek 
organizacyjnych obrony cywilnej, tj. terenowych formacji obrony cywilnej.  

 NIK stwierdziła zaniechanie prowadzenia szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności przez 
wszystkich kontrolowanych szefów obrony cywilnej gmin.  
Powoduje to ryzyko nieposiadania przez mieszkańców tych gmin umiejętności zachowania się w sytuacji 
zagrożeń. W części gmin organizowano jedynie spotkania „pogadankowe” z tego zakresu, głównie 
w szkołach i przedszkolach, oraz wydawano tematyczne broszury i plakaty.  

 W budżetach powiatów i gmin kontrolowanych szefów obrony cywilnej nie planowano i nie dokonywano wydatków 
ze środków własnych na obronę cywilną, a w magazynach zalegał przestarzały sprzęt. Realizowano wydatki 
ze środków dotacji budżetu państwa. Środki przeznaczano głównie na wydatki bieżące.  Nie dokonywano zakupów 
sprzętu i wyposażenia formacji OC. Gospodarka magazynowa polegała głównie na weryfikacji przydatności sprzętu, 
w większości przypadków przestarzałego, pochodzącego z zakupów realizowanych nawet w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W magazynach sprzętu obrony cywilnej przechowywano sprzęt i wyposażenie, 
użyczone przez wojewodów, o małej przydatności z uwagi na stan techniczny i stopień wyeksploatowania. 
NIK oceniła pozytywnie 1 (3%) kontrolowany terenowy organ Obrony Cywilnej; pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości – 75%, oraz negatywnie 22%.  

Zdaniem NIK, niewystarczające przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań ustawowych może 
skutkować brakiem skutecznej ochrony ludności i innych dóbr chronionych. 
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Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Spośród 29 budynków będących siedzibami objętych kontrolą 20 urzędów miast i gmin województwa 
mazowieckiego, 25 (86%) nie spełniało niektórych z wymagań w zakresie wykonania elementów konstrukcyjnych 
dróg ewakuacyjnych, sposobu ich wykończenia oraz wyposażenia, określonych w przepisach rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Na 29 skontrolowanych budynków, dwa (7%) nie posiadały instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a dla 16 (55%) 
nie dokonano jej aktualizacji lub aktualizacja została wykonana niezgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Spośród 20 budynków, które spełniają warunki do przeprowadzania co najmniej raz na 2 lata, praktycznego 
sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji, w 15 (75%) ćwiczenia takie nie były przeprowadzane. 

 Właściciele 11 (38%) spośród 29 skontrolowanych budynków, nie przeprowadzali okresowych kontroli stanu 
technicznego budynków, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane.  

Zdaniem NIK, niewłaściwe wywiązywanie się właścicieli lub zarządców nieruchomości z obowiązków nałożonych 
przez przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, prowadzi do obniżenia bezpieczeństwa pożarowego 
budynków i stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia personelu zatrudnionego w urzędach oraz 
interesantów. 
Brak okresowych przeglądów stanu technicznego budynków oraz nierzetelne ich dokumentowanie, prowadzi 
niejednokrotnie do pogorszenia warunków eksploatacji tych obiektów, stwarza utrudnienia i niedogodności 
w pracy personelu oraz dla interesantów. Ponadto pozbawia właścicieli lub zarządców tych budynków 
usystematyzowanej wiedzy o ich stanie technicznym, co utrudnia racjonalne planowanie niezbędnych remontów.  

Wnioski pokontrolne 

Wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia przez właścicieli lub zarządców budynków, będących 
siedzibami urzędów miast i gmin następujących działań: 
 Zaktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

 Przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji osób przebywających 
w budynku, zgodnie z wymogiem określonym w § 17 ust.1 ww. rozporządzenia. 

 Dostosowania wyposażenia pożarowego budynku do przepisów ww. rozporządzenia. 
 Dostosowania stanu technicznego budynku do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Wykonywania wszystkich przeglądów stanu technicznego budynku określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy – Prawo budowlane. 
 Prowadzenia książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie książki obiektu budowlanego. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Obrona cywilna 

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju (P/11/083) 

Kontrola została przeprowadzona w 2011 r. Objęto nią organy Obrony Cywilnej na wszystkich szczeblach 
zarządzania, w tym starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, pełniących z mocy ustawy funkcje terenowych 
organów Obrony Cywilnej. Funkcjonowanie obrony cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  

Celami i zadaniami obrony cywilnej są: ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, 
dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków.  
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, 
podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Terenowymi organami obrony cywilnej są: wojewodowie, starostowie, 
wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast), jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są 
formacje obrony cywilnej, tworzone przez właściwych szefów obrony cywilnej. Szef Obrony Cywilnej Kraju 
przygotowuje projekty założeń i zasad działania obrony cywilnej, ustala ogólne zasady realizacji zadań, a także 
koordynuje określone przedsięwzięcia i sprawuje kontrolę realizacji przez organy administracji rządowej i organy 
samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej. Do zakresu działania terenowych szefów obrony cywilnej 
należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje 
państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie. 

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 46% kontrolowanych terenowych szefów Obrony Cywilnej nie realizowało bądź nierzetelnie wykonywało obowiązek 
ustalania wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych 
organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji 
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Tym samym nie zobowiązano funkcjonujących na terenie swojego 
działania podmiotów do realizacji zadań.  

 29% skontrolowanych terenowych organów Obrony Cywilnej nie powołało w ogóle podstawowych jednostek 
organizacyjnych obrony cywilnej, tj. terenowych formacji obrony cywilnej.  

 NIK stwierdziła zaniechanie prowadzenia szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności przez 
wszystkich kontrolowanych szefów obrony cywilnej gmin.  
Powoduje to ryzyko nieposiadania przez mieszkańców tych gmin umiejętności zachowania się w sytuacji 
zagrożeń. W części gmin organizowano jedynie spotkania „pogadankowe” z tego zakresu, głównie 
w szkołach i przedszkolach, oraz wydawano tematyczne broszury i plakaty.  

 W budżetach powiatów i gmin kontrolowanych szefów obrony cywilnej nie planowano i nie dokonywano wydatków 
ze środków własnych na obronę cywilną, a w magazynach zalegał przestarzały sprzęt. Realizowano wydatki 
ze środków dotacji budżetu państwa. Środki przeznaczano głównie na wydatki bieżące.  Nie dokonywano zakupów 
sprzętu i wyposażenia formacji OC. Gospodarka magazynowa polegała głównie na weryfikacji przydatności sprzętu, 
w większości przypadków przestarzałego, pochodzącego z zakupów realizowanych nawet w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W magazynach sprzętu obrony cywilnej przechowywano sprzęt i wyposażenie, 
użyczone przez wojewodów, o małej przydatności z uwagi na stan techniczny i stopień wyeksploatowania. 
NIK oceniła pozytywnie 1 (3%) kontrolowany terenowy organ Obrony Cywilnej; pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości – 75%, oraz negatywnie 22%.  

Zdaniem NIK, niewystarczające przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań ustawowych może 
skutkować brakiem skutecznej ochrony ludności i innych dóbr chronionych. 

Bezpieczeństwo
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4. Zarządzanie kryzysowe 

Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 
(P/10/006) 

Kontrola przeprowadzona w 2010 r. objęła organy administracji publicznej na wszystkich szczeblach zarządzania, w tym 
starostwa powiatowe, urzędy miast i urzędy gmin. Ponadto zasięgano informacji od marszałków województw.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Budowa spójnego systemu planowania działań i reagowania na sytuacje kryzysowe, przewidziana ustawą 
o zarządzaniu kryzysowym, przebiegała opieszale.  
Wśród skontrolowanych jednostek, 53% starostw powiatowych i 49% urzędów miast i gmin nie wywiązywało 
się z obowiązku gromadzenia oraz przetwarzania informacji, a także opracowania i wdrożenia procedur 
na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej.  

 Opóźnienia w opracowaniu planów reagowania kryzysowego stwierdzono w 47% kontrolowanych starostw 
i 72% urzędów miast i gmin. Ponadto 18% opracowanych przez starostwa powiatowe i 37% gminnych 
planów reagowania kryzysowego było niekompletne w stosunku do elementów wymaganych ustawą.  

 Ustalono również, że 35% kontrolowanych jednostek samorządowych nie realizowało obowiązku 
organizowania i przeprowadzania szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.  

 Stwierdzono także, że w 18% starostw powiatowych i 15% urzędów miast i gmin reakcję na sytuację 
kryzysową przeprowadzono niezgodnie z przyjętymi procedurami.  

 Należy zauważyć, że zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie planowania oraz przypadki nieprzestrzegania 
procedur niekorzystnie wpływają na efektywność działań struktur zarządzania kryzysowego. Właściwe 
przygotowanie planów i procedur działania ma szczególne znaczenie dla zapewnienia sprawnego i skutecznego 
reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Istotną kwestią mającą wpływ na skuteczne 
zapobieganie sytuacjom kryzysowym jest zapewnienie należytego stanu technicznego wałów 
przeciwpowodziowych cieków naturalnych i kanałów, stacji pomp i budowli piętrzących. Tymczasem 
marszałkowie województw informowali NIK o ich złym stanie oraz narastających potrzebach w zakresie 
modernizacji i utrzymania ww. infrastruktury. NIK oceniła pozytywnie 14,9% kontrolowanych jednostek, 
pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości – 69,1% oraz negatywnie 16%.  

Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami 
kryzysowymi (I/12/006) 

Kontrolę przeprowadzono w 2012 r. Miała ona na celu m.in. sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych, 
skierowanych przez NIK po przeprowadzeniu następujących kontroli: 

 wykonywania przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego; 
 przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju; 
 funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego. 

Celem kontroli była także ocena, czy w kraju istnieje spójny system ochrony ludności przed sytuacjami 
kryzysowymi i klęskami żywiołowymi, a także czy podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację zadań 
dotyczących ochrony ludności prawidłowo realizowały swoje zadania i obowiązki. Jakkolwiek badaniami 
kontrolnymi nie objęto bezpośrednio jednostek samorządu terytorialnego, to należy zauważyć, że przedmiot 
kontroli ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu, a udział jednostek 
samorządu terytorialnego w tych działaniach jest bardzo istotny.  

Bezpieczeństwo  
 

 
 

Ważniejsze nieprawidłowości 

W Polsce nadal brak jest spójnego systemu ochrony ludności przed sytuacjami kryzysowymi. Kolejne kontrole 
NIK w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności wykazują, że stan ten trwa od wielu lat. Kluczowe elementy, 
które winny składać się na ten system posiadają nadal zasadnicze braki. Obrona Cywilna nie jest wystarczająco 
przygotowana do realizacji swych zadań. System powiadamiania ratunkowego (powszechnie nazywany 
telefonem 112) wprowadzany jest z naruszeniem przepisów ustawowych i nadal nie funkcjonuje prawidłowo. 
Osoba dzwoniąca na numer 112 nie może mieć pewności, że zgłoszenie zostanie odebrane, a operator numeru 
alarmowego otrzyma automatycznie informacje o jej lokalizacji. Ochrona infrastruktury krytycznej opierała się 
do tej pory w dużej mierze na działaniach doraźnych, gdyż do dnia zakończenia kontroli nie opracowano 
istotnych dokumentów planistycznych, w szczególności nie dokończono opracowywania Narodowego Programu 
Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Minister Spraw Wewnętrznych nie posiadał aktualnej wiedzy o stanie zasobów 
ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz o sposobie realizacji przez Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej jego ustawowych zadań. W ocenie NIK, wszystkie wskazane czynniki stwarzają 
potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Zdaniem NIK istotnymi przyczynami braku spójnego systemu ochrony ludności są: 
 rozproszenie rozwiązań dotyczących zadań i struktur w różnych aktach prawnych; 
 istnienie swoistego dualizmu przyjętych rozwiązań tj. istnienie struktur o podobnych zadaniach 

w ramach zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej; 
 tworzenie odrębnych planów zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej, obejmujących wspólne 

kwestie w zakresie współdziałania i koordynowania działań. 

Dobre praktyki: 
Ogromne zaangażowanie właściwych służb i obywateli w działania podczas sytuacji kryzysowych, np. powodzi. 
Mimo braku procedur, niedostatku sprzętu, powodzianom była udzielana wszechstronna pomoc. 

Wnioski pokontrolne 

Na podstawie ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań celem:  
 Doprowadzenia do przejrzystego podziału kompetencji organów kluczowych dla ochrony ludności (Ministra Spraw 

Wewnętrznych, Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa). 
 Doprowadzenia do spójności realizowanej koncepcji systemu powiadamiania ratunkowego z regulacjami 

ustawowymi. 
 Objęcie szczególnym nadzorem prac nad przygotowaniem projektu ustawy o ochronie ludności, obejmującej 

regulacje dotyczące obrony cywilnej. 

Jednocześnie, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, rzetelna realizacja wniosków wymaga uprzednio odpowiedzi 
przez właściwe organy na kluczowe pytania: 

 Czy tworzenie centrów powiadamiania ratunkowego oparte na modelu operatorskim nie koliduje 
z koniecznością minimalizacji ryzyka błędnych decyzji merytorycznych w zakresie uruchamiania służb 
ratowniczych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia? 

 Czy jest celowym dalsze utrzymywanie formacji obrony cywilnej jako odrębnych struktur, zamiast 
wprowadzenia zasady, iż w wyższych stanach gotowości obronnej rolę formacji obrony cywilnej pełnią 
działające na co dzień struktury służb ratowniczych? 
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4. Zarządzanie kryzysowe 

Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 
(P/10/006) 

Kontrola przeprowadzona w 2010 r. objęła organy administracji publicznej na wszystkich szczeblach zarządzania, w tym 
starostwa powiatowe, urzędy miast i urzędy gmin. Ponadto zasięgano informacji od marszałków województw.  

Ważniejsze nieprawidłowości: 

 Budowa spójnego systemu planowania działań i reagowania na sytuacje kryzysowe, przewidziana ustawą 
o zarządzaniu kryzysowym, przebiegała opieszale.  
Wśród skontrolowanych jednostek, 53% starostw powiatowych i 49% urzędów miast i gmin nie wywiązywało 
się z obowiązku gromadzenia oraz przetwarzania informacji, a także opracowania i wdrożenia procedur 
na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej.  

 Opóźnienia w opracowaniu planów reagowania kryzysowego stwierdzono w 47% kontrolowanych starostw 
i 72% urzędów miast i gmin. Ponadto 18% opracowanych przez starostwa powiatowe i 37% gminnych 
planów reagowania kryzysowego było niekompletne w stosunku do elementów wymaganych ustawą.  

 Ustalono również, że 35% kontrolowanych jednostek samorządowych nie realizowało obowiązku 
organizowania i przeprowadzania szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.  

 Stwierdzono także, że w 18% starostw powiatowych i 15% urzędów miast i gmin reakcję na sytuację 
kryzysową przeprowadzono niezgodnie z przyjętymi procedurami.  

 Należy zauważyć, że zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie planowania oraz przypadki nieprzestrzegania 
procedur niekorzystnie wpływają na efektywność działań struktur zarządzania kryzysowego. Właściwe 
przygotowanie planów i procedur działania ma szczególne znaczenie dla zapewnienia sprawnego i skutecznego 
reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Istotną kwestią mającą wpływ na skuteczne 
zapobieganie sytuacjom kryzysowym jest zapewnienie należytego stanu technicznego wałów 
przeciwpowodziowych cieków naturalnych i kanałów, stacji pomp i budowli piętrzących. Tymczasem 
marszałkowie województw informowali NIK o ich złym stanie oraz narastających potrzebach w zakresie 
modernizacji i utrzymania ww. infrastruktury. NIK oceniła pozytywnie 14,9% kontrolowanych jednostek, 
pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości – 69,1% oraz negatywnie 16%.  

Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami 
kryzysowymi (I/12/006) 

Kontrolę przeprowadzono w 2012 r. Miała ona na celu m.in. sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych, 
skierowanych przez NIK po przeprowadzeniu następujących kontroli: 

 wykonywania przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego; 
 przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju; 
 funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego. 

Celem kontroli była także ocena, czy w kraju istnieje spójny system ochrony ludności przed sytuacjami 
kryzysowymi i klęskami żywiołowymi, a także czy podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację zadań 
dotyczących ochrony ludności prawidłowo realizowały swoje zadania i obowiązki. Jakkolwiek badaniami 
kontrolnymi nie objęto bezpośrednio jednostek samorządu terytorialnego, to należy zauważyć, że przedmiot 
kontroli ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu, a udział jednostek 
samorządu terytorialnego w tych działaniach jest bardzo istotny.  

 
 

 
 

Ważniejsze nieprawidłowości 

W Polsce nadal brak jest spójnego systemu ochrony ludności przed sytuacjami kryzysowymi. Kolejne kontrole 
NIK w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności wykazują, że stan ten trwa od wielu lat. Kluczowe elementy, 
które winny składać się na ten system posiadają nadal zasadnicze braki. Obrona Cywilna nie jest wystarczająco 
przygotowana do realizacji swych zadań. System powiadamiania ratunkowego (powszechnie nazywany 
telefonem 112) wprowadzany jest z naruszeniem przepisów ustawowych i nadal nie funkcjonuje prawidłowo. 
Osoba dzwoniąca na numer 112 nie może mieć pewności, że zgłoszenie zostanie odebrane, a operator numeru 
alarmowego otrzyma automatycznie informacje o jej lokalizacji. Ochrona infrastruktury krytycznej opierała się 
do tej pory w dużej mierze na działaniach doraźnych, gdyż do dnia zakończenia kontroli nie opracowano 
istotnych dokumentów planistycznych, w szczególności nie dokończono opracowywania Narodowego Programu 
Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Minister Spraw Wewnętrznych nie posiadał aktualnej wiedzy o stanie zasobów 
ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz o sposobie realizacji przez Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej jego ustawowych zadań. W ocenie NIK, wszystkie wskazane czynniki stwarzają 
potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Zdaniem NIK istotnymi przyczynami braku spójnego systemu ochrony ludności są: 
 rozproszenie rozwiązań dotyczących zadań i struktur w różnych aktach prawnych; 
 istnienie swoistego dualizmu przyjętych rozwiązań tj. istnienie struktur o podobnych zadaniach 

w ramach zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej; 
 tworzenie odrębnych planów zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej, obejmujących wspólne 

kwestie w zakresie współdziałania i koordynowania działań. 

Dobre praktyki: 
Ogromne zaangażowanie właściwych służb i obywateli w działania podczas sytuacji kryzysowych, np. powodzi. 
Mimo braku procedur, niedostatku sprzętu, powodzianom była udzielana wszechstronna pomoc. 

Wnioski pokontrolne 

Na podstawie ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań celem:  
 Doprowadzenia do przejrzystego podziału kompetencji organów kluczowych dla ochrony ludności (Ministra Spraw 

Wewnętrznych, Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa). 
 Doprowadzenia do spójności realizowanej koncepcji systemu powiadamiania ratunkowego z regulacjami 

ustawowymi. 
 Objęcie szczególnym nadzorem prac nad przygotowaniem projektu ustawy o ochronie ludności, obejmującej 

regulacje dotyczące obrony cywilnej. 

Jednocześnie, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, rzetelna realizacja wniosków wymaga uprzednio odpowiedzi 
przez właściwe organy na kluczowe pytania: 

 Czy tworzenie centrów powiadamiania ratunkowego oparte na modelu operatorskim nie koliduje 
z koniecznością minimalizacji ryzyka błędnych decyzji merytorycznych w zakresie uruchamiania służb 
ratowniczych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia? 

 Czy jest celowym dalsze utrzymywanie formacji obrony cywilnej jako odrębnych struktur, zamiast 
wprowadzenia zasady, iż w wyższych stanach gotowości obronnej rolę formacji obrony cywilnej pełnią 
działające na co dzień struktury służb ratowniczych? 

Bezpieczeństwo



 

 
 

 

 

 
 

 
 

Załącznik nr 1 

Wykaz kontroli planowych oraz doraźnych koordynowanych, przeprowadzonych przez NIK 
w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2011–2013  

Lp. Tytuł i numer kontroli 
 

Liczba 
skontrolowanych  

samorządów  
oraz podmiotów 

od nich zależnych
 

Departament Administracji Publicznej 

1. Dostosowanie organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 
9 października 2011 r., do obsługi wyborców niepełnosprawnych (D/11/501)53  37 

2. Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 
(P/10/006)  91 

3. Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie 
wybranych dochodów i wydatków w 2010 r. (P/10/007)  150 

4. Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu 
terytorialnego (P/11/002)  56 

5. Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego (P/11/005)  40 

6. Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie 
wybranych dochodów i wydatków w 2011 r. (P/12/001)  123 

7. 
Wykonanie wniosków z kontroli działań organów administracji publicznej na rzecz uregulowania 
stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości stanowiących 
zasób gminy (P/12/016)  

13 

8. Promulgacja prawa w postaci elektronicznej (P/12/017)  120 

9. Prowadzenie konkursów i zawieranie umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
na przykładzie wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (P/12/018)  2 

10. Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych (P/12/019) 10 

11. Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego (P/12/190)  45 

12. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne (P/13/015)  20 

13. Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi (P/13/018)  27 

14. 
Wspieranie środkami z funduszy europejskich sektora MŚP w województwie mazowieckim 
(P/13/019)  

1 

15. Realizacja polityki migracyjnej Polski (P/13/020)  8 

16. Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (P/13/196)  2 

Departament Budżetu i Finansów 

17. Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego 
Funduszu Drogowego (P/12/036)  29 

18. Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych (P/13/038)  12 

                                                            
53   Podkreślone i wyróżnione na niebiesko tytuły kontroli olinkowano – w dokumencie w wersji elektronicznej przekierowują na stronę Biuletynu Informacji 

Publicznej NIK, gdzie zamieszczone są pełne wersje informacji o wynikach kontroli NIK. Wyszukiwarka informacji znajduje się pod adresem 
http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik  
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Załącznik nr 1 

Wykaz kontroli planowych oraz doraźnych koordynowanych, przeprowadzonych przez NIK 
w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2011–2013  

Lp. Tytuł i numer kontroli 
 

Liczba 
skontrolowanych  

samorządów  
oraz podmiotów 

od nich zależnych
 

Departament Administracji Publicznej 

1. Dostosowanie organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 
9 października 2011 r., do obsługi wyborców niepełnosprawnych (D/11/501)53  37 

2. Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 
(P/10/006)  91 

3. Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie 
wybranych dochodów i wydatków w 2010 r. (P/10/007)  150 

4. Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu 
terytorialnego (P/11/002)  56 

5. Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego (P/11/005)  40 

6. Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie 
wybranych dochodów i wydatków w 2011 r. (P/12/001)  123 

7. 
Wykonanie wniosków z kontroli działań organów administracji publicznej na rzecz uregulowania 
stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości stanowiących 
zasób gminy (P/12/016)  

13 

8. Promulgacja prawa w postaci elektronicznej (P/12/017)  120 

9. Prowadzenie konkursów i zawieranie umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
na przykładzie wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (P/12/018)  2 

10. Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych (P/12/019) 10 

11. Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego (P/12/190)  45 

12. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne (P/13/015)  20 

13. Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi (P/13/018)  27 

14. 
Wspieranie środkami z funduszy europejskich sektora MŚP w województwie mazowieckim 
(P/13/019)  

1 

15. Realizacja polityki migracyjnej Polski (P/13/020)  8 

16. Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (P/13/196)  2 

Departament Budżetu i Finansów 

17. Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego 
Funduszu Drogowego (P/12/036)  29 

18. Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych (P/13/038)  12 

                                                            
53   Podkreślone i wyróżnione na niebiesko tytuły kontroli olinkowano – w dokumencie w wersji elektronicznej przekierowują na stronę Biuletynu Informacji 

Publicznej NIK, gdzie zamieszczone są pełne wersje informacji o wynikach kontroli NIK. Wyszukiwarka informacji znajduje się pod adresem 
http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik  
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Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

19. Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji (P/11/045)  26 

20. Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (P/12/051) 18 

21. Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych (P/12/053)  9 

22. Komunalizacja spółek Skarbu Państwa (P/13/056) 18 

23. Gospodarowanie wybranymi nieruchomościami Skarbu Państwa (P/13/057)  1 

Departament Infrastruktury 

24. Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych (P/11/061)  4 

25. Bezpieczeństwo cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej (P/11/062)  1 

26. Warunki rozwoju polskich portów morskich (P/11/063)  1 

27. Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji 
przestrzennej (P/11/107)  41 

28. Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego (P/11/108)  38 

29. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin (P/12/069)  41 

30. Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego (P/12/079)  21 

31. Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią (P/13/077)  30 

32. Organizacja i nadzór nad  ruchem  drogowym (P/13/078)  40 

33. Warunki rozwoju żeglugi śródlądowej (P/13/079)  1 

34. Wydawanie dokumentów uprawniających do działania w lotnictwie cywilnym w Polsce 
(P/13/080)  2 

Departament Komunikacji i Systemów Transportowych 

35. Wykonywanie zadań przez samorządy terytorialne w zakresie organizowania regionalnych 
przewozów autobusowych (P/10/062) 28 

36. Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego (P/10/185)  31 

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

37. Wychowanie przedszkolne (P/10/069)  93 

38. Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów (P/10/074)  52 

39. Realizacja zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej 
(P/10/190)  65 

40. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych 
(P/11/071)  45 

41. Efekty realizacji projektów w ramach programów w zakresie kultury współfinansowanych 
ze środków europejskich (P/11/072)  3 

42. Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (P/11/073)  45 

43. Przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 (P/11/074)  7 

44. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych (P/12/057) 55 

45. Efekty kształcenia w szkołach podstawowych i średnich (P/12/063)  20 

46. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych (P/12/067)  25 

47. Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym (P/12/068)  48 

 
 

 
 

48. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192)  16 

49. Efekty kształcenia w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (P/13/066)  1 

50. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży w szkołach (P/13/068)  34 

51. Wpływ likwidacji szkół na organizację gminnej sieci szkół i warunki kształcenia uczniów 
(P/13/069)  39 

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

52. Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich) – 
P/10/167 (D/13/504)  10 

53. 
Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie wykorzystywania 
urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia 
przepisów ruchu drogowego (D/13/508)  

46 

54. Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju (P/11/083)  21 

55. Profilaktyka narkomanii w szkołach (P/12/094)  38 

Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

56. Realizacja w latach 2010–2011 Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, 
z uwzględnieniem wykorzystania pożyczki Banku Światowego (P/12/097)  14 

57. Funkcjonowanie systemów orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych i orzekania 
o niepełnosprawności (P/12/105)  15 

58. System opieki nad dziećmi do lat trzech (P/12/106)  16 

59. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez organy administracji publicznej (P/12/107)  22 

60. Realizacja przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej kontraktów socjalnych w latach 
2011–2012 (P/13/102)  34 

61. Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej 
oraz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej (P/13/110)  21 

62. Realizacja przez powiatowe urzędy pracy zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu osób 
powyżej 50. roku życia (P/13/111)  22 

63. Działania administracji publicznej na rzecz bezdomnych (P/13/113)  11 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

64. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013) (P/11/106)  8 

65. Realizacja programów zwalczania salmonelli w  stadach kur (P/12/113)  8 

66. Koordynacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków 
UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych (P/12/114)  24 

Departament Środowiska 

67. Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (P/11/109)  1 

68. Realizacja zadań ustawowych w parkach krajobrazowych (P/11/111)  9 

69. Wykorzystanie środków na realizację projektów w ramach instrumentu finansowego LIFE+ 
(P/13/124)  2 

70. Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska 
(P/13/125)  7 
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Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

19. Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji (P/11/045)  26 

20. Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (P/12/051) 18 

21. Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych (P/12/053)  9 

22. Komunalizacja spółek Skarbu Państwa (P/13/056) 18 

23. Gospodarowanie wybranymi nieruchomościami Skarbu Państwa (P/13/057)  1 

Departament Infrastruktury 

24. Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych (P/11/061)  4 

25. Bezpieczeństwo cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej (P/11/062)  1 

26. Warunki rozwoju polskich portów morskich (P/11/063)  1 

27. Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji 
przestrzennej (P/11/107)  41 

28. Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego (P/11/108)  38 

29. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin (P/12/069)  41 

30. Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego (P/12/079)  21 

31. Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią (P/13/077)  30 

32. Organizacja i nadzór nad  ruchem  drogowym (P/13/078)  40 

33. Warunki rozwoju żeglugi śródlądowej (P/13/079)  1 

34. Wydawanie dokumentów uprawniających do działania w lotnictwie cywilnym w Polsce 
(P/13/080)  2 

Departament Komunikacji i Systemów Transportowych 

35. Wykonywanie zadań przez samorządy terytorialne w zakresie organizowania regionalnych 
przewozów autobusowych (P/10/062) 28 

36. Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego (P/10/185)  31 

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

37. Wychowanie przedszkolne (P/10/069)  93 

38. Wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów (P/10/074)  52 

39. Realizacja zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej 
(P/10/190)  65 

40. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych 
(P/11/071)  45 

41. Efekty realizacji projektów w ramach programów w zakresie kultury współfinansowanych 
ze środków europejskich (P/11/072)  3 

42. Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (P/11/073)  45 

43. Przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 (P/11/074)  7 

44. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych (P/12/057) 55 

45. Efekty kształcenia w szkołach podstawowych i średnich (P/12/063)  20 

46. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych (P/12/067)  25 

47. Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym (P/12/068)  48 

 
 

 
 

48. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192)  16 

49. Efekty kształcenia w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (P/13/066)  1 

50. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży w szkołach (P/13/068)  34 

51. Wpływ likwidacji szkół na organizację gminnej sieci szkół i warunki kształcenia uczniów 
(P/13/069)  39 

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

52. Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich) – 
P/10/167 (D/13/504)  10 

53. 
Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie wykorzystywania 
urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia 
przepisów ruchu drogowego (D/13/508)  

46 

54. Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju (P/11/083)  21 

55. Profilaktyka narkomanii w szkołach (P/12/094)  38 

Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

56. Realizacja w latach 2010–2011 Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, 
z uwzględnieniem wykorzystania pożyczki Banku Światowego (P/12/097)  14 

57. Funkcjonowanie systemów orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych i orzekania 
o niepełnosprawności (P/12/105)  15 

58. System opieki nad dziećmi do lat trzech (P/12/106)  16 

59. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez organy administracji publicznej (P/12/107)  22 

60. Realizacja przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej kontraktów socjalnych w latach 
2011–2012 (P/13/102)  34 

61. Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej 
oraz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej (P/13/110)  21 

62. Realizacja przez powiatowe urzędy pracy zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu osób 
powyżej 50. roku życia (P/13/111)  22 

63. Działania administracji publicznej na rzecz bezdomnych (P/13/113)  11 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

64. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013) (P/11/106)  8 

65. Realizacja programów zwalczania salmonelli w  stadach kur (P/12/113)  8 

66. Koordynacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków 
UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych (P/12/114)  24 

Departament Środowiska 

67. Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (P/11/109)  1 

68. Realizacja zadań ustawowych w parkach krajobrazowych (P/11/111)  9 

69. Wykorzystanie środków na realizację projektów w ramach instrumentu finansowego LIFE+ 
(P/13/124)  2 

70. Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska 
(P/13/125)  7 
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Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego 

71. Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych (P/10/109)  36 

72. Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (P/10/110)  42 

73. Zarządzanie środowiskiem w gminach (P/10/113)  30 

Departament Zdrowia 

74. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi 
instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie (P/11/092)  31 

75. Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym (P/11/093)  7 

76. Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego (P/11/094)  6 

77. Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków 
europejskich (P/12/123)  32 

78. Dostępność i finansowanie świadczeń opieki stomatologicznej (P/12/124)  13 

79. Informatyzacja szpitali (P/12/125)  11 

80. Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w postaci nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
(P/13/129)  13 

81. Realizacja zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (P/13/130)  4 

82. Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej (P/13/131)  9 

83. Wprowadzanie programów terapeutycznych i lekowych finansowanych ze środków publicznych 
oraz dostępność tych świadczeń w okresie 2011–I półrocze 2013 (P/13/132)  1 

Delegatura w Białymstoku 

84. Realizacja wybranych elementów programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (P/09/124)  10 

85. Realizacja „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” w zakresie likwidacji mogilników 
(P/11/121)  6 

86. Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych (P/11/122)  34 

87. Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne (P/12/128)  3 

88. Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt (P/12/193)  22 

89. Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem (P/13/134)  14 

90. Lokalizacja inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w województwie podlaskim 
(P/13/136)  14 

Delegatura w Bydgoszczy 

91. Gospodarowanie mieniem przez związki międzygminne (P/09/127)  32 

92. Dysponowanie majątkiem komunalnym przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego 
(P/10/127)  3 

93. Przydzielanie i wykorzystanie przez  ARiMR dopłat do oprocentowania preferencyjnych 
kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa (P/11/125)  2 

94. Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych (P/11/126)  10 

95. 
Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód  
w latach 2008–2010 (P/11/163) 

6 

96. Udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r.  (P/11/176) 4 

97. Promulgacja prawa w postaci elektronicznej (P/12/017) 14 

 
 

 
 

98. Koordynacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanej ze środków UE 
na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych  (P/12/114) 3 

99. Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków 
europejskich (P/12/123) 5 

100. Sprawowanie nadzoru sanitarnego w województwie kujawsko-pomorskim (P/12/131)  23 

101. Ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem (P/13/138)  3 

Delegatura w Gdańsku 

102. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem audytu wewnętrznego (P/10/132)  17 

103. Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 
(P/11/128)  20 

104. Wykorzystanie środków publicznych przez samorządowe ogrody zoologiczne (P/11/129)  7 

105. Finansowanie przez gminy przedszkoli niepublicznych (P/11/130)  4 

106. Funkcjonowanie funduszy sołeckich (P/12/134)  36 

107. Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie  
przez te placówki nie których zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (P/13/142)  17 

Delegatura w Katowicach 

108. Usuwanie przez przedsiębiorstwa górnicze szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego 
(P/11/132)  7 

109. Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 
2009–2011 (I półrocze) (P/11/133)  28 

110. Utrzymanie przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych (P/11/134)  36 

111. Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (P/12/137)  93 

112. Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie pozyskanego drewna 
(P/12/138)  29 

113. Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego finansowanych  
przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (P/13/146)  7 

Delegatura w Kielcach 

114. Wybrane aspekty finansowania opieki zdrowotnej (P/11/137)  6 

115. Finansowanie rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia (P/12/140)  4 

Delegatura w Krakowie 

116. Bieżące utrzymanie lotniczych przejść granicznych (D/12/503)  1 

117. Skuteczność i prawidłowość realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2006–2009 (P/09/144)  8 

118. Pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego przez zarządców dróg w województwie 
małopolskim (P/11/140)  8 

119. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i jego skutki dla ewidencji podatkowej w gminach 
(P/11/141)  22 

120. Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. (P/11/185)  3 

121. Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie potoku Serafa (P/12/143)  5 

122. Kontraktowanie  świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (P/12/145)  3 
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Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego 

71. Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych (P/10/109)  36 

72. Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (P/10/110)  42 

73. Zarządzanie środowiskiem w gminach (P/10/113)  30 

Departament Zdrowia 

74. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi 
instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie (P/11/092)  31 

75. Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym (P/11/093)  7 

76. Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego (P/11/094)  6 

77. Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków 
europejskich (P/12/123)  32 

78. Dostępność i finansowanie świadczeń opieki stomatologicznej (P/12/124)  13 

79. Informatyzacja szpitali (P/12/125)  11 

80. Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w postaci nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
(P/13/129)  13 

81. Realizacja zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (P/13/130)  4 

82. Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej (P/13/131)  9 

83. Wprowadzanie programów terapeutycznych i lekowych finansowanych ze środków publicznych 
oraz dostępność tych świadczeń w okresie 2011–I półrocze 2013 (P/13/132)  1 

Delegatura w Białymstoku 

84. Realizacja wybranych elementów programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (P/09/124)  10 

85. Realizacja „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” w zakresie likwidacji mogilników 
(P/11/121)  6 

86. Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych (P/11/122)  34 

87. Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne (P/12/128)  3 

88. Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt (P/12/193)  22 

89. Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem (P/13/134)  14 

90. Lokalizacja inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w województwie podlaskim 
(P/13/136)  14 

Delegatura w Bydgoszczy 

91. Gospodarowanie mieniem przez związki międzygminne (P/09/127)  32 

92. Dysponowanie majątkiem komunalnym przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego 
(P/10/127)  3 

93. Przydzielanie i wykorzystanie przez  ARiMR dopłat do oprocentowania preferencyjnych 
kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa (P/11/125)  2 

94. Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych (P/11/126)  10 

95. 
Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód  
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96. Udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r.  (P/11/176) 4 

97. Promulgacja prawa w postaci elektronicznej (P/12/017) 14 

 
 

 
 

98. Koordynacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanej ze środków UE 
na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych  (P/12/114) 3 

99. Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków 
europejskich (P/12/123) 5 

100. Sprawowanie nadzoru sanitarnego w województwie kujawsko-pomorskim (P/12/131)  23 

101. Ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem (P/13/138)  3 

Delegatura w Gdańsku 

102. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem audytu wewnętrznego (P/10/132)  17 

103. Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 
(P/11/128)  20 

104. Wykorzystanie środków publicznych przez samorządowe ogrody zoologiczne (P/11/129)  7 

105. Finansowanie przez gminy przedszkoli niepublicznych (P/11/130)  4 

106. Funkcjonowanie funduszy sołeckich (P/12/134)  36 

107. Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie  
przez te placówki nie których zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (P/13/142)  17 

Delegatura w Katowicach 

108. Usuwanie przez przedsiębiorstwa górnicze szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego 
(P/11/132)  7 

109. Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 
2009–2011 (I półrocze) (P/11/133)  28 

110. Utrzymanie przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych (P/11/134)  36 

111. Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (P/12/137)  93 

112. Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie pozyskanego drewna 
(P/12/138)  29 

113. Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego finansowanych  
przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (P/13/146)  7 

Delegatura w Kielcach 

114. Wybrane aspekty finansowania opieki zdrowotnej (P/11/137)  6 

115. Finansowanie rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia (P/12/140)  4 

Delegatura w Krakowie 

116. Bieżące utrzymanie lotniczych przejść granicznych (D/12/503)  1 

117. Skuteczność i prawidłowość realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2006–2009 (P/09/144)  8 

118. Pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego przez zarządców dróg w województwie 
małopolskim (P/11/140)  8 

119. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i jego skutki dla ewidencji podatkowej w gminach 
(P/11/141)  22 

120. Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. (P/11/185)  3 

121. Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie potoku Serafa (P/12/143)  5 

122. Kontraktowanie  świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (P/12/145)  3 
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123. Oznakowanie dróg publicznych województwa śląskiego (P/13/145)  21 

124. Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym 
(P/13/151)  20 

Delegatura w Łodzi 

125. Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa (P/10/150)  12 

126. Realizacja działania III.2 RPO Województwa Łódzkiego – wsparcie inwestycyjne 
dla przedsiębiorców (P/11/147) 1 

127. Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej 
(P/11/148)  35 

128. Realizacja przez organy administracji publicznej województwa łódzkiego zadań w zakresie 
bezpieczeństwa imprez masowych (P/11/149)  4 

129. Realizacja inwestycji drogowych przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego 
w ramach Działania I.1 RPO Województwa Łódzkiego – Drogi (P/12/152)  12 

130. Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego (P/12/153)  9 

131. Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim (P/13/160)  5 

Delegatura w Lublinie 

132. Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 
2012” (P/10/146)  31 

133. Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez wybrane jednostki samorządu 
terytorialnego (P/11/143)  11 

134. Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów 
miejscowych (P/12/147)  21 

135. Realizacja zadań w zakresie kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (P/12/150)  6 

136. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w specjalnych ośrodkach szkolno- 
-wychowawczych w województwie lubelskim (P/13/153)  6 

137. Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
publicznego (P/13/154)  24 

Delegatura w Olsztynie 

138. Udzielanie przez gminy bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych  
przy bezprzetargowej sprzedaży (P/10/155)  6 

139. 
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013 (P/11/151)  

25 

140. Realizacja programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie 
Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” (P/11/152)  11 

141. Wykorzystanie środków publicznych ujętych w programach rozwoju obszarów wiejskich 
na zalesianie gruntów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim (P/12/155)  8 

142. Wykonanie wniosków z kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej 
oraz opłaty planistycznej (P/12/156)  8 

143. Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim 
(P/13/163)  1 

 
 

 
 

Delegatura w Opolu 

144. Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007–2013 (D/13/505)  9 

145. Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa 
opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego (P/11/154)  7 

146. Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów 
usuniętych z drogi (P/13/165)  15 

Delegatura w Poznaniu 

147. Stan realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011” (P/10/161)  40 

148. Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie  informacji oświatowej (P/11/158)  41 

149. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 
(P/11/160)  7 

150. Finansowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa wielkopolskiego (P/12/160)  12 

151. Działalność i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w województwie wielkopolskim 
(P/12/162)  8 

152. Gospodarowanie lokalami użytkowymi w miastach województwa wielkopolskiego (P/12/163)  18 

153. Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (P/12/165)  33 

154. Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych (P/13/168)  43 

155. Organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 (P/13/169)  37 

156. Wykorzystanie przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego wybudowanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych (P/13/170)  14 

Delegatura w Rzeszowie 

157. Działalność związana z unieszkodliwianiem odpadów medycznych na terenie województwa 
podkarpackiego (P/11/162)  2 

158. Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód  
w latach 2008–2010 (P/11/163)  60 

159. Jakość świadczonych usług w domach pomocy społecznej w województwie podkarpackim 
(P/12/167)  16 

160. Wydawanie przez właściwe organy zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska 
w województwie podkarpackim (P/12/168)  10 

161. Nadzór weterynaryjny i sanitarny nad przestrzeganiem przez producentów żywności standardów 
weterynaryjnych i sanitarnych w  województwie podkarpackim (P/12/169)  10 

162. Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi przez wybrane jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego (P/13/172)  15 

163. Realizacja zadań z zakresu gospodarki przestrzennej przez samorządy województwa 
podkarpackiego w latach 2009–2012 (P/13/173)  16 

Delegatura w Szczecinie 

164. Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich) (P/10/167)  24 

165. Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na obiekty sportowe 
w województwie zachodniopomorskim (P/10/168) 16 
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123. Oznakowanie dróg publicznych województwa śląskiego (P/13/145)  21 

124. Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym 
(P/13/151)  20 

Delegatura w Łodzi 

125. Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa (P/10/150)  12 

126. Realizacja działania III.2 RPO Województwa Łódzkiego – wsparcie inwestycyjne 
dla przedsiębiorców (P/11/147) 1 

127. Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej 
(P/11/148)  35 

128. Realizacja przez organy administracji publicznej województwa łódzkiego zadań w zakresie 
bezpieczeństwa imprez masowych (P/11/149)  4 

129. Realizacja inwestycji drogowych przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego 
w ramach Działania I.1 RPO Województwa Łódzkiego – Drogi (P/12/152)  12 

130. Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego (P/12/153)  9 

131. Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim (P/13/160)  5 

Delegatura w Lublinie 

132. Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 
2012” (P/10/146)  31 

133. Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez wybrane jednostki samorządu 
terytorialnego (P/11/143)  11 

134. Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów 
miejscowych (P/12/147)  21 

135. Realizacja zadań w zakresie kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (P/12/150)  6 

136. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w specjalnych ośrodkach szkolno- 
-wychowawczych w województwie lubelskim (P/13/153)  6 

137. Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
publicznego (P/13/154)  24 

Delegatura w Olsztynie 

138. Udzielanie przez gminy bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych  
przy bezprzetargowej sprzedaży (P/10/155)  6 

139. 
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013 (P/11/151)  

25 

140. Realizacja programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie 
Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” (P/11/152)  11 

141. Wykorzystanie środków publicznych ujętych w programach rozwoju obszarów wiejskich 
na zalesianie gruntów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim (P/12/155)  8 

142. Wykonanie wniosków z kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej 
oraz opłaty planistycznej (P/12/156)  8 

143. Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim 
(P/13/163)  1 

 
 

 
 

Delegatura w Opolu 

144. Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007–2013 (D/13/505)  9 

145. Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa 
opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego (P/11/154)  7 

146. Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów 
usuniętych z drogi (P/13/165)  15 

Delegatura w Poznaniu 

147. Stan realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011” (P/10/161)  40 

148. Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie  informacji oświatowej (P/11/158)  41 

149. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 
(P/11/160)  7 

150. Finansowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa wielkopolskiego (P/12/160)  12 

151. Działalność i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w województwie wielkopolskim 
(P/12/162)  8 

152. Gospodarowanie lokalami użytkowymi w miastach województwa wielkopolskiego (P/12/163)  18 

153. Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (P/12/165)  33 

154. Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych (P/13/168)  43 

155. Organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 (P/13/169)  37 

156. Wykorzystanie przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego wybudowanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych (P/13/170)  14 

Delegatura w Rzeszowie 

157. Działalność związana z unieszkodliwianiem odpadów medycznych na terenie województwa 
podkarpackiego (P/11/162)  2 

158. Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód  
w latach 2008–2010 (P/11/163)  60 

159. Jakość świadczonych usług w domach pomocy społecznej w województwie podkarpackim 
(P/12/167)  16 

160. Wydawanie przez właściwe organy zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska 
w województwie podkarpackim (P/12/168)  10 

161. Nadzór weterynaryjny i sanitarny nad przestrzeganiem przez producentów żywności standardów 
weterynaryjnych i sanitarnych w  województwie podkarpackim (P/12/169)  10 

162. Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi przez wybrane jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego (P/13/172)  15 

163. Realizacja zadań z zakresu gospodarki przestrzennej przez samorządy województwa 
podkarpackiego w latach 2009–2012 (P/13/173)  16 

Delegatura w Szczecinie 

164. Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich) (P/10/167)  24 

165. Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na obiekty sportowe 
w województwie zachodniopomorskim (P/10/168) 16 
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166. Finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie zadań związanych z ochroną środowiska (P/11/165)  4 

167. Funkcjonowanie związków międzygminnych (P/11/167)  6 

Delegatura w Warszawie 

168. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi (P/10/173)  23 

169. Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do sieci 
i usług telekomunikacyjnych (P/11/169)  7 

170. Realizacja przez samorządy największych miast w Polsce wybranych inwestycji w zakresie 
budowy lub modernizacji dróg (P/11/170)  16 

171. Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych 
i estetycznych miast i gmin (P/12/178)  53 

172. Organizacja i funkcjonowanie wyścigów konnych (P/12/179)  1 

173. Efektywność ekologiczna wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(P/13/181)  36 

174. Spełnianie wymogów bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie 
(P/13/182)  15 

Delegatura we Wrocławiu 

175. Funkcjonowanie wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska 
(P/09/186)  17 

176. Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem  „Programu 
dla Odry – 2006” (P/10/180)  4 

177. Udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r. (P/11/176)  30 

178. Pomoc publiczna świadczona przez gminy województwa dolnośląskiego (P/11/177)  8 

179. Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu 
pożyczki Banku Światowego (P/12/182)  2 

180. Wykorzystanie środków publicznych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i likwidację 
skutków powodzi (P/12/184)  10 

181. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i spółkami 
z większościowym udziałem Skarbu Państwa (kontrola sprawdzająca) (P/12/187)  5 

182. Audyt realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry 
przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego za 2012 r. (P/13/184)  2 

183. Funkcjonowanie systemu adopcyjnego w województwie dolnośląskim (P/13/186)  2 

184. Lokalizacja i budowa farm wiatrowych (P/13/189)  45 

Delegatura w Zielonej Górze 

185. Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim 
(P/11/180)  7 

186. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego 
z udziałem gmin (P/11/181)  18 

187. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami przez gminy 
województwa lubuskiego (P/12/189)  8 

188. Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego 
(P/13/192)  27 

189. Udzielanie i realizacja przez Urząd Miasta Zielona Góra i miejskie jednostki organizacyjne 
zamówień publicznych w latach 2008–2012 (P/13/193)  4 

Liczba skontrolowanych podmiotów samorządowych – ogółem 3930 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych przez NIK w jednostkach samorządu 
terytorialnego w latach 2011–2013  

 

Lp. Tytuł i numer kontroli 

Liczba 
skontrolowanych 

samorządów  
oraz podmiotów 

od nich zależnych
 

Departament Administracji Publicznej 

1. Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej 
(R/12/001) 8 

2. Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej 
(R/12/002) 6 

Departament Budżetu i Finansów 

3. Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane przez jednostki samorządu terytorialnego 
(I/13/002) 3 

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

4. 
Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego przez Gminę  
Solec-Zdrój (R/11/013) 

1 

Departament Infrastruktury 

5. Prawidłowość gospodarowania zasobami najstarszych budynków komunalnych, 
z zachowaniem zasad bezpiecznej eksploatacji (R/13/004) 1 

Departament Komunikacji i Systemów Transportowych 

6. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzania kontroli pojazdów 
uczestniczących w ruchu drogowym (I/10/006) 11 

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

7. Organizacja oraz finansowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli (R/10/010) 2 

8. Realizacja projektów z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego 
współfinansowanych ze środków europejskich (R/11/006) 1 

9. Funkcjonowanie bibliotek w Polsce (R/11/007) 1 

10. Kształcenie specjalne w szkołach lub oddziałach specjalnych i integracyjnych (R/11/010) 2 

11. Efekty kształcenia w szkołach podstawowych i średnich (R/12/002) 2 

12. Funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (R/12/006) 1 

13. Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych gmin (R/13/002) 1 

14. Organizacja i bezpieczeństwo wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
(R/13/003) 2 

15. Organizacja i finansowanie szkół i placówek oświatowych w Gminie Chmielnik (S/12/003) 1 

16. Organizacja wychowania przedszkolnego w gminie Biłgoraj (S/12/007) 1 
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166. Finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie zadań związanych z ochroną środowiska (P/11/165)  4 

167. Funkcjonowanie związków międzygminnych (P/11/167)  6 

Delegatura w Warszawie 

168. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi (P/10/173)  23 

169. Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do sieci 
i usług telekomunikacyjnych (P/11/169)  7 

170. Realizacja przez samorządy największych miast w Polsce wybranych inwestycji w zakresie 
budowy lub modernizacji dróg (P/11/170)  16 

171. Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych 
i estetycznych miast i gmin (P/12/178)  53 

172. Organizacja i funkcjonowanie wyścigów konnych (P/12/179)  1 

173. Efektywność ekologiczna wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(P/13/181)  36 

174. Spełnianie wymogów bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie 
(P/13/182)  15 

Delegatura we Wrocławiu 

175. Funkcjonowanie wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska 
(P/09/186)  17 

176. Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem  „Programu 
dla Odry – 2006” (P/10/180)  4 

177. Udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r. (P/11/176)  30 

178. Pomoc publiczna świadczona przez gminy województwa dolnośląskiego (P/11/177)  8 

179. Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu 
pożyczki Banku Światowego (P/12/182)  2 

180. Wykorzystanie środków publicznych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i likwidację 
skutków powodzi (P/12/184)  10 

181. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i spółkami 
z większościowym udziałem Skarbu Państwa (kontrola sprawdzająca) (P/12/187)  5 

182. Audyt realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry 
przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego za 2012 r. (P/13/184)  2 

183. Funkcjonowanie systemu adopcyjnego w województwie dolnośląskim (P/13/186)  2 

184. Lokalizacja i budowa farm wiatrowych (P/13/189)  45 

Delegatura w Zielonej Górze 

185. Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim 
(P/11/180)  7 

186. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego 
z udziałem gmin (P/11/181)  18 

187. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami przez gminy 
województwa lubuskiego (P/12/189)  8 

188. Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego 
(P/13/192)  27 

189. Udzielanie i realizacja przez Urząd Miasta Zielona Góra i miejskie jednostki organizacyjne 
zamówień publicznych w latach 2008–2012 (P/13/193)  4 

Liczba skontrolowanych podmiotów samorządowych – ogółem 3930 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych przez NIK w jednostkach samorządu 
terytorialnego w latach 2011–2013  

 

Lp. Tytuł i numer kontroli 

Liczba 
skontrolowanych 

samorządów  
oraz podmiotów 

od nich zależnych
 

Departament Administracji Publicznej 

1. Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej 
(R/12/001) 8 

2. Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej 
(R/12/002) 6 

Departament Budżetu i Finansów 

3. Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane przez jednostki samorządu terytorialnego 
(I/13/002) 3 

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

4. 
Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego przez Gminę  
Solec-Zdrój (R/11/013) 

1 

Departament Infrastruktury 

5. Prawidłowość gospodarowania zasobami najstarszych budynków komunalnych, 
z zachowaniem zasad bezpiecznej eksploatacji (R/13/004) 1 

Departament Komunikacji i Systemów Transportowych 

6. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzania kontroli pojazdów 
uczestniczących w ruchu drogowym (I/10/006) 11 

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

7. Organizacja oraz finansowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli (R/10/010) 2 

8. Realizacja projektów z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego 
współfinansowanych ze środków europejskich (R/11/006) 1 

9. Funkcjonowanie bibliotek w Polsce (R/11/007) 1 

10. Kształcenie specjalne w szkołach lub oddziałach specjalnych i integracyjnych (R/11/010) 2 

11. Efekty kształcenia w szkołach podstawowych i średnich (R/12/002) 2 

12. Funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (R/12/006) 1 

13. Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych gmin (R/13/002) 1 

14. Organizacja i bezpieczeństwo wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
(R/13/003) 2 

15. Organizacja i finansowanie szkół i placówek oświatowych w Gminie Chmielnik (S/12/003) 1 

16. Organizacja wychowania przedszkolnego w gminie Biłgoraj (S/12/007) 1 
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Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

17. Profilaktyka narkomanii w szkołach (R/12/003) 1 

18. Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami 
kryzysowymi (I/12/006) 2 

Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

19. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy osobom bezdomnym 
w okresie jesień – zima 2011/2012 (I/11/003) 7 

20. Funkcjonowanie systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS o niezdolności do pracy dla celów 
świadczeń rentowych oraz orzekania o niepełnosprawności (R/11/001) 1 

21. Tworzenie przez gminy warunków do rozwoju organizacyjnych form opieki nad dziećmi do lat 3 
(R/11/002) 2 

22. Realizacja przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej kontraktów socjalnych, 
w latach 2011–2012 (R/12/003) 1 

23. Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy zadań w zakresie aktywizacji 
zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia (R/12/004) 1 

24. Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (R/13/004) 2 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

25. Realizacja programów zwalczania niektórych serotypów salmonelli w hodowlanych stadach kur 
i w stadach towarowych kur niosek (R/11/001) 1 

26. Koordynacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE 
(R/12/001) 1 

Departament Środowiska 

27. Stan realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (K/12/001) 9 

Departament Zdrowia 

28. Zakupy i wykorzystanie aparatury medycznej ze środków europejskich (R/11/001) 2 

Delegatura w Białymstoku 

29. Tworzenie warunków do wykonania prac społecznych w ramach kary ograniczenia wolności 
i kary grzywny (R/11/005) 2 

30. Wykonanie zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie 
procedury  „Niebieskiej karty" (R/12/001) 1 

31. Organizowanie przez Białostocki Ośrodek Kultury koncertów miejskich, w tym koncertów 
finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (S/11/001) 1 

32. Działalność Urzędu Gminy Mały Płock w latach 2002–2010 w zakresie zbywania nieruchomości 
oraz pozyskiwania kopalin na naprawy dróg gminnych (S/11/002) 1 

33. Realizacja przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku zadań w zakresie 
utrzymania, remontów i modernizacji obiektów sportowych w latach 2008–2010 (S/11/004) 1 

34. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez szpitale publiczne (S/11/006) 3 

35. 
Pozyskanie i udzielenie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 na realizację projektu "Rozwój transportu 
publicznego – przebudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK sp. z o.o. 
w Białymstoku (S/11/007) 

1 

36. Wykorzystanie przez XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku pracowni komputerowych 
otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej (S/11/008) 1 

 
 

 
 

37. Lokalizacja inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w gminie Nowinka (S/11/009) 2 

38. Przygotowanie i realizacja inwestycji obejmującej budowę stanicy kajakowej w Narewce 
(S/13/001) 1 

Delegatura w Bydgoszczy 

39. 

Realizacja przez Urząd Miejski w Więcborku wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym 
Delegatury NIK w Bydgoszczy z kontroli „Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego 
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prefinansowania i współfinansowania 
projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w latach 2005–2007” [P/07/007] 
– (K/12/001) 

1 

40. 
Realizacja przez Urząd Miasta i Gminy w Tucholi wniosków zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym Delegatury NIK w Bydgoszczy z kontroli „Gospodarowanie gminnym zasobem 
nieruchomości”  [P/06/132] – (K/12/002) 

1 

41. 
Egzekwowanie przez Gminę Miasto Toruń zwrotu bonifikaty udzielonej przy bezprzetargowej 
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz monitoring obrotu wtórnego lokali 
komunalnych w latach 2010–2012  (K/12/004) 

1 

42. Udzielanie zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Raciążku w latach 2009–2010 
(S/11/001) 1 

43. Działalność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. ze szczególnym 
uwzględnieniem prowadzonych  inwestycji  w latach 2000–2011 (S/11/002) 1 

44. 
Udzielanie przez Gminę Jeziora Wielkie zamówień publicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodnej oraz zadań remontowych w podległych 
jednostkach organizacyjnych w latach 2008–2011 (S/12/002) 

1 

45. Udzielanie zamówień publicznych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Koronowie w latach 2008–2011 (S/12/003) 1 

46. 
Realizacja przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji 
deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie 
drogi woj. ul. Brzeska w miejscowości Służewo” (S/12/005) 

1 

47. Działalność Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w latach 1998–2012, 
w szczególności w zakresie jego utworzenia, przekształcenia i finansowania.   (S/12/007) 2 

48. Wykorzystanie przez beneficjentów środków unijnych w ramach projektu „Proste drogi 
do sukcesu” w latach 2009–2010 (S/12/008) 1 

49. 
Prawidłowość postępowania organów administracji publicznej w procesie inwestycyjnym 
polegającym na budowie obiektu mieszkalno-pensjonatowego położonego 
przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu (S/12/009) 

2 

50. Prawidłowość realizacji i finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej 
w Gminie Brzuze (S/12/012) 1 

51. Prywatyzacja WKS Zawisza Bydgoszcz SA (S/13/002) 1 

Delegatura w Gdańsku 

52. Wykorzystanie nieruchomości gminnych na cele komercyjne na podstawie umów dzierżawy 
i najmu (R/11/002) 1 

53. Sprawowanie bieżącego nadzoru przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie 
woj. kujawsko-pomorskiego (R/11/004) 3 

54. Finansowanie niepublicznych przedszkoli przez Gminę Pruszcz Gdański (R/11/009) 1 

55. Funkcjonowanie funduszy sołeckich (R/11/010) 4 

56. Finansowanie przedszkoli przez Miasto Sopot (R/13/008) 1 

57. Wybrane zagadnienia funkcjonowania Abruko sp. z o.o. we Władysławowie oraz Gminy 
Władysławowo (S/13/001) 1 
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Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

17. Profilaktyka narkomanii w szkołach (R/12/003) 1 

18. Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami 
kryzysowymi (I/12/006) 2 

Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

19. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy osobom bezdomnym 
w okresie jesień – zima 2011/2012 (I/11/003) 7 

20. Funkcjonowanie systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS o niezdolności do pracy dla celów 
świadczeń rentowych oraz orzekania o niepełnosprawności (R/11/001) 1 

21. Tworzenie przez gminy warunków do rozwoju organizacyjnych form opieki nad dziećmi do lat 3 
(R/11/002) 2 

22. Realizacja przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej kontraktów socjalnych, 
w latach 2011–2012 (R/12/003) 1 

23. Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy zadań w zakresie aktywizacji 
zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia (R/12/004) 1 

24. Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (R/13/004) 2 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

25. Realizacja programów zwalczania niektórych serotypów salmonelli w hodowlanych stadach kur 
i w stadach towarowych kur niosek (R/11/001) 1 

26. Koordynacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE 
(R/12/001) 1 

Departament Środowiska 

27. Stan realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (K/12/001) 9 

Departament Zdrowia 

28. Zakupy i wykorzystanie aparatury medycznej ze środków europejskich (R/11/001) 2 

Delegatura w Białymstoku 

29. Tworzenie warunków do wykonania prac społecznych w ramach kary ograniczenia wolności 
i kary grzywny (R/11/005) 2 

30. Wykonanie zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie 
procedury  „Niebieskiej karty" (R/12/001) 1 

31. Organizowanie przez Białostocki Ośrodek Kultury koncertów miejskich, w tym koncertów 
finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (S/11/001) 1 

32. Działalność Urzędu Gminy Mały Płock w latach 2002–2010 w zakresie zbywania nieruchomości 
oraz pozyskiwania kopalin na naprawy dróg gminnych (S/11/002) 1 

33. Realizacja przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku zadań w zakresie 
utrzymania, remontów i modernizacji obiektów sportowych w latach 2008–2010 (S/11/004) 1 

34. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez szpitale publiczne (S/11/006) 3 

35. 
Pozyskanie i udzielenie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 na realizację projektu "Rozwój transportu 
publicznego – przebudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK sp. z o.o. 
w Białymstoku (S/11/007) 

1 

36. Wykorzystanie przez XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku pracowni komputerowych 
otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej (S/11/008) 1 

 
 

 
 

37. Lokalizacja inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w gminie Nowinka (S/11/009) 2 

38. Przygotowanie i realizacja inwestycji obejmującej budowę stanicy kajakowej w Narewce 
(S/13/001) 1 

Delegatura w Bydgoszczy 

39. 

Realizacja przez Urząd Miejski w Więcborku wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym 
Delegatury NIK w Bydgoszczy z kontroli „Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego 
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prefinansowania i współfinansowania 
projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w latach 2005–2007” [P/07/007] 
– (K/12/001) 

1 

40. 
Realizacja przez Urząd Miasta i Gminy w Tucholi wniosków zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym Delegatury NIK w Bydgoszczy z kontroli „Gospodarowanie gminnym zasobem 
nieruchomości”  [P/06/132] – (K/12/002) 

1 

41. 
Egzekwowanie przez Gminę Miasto Toruń zwrotu bonifikaty udzielonej przy bezprzetargowej 
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz monitoring obrotu wtórnego lokali 
komunalnych w latach 2010–2012  (K/12/004) 

1 

42. Udzielanie zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Raciążku w latach 2009–2010 
(S/11/001) 1 

43. Działalność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. ze szczególnym 
uwzględnieniem prowadzonych  inwestycji  w latach 2000–2011 (S/11/002) 1 

44. 
Udzielanie przez Gminę Jeziora Wielkie zamówień publicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodnej oraz zadań remontowych w podległych 
jednostkach organizacyjnych w latach 2008–2011 (S/12/002) 

1 

45. Udzielanie zamówień publicznych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Koronowie w latach 2008–2011 (S/12/003) 1 

46. 
Realizacja przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji 
deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie 
drogi woj. ul. Brzeska w miejscowości Służewo” (S/12/005) 

1 

47. Działalność Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w latach 1998–2012, 
w szczególności w zakresie jego utworzenia, przekształcenia i finansowania.   (S/12/007) 2 

48. Wykorzystanie przez beneficjentów środków unijnych w ramach projektu „Proste drogi 
do sukcesu” w latach 2009–2010 (S/12/008) 1 

49. 
Prawidłowość postępowania organów administracji publicznej w procesie inwestycyjnym 
polegającym na budowie obiektu mieszkalno-pensjonatowego położonego 
przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu (S/12/009) 

2 

50. Prawidłowość realizacji i finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej 
w Gminie Brzuze (S/12/012) 1 

51. Prywatyzacja WKS Zawisza Bydgoszcz SA (S/13/002) 1 

Delegatura w Gdańsku 

52. Wykorzystanie nieruchomości gminnych na cele komercyjne na podstawie umów dzierżawy 
i najmu (R/11/002) 1 

53. Sprawowanie bieżącego nadzoru przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie 
woj. kujawsko-pomorskiego (R/11/004) 3 

54. Finansowanie niepublicznych przedszkoli przez Gminę Pruszcz Gdański (R/11/009) 1 

55. Funkcjonowanie funduszy sołeckich (R/11/010) 4 

56. Finansowanie przedszkoli przez Miasto Sopot (R/13/008) 1 

57. Wybrane zagadnienia funkcjonowania Abruko sp. z o.o. we Władysławowie oraz Gminy 
Władysławowo (S/13/001) 1 
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58. Realizacja przez Wójta Gminy wybranych zadań należących do Gminy Tczew (S/13/002) 1 

59. Zgodność z prawem wyboru podmiotu odpowiedzialnego za odbiór odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w Sopocie (S/13/009) 1 

Delegatura w Katowicach 

60. Działalność administracji samorządowej po wystąpieniu klęski żywiołowej (R/11/007) 1 

61. Udzielanie zamówień publicznych na usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gmin 
w latach 2010–2011 (R/12/004) 6 

62. 
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) 

1 

63. 
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w zakresie 
realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz podejmowanych 
działań dla windykacji należności, w tym z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu 
alimentacyjnego (S/12/002) 

1 

64. 
Udzielanie zamówień publicznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 
im. św. Barbary w Sosnowcu i wydatkowanie środków na ich realizację w latach 2010–2012 
(do zakończenia kontroli) (S/12/005) 

1 

65. Realizacja przez Gminę Mikołów inwestycji pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- 
-ściekowej miasta Mikołowa”, współfinansowanej ze środków unijnych (S/12/007) 2 

66. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w latach 2009–2011 
przez Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach (S/12/009) 1 

67. 
Wybrane obszary działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 
oraz Miasta Sosnowca w zakresie dofinansowania i nadzoru nad tym Szpitalem w latach  
2009–2012 (do zak. kontroli) (S/12/010) 

2 

68. Prawidłowość zbywania przez Gminę Żory nieruchomości na rzecz spółek komunalnych 
oraz realizacja wybranych inwestycji miejskich (S/12/012) 1 

69. Realizacja przez Gminę Ślemień wybranych projektów współfinansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej oraz nadzór sprawowany w tym zakresie przez uprawnione organy (S/13/001) 2 

70. Działalność spółek komunalnych miasta Chorzów (S/13/002) 2 

Delegatura w Kielcach 

71. Prawidłowość funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zochcinku (S/11/002) 3 

72. Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w zakresie przydziału lokali stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy (S/11/003) 1 

73. Realizacja przez gminę Radoszyce zadań inwestycyjnych w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków – wybrane zagadnienia (S/11/004) 1 

74. Realizacja ustawowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (S/11/005) 1 

75. Gospodarka finansowa gminy Wąchock (S/12/003) 1 

76. Sprzedaż nieruchomości Gminy Pacanów (S/12/004) 1 

77. Zgodność z ewidencją gruntów i budynków wydawanych dokumentów niezbędnych do regulacji 
stanu prawnego nieruchomości (S/12/005) 1 

78. Przebieg procesu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Opatowie (S/12/006) 1 

79. Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w gminie Bodzentyn (S/12/009) 1 

80. Udzielanie zamówień publicznych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sandomierzu (S/12/012) 1 

 
 

 
 

81. Budowa ekranów akustycznych w ramach inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich 
nr 728 i 786 (S/13/004) 1 

82. Realizacja wybranych zagadnień z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
w Pińczowie (S/13/006) 1 

83. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Chmielnik (S/13/007) 1 

Delegatura w Krakowie 

84. 
Prawidłowość procesu przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu  
oraz sprawowanie przez powiat olkuski nadzoru nad działalnością NZOZ Nowy Szpital 
w Olkuszu (S/11/004) 

2 

85. Działania Miasta Krakowa związane z kompleksem wielofunkcyjnym „Plaża Krakowa” 
(S/11/005) 1 

86. Zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem 
schroniska dla bezdomnych zwierząt (S/12/008) 2 

87. Pomoc w odtworzeniu budynków i lokali mieszkalnych zniszczonych przez osuwiska w wyniku 
niekorzystnych zdarzeń przyrodniczych w 2010 r. (S/12/009) 4 

88. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenie Zakopanego w latach 2009–2013 
(S/13/003) 1 

89. Prawidłowość realizacji inwestycji „Rewitalizacja i odnowa centrum wsi Nowe Brzesko 
z przywróceniem miejscowości małomiasteczkowego charakteru” (S/13/004) 1 

90. Prawidłowość ujmowania zobowiązań Miasta i Gminy Nowe Brzesko w księgach rachunkowych 
i wykazywania ich w sprawozdaniach finansowych (S/13/007) 1 

Delegatura w Łodzi 

91. 
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i przyrody w procesie planowania i realizacji 
przedsięwzięć hydrotechnicznych z zakresu melioracji wodnych podstawowych na małych 
rzekach w województwie  łódzkim (R/11/004) 

5 

92. Realizacja inwestycji drogowych przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego 
w ramach Działania I.1 RPO Województwa Łódzkiego – Drogi (R/12/004) 1 

93. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta Łodzi (S/11/003) 2 

94. Działalność Urzędu Miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zbywania nieruchomości 
gruntowych oraz prowadzenia inwestycji drogowych gminy (S/12/003) 1 

95. Inwestycje kapitałowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź sp. z o.o. 
(S/12/005) 2 

96. Przestrzeganie wymogów formalnoprawnych dotyczących realizacji urządzeń elektrowni 
wiatrowych na terenie Gminy Szadek (S/12/006) 1 

Delegatura w Lublinie 

97. Działalność kontrolna Państwowej Straży Pożarnej  i nadzoru budowlanego w zakresie 
możliwości ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej (R/12/007) 3 

98. Prawidłowość postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji 
bazowych telefonii komórkowej (R/13/007) 1 

99. 
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) 

2 

100. 
Prawidłowość udzielenia przez Województwo Lubelskie zamówienia publicznego oraz realizacji 
umowy na wykonanie ekspertyzy: „Analiza postępów realizacji celu głównego RPO WL 
do 2010 r. za pomocą modelu HERMIN” (S/11/016) 

1 

101. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwem komunikacji samochodowej 
przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2009–2011 (S/12/004) 1 
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58. Realizacja przez Wójta Gminy wybranych zadań należących do Gminy Tczew (S/13/002) 1 

59. Zgodność z prawem wyboru podmiotu odpowiedzialnego za odbiór odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w Sopocie (S/13/009) 1 

Delegatura w Katowicach 

60. Działalność administracji samorządowej po wystąpieniu klęski żywiołowej (R/11/007) 1 

61. Udzielanie zamówień publicznych na usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gmin 
w latach 2010–2011 (R/12/004) 6 

62. 
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) 

1 

63. 
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w zakresie 
realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz podejmowanych 
działań dla windykacji należności, w tym z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu 
alimentacyjnego (S/12/002) 

1 

64. 
Udzielanie zamówień publicznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 
im. św. Barbary w Sosnowcu i wydatkowanie środków na ich realizację w latach 2010–2012 
(do zakończenia kontroli) (S/12/005) 

1 

65. Realizacja przez Gminę Mikołów inwestycji pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- 
-ściekowej miasta Mikołowa”, współfinansowanej ze środków unijnych (S/12/007) 2 

66. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w latach 2009–2011 
przez Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach (S/12/009) 1 

67. 
Wybrane obszary działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 
oraz Miasta Sosnowca w zakresie dofinansowania i nadzoru nad tym Szpitalem w latach  
2009–2012 (do zak. kontroli) (S/12/010) 

2 

68. Prawidłowość zbywania przez Gminę Żory nieruchomości na rzecz spółek komunalnych 
oraz realizacja wybranych inwestycji miejskich (S/12/012) 1 

69. Realizacja przez Gminę Ślemień wybranych projektów współfinansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej oraz nadzór sprawowany w tym zakresie przez uprawnione organy (S/13/001) 2 

70. Działalność spółek komunalnych miasta Chorzów (S/13/002) 2 

Delegatura w Kielcach 

71. Prawidłowość funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zochcinku (S/11/002) 3 

72. Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w zakresie przydziału lokali stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy (S/11/003) 1 

73. Realizacja przez gminę Radoszyce zadań inwestycyjnych w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków – wybrane zagadnienia (S/11/004) 1 

74. Realizacja ustawowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (S/11/005) 1 

75. Gospodarka finansowa gminy Wąchock (S/12/003) 1 

76. Sprzedaż nieruchomości Gminy Pacanów (S/12/004) 1 

77. Zgodność z ewidencją gruntów i budynków wydawanych dokumentów niezbędnych do regulacji 
stanu prawnego nieruchomości (S/12/005) 1 

78. Przebieg procesu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Opatowie (S/12/006) 1 

79. Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w gminie Bodzentyn (S/12/009) 1 

80. Udzielanie zamówień publicznych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sandomierzu (S/12/012) 1 

 
 

 
 

81. Budowa ekranów akustycznych w ramach inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich 
nr 728 i 786 (S/13/004) 1 

82. Realizacja wybranych zagadnień z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
w Pińczowie (S/13/006) 1 

83. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Chmielnik (S/13/007) 1 

Delegatura w Krakowie 

84. 
Prawidłowość procesu przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu  
oraz sprawowanie przez powiat olkuski nadzoru nad działalnością NZOZ Nowy Szpital 
w Olkuszu (S/11/004) 

2 

85. Działania Miasta Krakowa związane z kompleksem wielofunkcyjnym „Plaża Krakowa” 
(S/11/005) 1 

86. Zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem 
schroniska dla bezdomnych zwierząt (S/12/008) 2 

87. Pomoc w odtworzeniu budynków i lokali mieszkalnych zniszczonych przez osuwiska w wyniku 
niekorzystnych zdarzeń przyrodniczych w 2010 r. (S/12/009) 4 

88. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenie Zakopanego w latach 2009–2013 
(S/13/003) 1 

89. Prawidłowość realizacji inwestycji „Rewitalizacja i odnowa centrum wsi Nowe Brzesko 
z przywróceniem miejscowości małomiasteczkowego charakteru” (S/13/004) 1 

90. Prawidłowość ujmowania zobowiązań Miasta i Gminy Nowe Brzesko w księgach rachunkowych 
i wykazywania ich w sprawozdaniach finansowych (S/13/007) 1 

Delegatura w Łodzi 

91. 
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i przyrody w procesie planowania i realizacji 
przedsięwzięć hydrotechnicznych z zakresu melioracji wodnych podstawowych na małych 
rzekach w województwie  łódzkim (R/11/004) 

5 

92. Realizacja inwestycji drogowych przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego 
w ramach Działania I.1 RPO Województwa Łódzkiego – Drogi (R/12/004) 1 

93. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta Łodzi (S/11/003) 2 

94. Działalność Urzędu Miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zbywania nieruchomości 
gruntowych oraz prowadzenia inwestycji drogowych gminy (S/12/003) 1 

95. Inwestycje kapitałowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź sp. z o.o. 
(S/12/005) 2 

96. Przestrzeganie wymogów formalnoprawnych dotyczących realizacji urządzeń elektrowni 
wiatrowych na terenie Gminy Szadek (S/12/006) 1 

Delegatura w Lublinie 

97. Działalność kontrolna Państwowej Straży Pożarnej  i nadzoru budowlanego w zakresie 
możliwości ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej (R/12/007) 3 

98. Prawidłowość postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji 
bazowych telefonii komórkowej (R/13/007) 1 

99. 
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) 

2 

100. 
Prawidłowość udzielenia przez Województwo Lubelskie zamówienia publicznego oraz realizacji 
umowy na wykonanie ekspertyzy: „Analiza postępów realizacji celu głównego RPO WL 
do 2010 r. za pomocą modelu HERMIN” (S/11/016) 

1 

101. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwem komunikacji samochodowej 
przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2009–2011 (S/12/004) 1 
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102. 
Prawidłowość realizacji przez Burmistrza Radzyń Podlaski wybranych zadań w latach  
2007–2011 (S/12/005) 

1 

103. Działalność gminy Jarczów w zakresie lokalizacji i wdrażania planowanej budowy zespołu 
elektrowni wiatrowych (S/12/008) 1 

104. Przekształcenia własnościowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Biłgoraju (S/13/002) 1 

105. Zawieranie i realizacja umów o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 (S/13/010) 2 

106. Prowadzenie postępowania w sprawie zmiany planu miejscowego Gminy Mełgiew w latach 
2010–2013 (S/13/011) 1 

107. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie 
województwa lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie (S/13/018) 1 

Delegatura w Olsztynie 

108. 
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zarządzanymi przez Mazurski Park 
Krajobrazowy, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości otrzymanych z Agencji 
Nieruchomości Rolnych (I/13/006) 

1 

109. Realizacja zadań związanych z ochroną dróg przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
(I/11/001) 1 

110. Warunki leczenia na Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu w latach 
2011–2013 (R/13/008) 1 

111. 
Prawidłowość wyboru wykonawcy zamówienia publicznego polegającego na budowie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k.  Ełku oraz przystąpienia do jego realizacji 
(S/11/002) 

1 

112. Wykorzystanie przez Gminę Kozłowo nieruchomości gruntowych uzyskanych od Agencji 
Nieruchomości Rolnych (S/11/004) 1 

113. Prawidłowość przygotowania oraz realizacji inwestycji Budowa kompleksu rekreacyjno-
rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej pływalni w Braniewie (S/12/001) 1 

114. Realizacja przez gminę Jonkowo zadań związanych z lokalizacją terenów górniczych oraz 
eksploatacją kopalin pospolitych w latach 2008–2012 (S/13/001) 1 

115. 
Realizacja przez Miasto Giżycko inwestycji pn. Budowa kładki nad ulicą Kolejową  
oraz torami – łączącej Jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka (S/13/002) 

1 

116. Gospodarowanie nieruchomościami oraz środkami finansowymi przez Szkołę Podstawową 
Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie w latach 2008–2012 (S/13/003) 1 

117. 
Realizacja przez Gminę Miejską Ostróda wybranych zadań inwestycyjnych dofinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury na lata 2007–2013 (S/13/004) 

1 

118. Realizacja przez Gminę Miejską Braniewo inwestycji Modernizacja i Rozbudowa Amfiteatru 
Miejskiego z Rekonstrukcją Elementu Historycznego Otoczenia Fosy w Braniewie (S/13/005) 1 

119. Prawidłowość udzielania oraz realizacji zamówienia polegającego na zapewnieniu uczniom 
w roku szkolnym 2011/2012 transportu do szkół prowadzonych przez Gminę Purda (S/13/007) 1 

Delegatura w Opolu 

120. Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów 
usuniętych z drogi (R/13/001) 1 

121. Likwidacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych  
sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (S/11/002) 2 

 
 

 
 

122. 
Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach zadań związanych z usuwaniem drzew 
z pasa drogowego dróg powiatowych oraz zagospodarowaniem drewna pozyskanego w wyniku 
wycinki w latach 2008–2011 (S/12/001) 

2 

123. Egzekwowanie przez Gminę Grodków należytego wykonania zadania inwestycyjnego 
Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie (S/13/002) 1 

124. 
Wybrane zagadnienia z zakresu postępowań administracyjnych poprzedzających wydawanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę w latach  
2006–2012 (S/13/003) 

1 

125. Egzekwowanie przez Gminę Głuchołazy należytego wykonania zadania inwestycyjnego 
Przebudowa drogi gminnej – ulica Chopina w Głuchołazach (S/13/004) 1 

126. Egzekwowanie przez Gminę Olszanka należytego wykonania zadania inwestycyjnego Remont 
drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś (S/13/006) 1 

Delegatura w Poznaniu 

127. Wypełnianie przez gminy zadań dotyczących gospodarki ściekami bytowymi, które nie są 
odprowadzane zbiorczym systemem kanalizacyjnym (R/11/004) 6 

128. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego 
(R/11/006) 1 

129. Finansowanie szkół niepublicznych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, z uwzględnieniem 
danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej (R/11/008) 1 

130. Ustalanie i egzekwowanie przez Gminę Rydzyna opłaty adiacenckiej oraz udzielanie zamówień 
publicznych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi (S/11/001) 1 

131. Gospodarowanie zasobem lokali socjalnych Miasta Poznania (S/11/005) 2 

132. Udzielanie przez Gminę Święcichowa wybranych zamówień publicznych (S/11/009) 1 

133. Udzielanie zamówień publicznych przez Gminę Gniezno (S/12/003) 1 

Delegatura w Rzeszowie 

134. 
Prawidłowość gospodarowania  nieruchomościami Gminy Miasta Sanoka oraz wydatkowania 
środków  budżetowych związanych z planowaną budową obwodnicy Miasta Sanoka w latach 
2008–2011 (R/12/026) 

1 

135. Prawidłowość działań organów administracji publicznej w sprawie drogi nr 1237 w miejscowości 
Gwoźnica Górna, gmina Niebylec (R/13/021) 1 

136. Prawidłowość działań Starosty Mieleckiego dotyczących wyboru koncepcji budowy mostu  
przez rzekę Wisłoka wraz z drogą dojazdową (R/13/028) 1 

137. Prawidłowość działań Burmistrza Miasta Jarosławia dotyczących działki nr 1693/5 położonej 
w Jarosławiu (R/13/029) 1 

138. 
Prawidłowość działań organów administracji publicznej związanych z budowa  
przez Spółkę AL-Stal sp. z o.o. budynku produkcyjnego wraz z częścią biurową w Głuchowie 
(S/10/009) 

1 

139. Przekształcenia własnościowe nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie trwałym innych 
podmiotów w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (S/11/001) 1 

140. Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Burmistrza Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 
(S/11/003) 1 

141. Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Wójta Gminy Hyżne (S/11/005) 1 

142. Prawidłowość realizacji zadań powierzonych przez samorząd terytorialny przez Stalowowolski 
Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli (S/11/006) 1 

143. 
Realizacja przez Burmistrza Miasta Radymno oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radymnie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (S/11/011) 

1 
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102. 
Prawidłowość realizacji przez Burmistrza Radzyń Podlaski wybranych zadań w latach  
2007–2011 (S/12/005) 

1 

103. Działalność gminy Jarczów w zakresie lokalizacji i wdrażania planowanej budowy zespołu 
elektrowni wiatrowych (S/12/008) 1 

104. Przekształcenia własnościowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Biłgoraju (S/13/002) 1 

105. Zawieranie i realizacja umów o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 (S/13/010) 2 

106. Prowadzenie postępowania w sprawie zmiany planu miejscowego Gminy Mełgiew w latach 
2010–2013 (S/13/011) 1 

107. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie 
województwa lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie (S/13/018) 1 

Delegatura w Olsztynie 

108. 
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zarządzanymi przez Mazurski Park 
Krajobrazowy, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości otrzymanych z Agencji 
Nieruchomości Rolnych (I/13/006) 

1 

109. Realizacja zadań związanych z ochroną dróg przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
(I/11/001) 1 

110. Warunki leczenia na Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu w latach 
2011–2013 (R/13/008) 1 

111. 
Prawidłowość wyboru wykonawcy zamówienia publicznego polegającego na budowie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k.  Ełku oraz przystąpienia do jego realizacji 
(S/11/002) 

1 

112. Wykorzystanie przez Gminę Kozłowo nieruchomości gruntowych uzyskanych od Agencji 
Nieruchomości Rolnych (S/11/004) 1 

113. Prawidłowość przygotowania oraz realizacji inwestycji Budowa kompleksu rekreacyjno-
rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej pływalni w Braniewie (S/12/001) 1 

114. Realizacja przez gminę Jonkowo zadań związanych z lokalizacją terenów górniczych oraz 
eksploatacją kopalin pospolitych w latach 2008–2012 (S/13/001) 1 

115. 
Realizacja przez Miasto Giżycko inwestycji pn. Budowa kładki nad ulicą Kolejową  
oraz torami – łączącej Jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka (S/13/002) 

1 

116. Gospodarowanie nieruchomościami oraz środkami finansowymi przez Szkołę Podstawową 
Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie w latach 2008–2012 (S/13/003) 1 

117. 
Realizacja przez Gminę Miejską Ostróda wybranych zadań inwestycyjnych dofinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury na lata 2007–2013 (S/13/004) 

1 

118. Realizacja przez Gminę Miejską Braniewo inwestycji Modernizacja i Rozbudowa Amfiteatru 
Miejskiego z Rekonstrukcją Elementu Historycznego Otoczenia Fosy w Braniewie (S/13/005) 1 

119. Prawidłowość udzielania oraz realizacji zamówienia polegającego na zapewnieniu uczniom 
w roku szkolnym 2011/2012 transportu do szkół prowadzonych przez Gminę Purda (S/13/007) 1 

Delegatura w Opolu 

120. Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów 
usuniętych z drogi (R/13/001) 1 

121. Likwidacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych  
sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (S/11/002) 2 

 
 

 
 

122. 
Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach zadań związanych z usuwaniem drzew 
z pasa drogowego dróg powiatowych oraz zagospodarowaniem drewna pozyskanego w wyniku 
wycinki w latach 2008–2011 (S/12/001) 

2 

123. Egzekwowanie przez Gminę Grodków należytego wykonania zadania inwestycyjnego 
Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie (S/13/002) 1 

124. 
Wybrane zagadnienia z zakresu postępowań administracyjnych poprzedzających wydawanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę w latach  
2006–2012 (S/13/003) 

1 

125. Egzekwowanie przez Gminę Głuchołazy należytego wykonania zadania inwestycyjnego 
Przebudowa drogi gminnej – ulica Chopina w Głuchołazach (S/13/004) 1 

126. Egzekwowanie przez Gminę Olszanka należytego wykonania zadania inwestycyjnego Remont 
drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś (S/13/006) 1 

Delegatura w Poznaniu 

127. Wypełnianie przez gminy zadań dotyczących gospodarki ściekami bytowymi, które nie są 
odprowadzane zbiorczym systemem kanalizacyjnym (R/11/004) 6 

128. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego 
(R/11/006) 1 

129. Finansowanie szkół niepublicznych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, z uwzględnieniem 
danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej (R/11/008) 1 

130. Ustalanie i egzekwowanie przez Gminę Rydzyna opłaty adiacenckiej oraz udzielanie zamówień 
publicznych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi (S/11/001) 1 

131. Gospodarowanie zasobem lokali socjalnych Miasta Poznania (S/11/005) 2 

132. Udzielanie przez Gminę Święcichowa wybranych zamówień publicznych (S/11/009) 1 

133. Udzielanie zamówień publicznych przez Gminę Gniezno (S/12/003) 1 

Delegatura w Rzeszowie 

134. 
Prawidłowość gospodarowania  nieruchomościami Gminy Miasta Sanoka oraz wydatkowania 
środków  budżetowych związanych z planowaną budową obwodnicy Miasta Sanoka w latach 
2008–2011 (R/12/026) 

1 

135. Prawidłowość działań organów administracji publicznej w sprawie drogi nr 1237 w miejscowości 
Gwoźnica Górna, gmina Niebylec (R/13/021) 1 

136. Prawidłowość działań Starosty Mieleckiego dotyczących wyboru koncepcji budowy mostu  
przez rzekę Wisłoka wraz z drogą dojazdową (R/13/028) 1 

137. Prawidłowość działań Burmistrza Miasta Jarosławia dotyczących działki nr 1693/5 położonej 
w Jarosławiu (R/13/029) 1 

138. 
Prawidłowość działań organów administracji publicznej związanych z budowa  
przez Spółkę AL-Stal sp. z o.o. budynku produkcyjnego wraz z częścią biurową w Głuchowie 
(S/10/009) 

1 

139. Przekształcenia własnościowe nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie trwałym innych 
podmiotów w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (S/11/001) 1 

140. Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Burmistrza Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 
(S/11/003) 1 

141. Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Wójta Gminy Hyżne (S/11/005) 1 

142. Prawidłowość realizacji zadań powierzonych przez samorząd terytorialny przez Stalowowolski 
Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli (S/11/006) 1 

143. 
Realizacja przez Burmistrza Miasta Radymno oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radymnie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (S/11/011) 

1 
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144. Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym przez Wójta Gminy Wiązownica 
(S/11/014) 1 

145. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prowadzenia postępowań administracyjnych 
przez Wójta Gminy Dynów (S/11/017) 1 

146. Prawidłowość gospodarowania mieniem przez Wójta Gminy  Bircza (S/11/018) 1 

147. Prawidłowość prowadzenia inwestycji polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej 
w Kańczudze (S/12/003) 1 

148. Przyznawanie środków  na turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych przez MOPS 
w Rzeszowie (S/12/006) 1 

149. 
Prawidłowość działania organów administracji publicznej w zakresie prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków oraz naliczania podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowa Dęba 
(S/12/009) 

2 

150. Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w zakresie funkcjonowania  gminnych 
placówek oświatowych (S/12/010) 1 

151. Prawidłowość działań Nadleśnictwa Leżajsk oraz organów administracji publicznej związanych 
z eksploatacją kopalin kruszywa na terenie Gminy Czarna w latach 2009–2011 (S/12/013) 1 

152. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 108158R w miejscowości 
Nosówka przez Urząd Miasta i Gminy Boguchwała (S/12/017) 1 

153. Działalność organów administracji publicznej związana z realizacją  inwestycji budowy 
elektrowni wiatrowych na terenie miejscowości Wola Rafałowska i Malawa (S/12/021) 2 

154. 
Prawidłowość działań organów administracji publicznej w zakresie dotyczącym  wydania 
pozwolenia na rekultywację wyrobiska po byłej cegielni w miejscowości Przewrotne wydanego 
dla firmy Global Technology w Krakowie (S/12/022) 

1 

155. Prawidłowość działań  organów administracji  publicznej w sprawie związanej z brakiem 
odpowiedniego dojazdu do osiedla Łuże w Mielcu (S/12/024) 2 

156. Realizacja przez Gminę Radymno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Radymnie 
zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (S/12/027) 1 

157. Prawidłowość postępowania organów gminy Radomyśl Wielki w sprawie budowy farmy 
wiatrowej PIEŃ (S/13/026) 1 

158. 
Prawidłowość realizacji i rozliczeń przez Gminę Domaradz inwestycji „Przebudowa 
z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu” objętej 
dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach działania 4.1. Regionalnego Programu Opera 
(S/13/031) 

1 

159. 
Prowadzenie przez Burmistrza Miasta Przeworska postępowań administracyjnych w sprawie 
postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 779/1  w Przeworsku 
(S/13/032) 

1 

160. Działalność organów administracji publicznej związana z realizacją inwestycji budowy  
elektrociepłowni na biogaz rolniczy  na terenie miejscowości Tuchla, Gminy Laszki (S/13/047) 1 

161. Wydatkowanie środków publicznych na wykonanie, remont i utrzymanie  prywatnej drogi 
w miejscowości Dąbrówka przez Wójta Gminy Brzyska (S/13/048) 1 

162. Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Wójta Gminy Chorkówka (S/13/049) 1 

163. Prawidłowość postępowania Zarządu Powiatu Jasielskiego oraz Dyrekcji Zespołu Szkół 
w Nowym Żmigrodzie w związku ze sprzedażą koni (S/13/050) 2 

164. Prawidłowość postępowań scaleniowych dotyczących wsi Zaczernie w gminie Trzebownisko 
(S/13/051) 1 

165. Prawidłowość prowadzenia postępowań przetargowych na dowóz uczniów do szkół  
przez Wójta Gminy Jasło (S/13/052) 1 

 
 

 
 

166. 
Realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie inwestycji pod nazwą: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 869 łączącej  węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 
Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – 
Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów oraz linią kolejową L – 71 (S/13/053) 

1 

167. 
Prawidłowość działań Starostwa Powiatowego w Mielcu związanych z oddawaniem działek 
rekreacyjnych w użytkowanie wieczyste, ustalaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
oraz udzieleniem koncesji na budowę  kopalni piasku w miejscowości Rzemień (S/13/054) 

1 

168. Gospodarowanie mieniem  komunalnym przez Wójta Gminy Gać (S/13/057) 1 

Delegatura w Szczecinie 

169. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatów oddanymi w trwały zarząd 
w latach 2009–2011 na terenie województwa zachodniopomorskiego (I/12/009) 10 

170. Wykonywanie przez gminy województwa zachodniopomorskiego zadań w zakresie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt (I/13/001) 14 

171. Realizacja wniosków pokontrolnych przez Gminę Kobylanka z kontroli przeprowadzonej 
w zakresie wykonywania gospodarki finansowej gminy w 2007 r. (K/12/008) 1 

172. 
Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w zakresie udzielania dotacji 
z budżetu gminy zakładom budżetowym, gospodarstwom pomocniczym i podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w latach 2007–2008 (K/12/004) 

3 

173. Jakość wód w jeziorze Miedwie i zapewnienie warunków do ich komunalnego wykorzystania 
(R/12/006) 2 

174. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2012 r. (R/13/002) 7 

175. Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych dotyczących lokalizacji farm wiatrowych 
na terenie Gminy Sianów (S/11/006) 1 

176. Przestrzeganie wymogów formalnych i prawno-administracyjnych związanych z budową farm 
wiatrowych na terenie Gminy Czaplinek (S/11/007) 1 

177. Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych związanych z budową linii energetycznej 
na trasie Bonin – Mostowo w latach 2001–2005 (S/11/008) 2 

178. Realizacja inwestycji obejmujących zabezpieczenie przeciwpowodziowe rzeki Parsęty 
na terenie Miasta Kołobrzegu w latach 2009–2011 (S/12/001) 1 

179. Zapewnienie dostępu do jezior stanowiących wody publiczne w powiecie polickim (S/13/004) 1 

Delegatura w Warszawie 

180. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach będących siedzibami 
urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego (I/11/010) 20 

181. Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
(R/13/011) 11 

182. Funkcjonowanie SPZZOZ w Gostyninie w latach 2008–2010 (S/11/002) 2 

183. Działania podmiotów biorących udział w procedurze usuwania pojazdów nieprawidłowo 
zaparkowanych (S/11/007) 3 

184. Ustalenie zasad odpłatności w przedszkolach publicznych oraz przyznawanie, przekazywanie 
i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w gminie Lesznowola (S/11/016) 1 

185. Działania podejmowane przez Burmistrza Marek w zakresie ściągalności zaległych opłat 
i zobowiązań oraz udzielania zamówień publicznych w latach 2007–2011 (S/12/005) 1 

186. Sprawowanie nadzoru przez Miasto Raciąż nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Raciążu (S/13/001) 2 
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144. Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym przez Wójta Gminy Wiązownica 
(S/11/014) 1 

145. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz prowadzenia postępowań administracyjnych 
przez Wójta Gminy Dynów (S/11/017) 1 

146. Prawidłowość gospodarowania mieniem przez Wójta Gminy  Bircza (S/11/018) 1 

147. Prawidłowość prowadzenia inwestycji polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej 
w Kańczudze (S/12/003) 1 

148. Przyznawanie środków  na turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych przez MOPS 
w Rzeszowie (S/12/006) 1 

149. 
Prawidłowość działania organów administracji publicznej w zakresie prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków oraz naliczania podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowa Dęba 
(S/12/009) 

2 

150. Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w zakresie funkcjonowania  gminnych 
placówek oświatowych (S/12/010) 1 

151. Prawidłowość działań Nadleśnictwa Leżajsk oraz organów administracji publicznej związanych 
z eksploatacją kopalin kruszywa na terenie Gminy Czarna w latach 2009–2011 (S/12/013) 1 

152. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 108158R w miejscowości 
Nosówka przez Urząd Miasta i Gminy Boguchwała (S/12/017) 1 

153. Działalność organów administracji publicznej związana z realizacją  inwestycji budowy 
elektrowni wiatrowych na terenie miejscowości Wola Rafałowska i Malawa (S/12/021) 2 

154. 
Prawidłowość działań organów administracji publicznej w zakresie dotyczącym  wydania 
pozwolenia na rekultywację wyrobiska po byłej cegielni w miejscowości Przewrotne wydanego 
dla firmy Global Technology w Krakowie (S/12/022) 

1 

155. Prawidłowość działań  organów administracji  publicznej w sprawie związanej z brakiem 
odpowiedniego dojazdu do osiedla Łuże w Mielcu (S/12/024) 2 

156. Realizacja przez Gminę Radymno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Radymnie 
zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (S/12/027) 1 

157. Prawidłowość postępowania organów gminy Radomyśl Wielki w sprawie budowy farmy 
wiatrowej PIEŃ (S/13/026) 1 

158. 
Prawidłowość realizacji i rozliczeń przez Gminę Domaradz inwestycji „Przebudowa 
z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu” objętej 
dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach działania 4.1. Regionalnego Programu Opera 
(S/13/031) 

1 

159. 
Prowadzenie przez Burmistrza Miasta Przeworska postępowań administracyjnych w sprawie 
postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 779/1  w Przeworsku 
(S/13/032) 

1 

160. Działalność organów administracji publicznej związana z realizacją inwestycji budowy  
elektrociepłowni na biogaz rolniczy  na terenie miejscowości Tuchla, Gminy Laszki (S/13/047) 1 

161. Wydatkowanie środków publicznych na wykonanie, remont i utrzymanie  prywatnej drogi 
w miejscowości Dąbrówka przez Wójta Gminy Brzyska (S/13/048) 1 

162. Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Wójta Gminy Chorkówka (S/13/049) 1 

163. Prawidłowość postępowania Zarządu Powiatu Jasielskiego oraz Dyrekcji Zespołu Szkół 
w Nowym Żmigrodzie w związku ze sprzedażą koni (S/13/050) 2 

164. Prawidłowość postępowań scaleniowych dotyczących wsi Zaczernie w gminie Trzebownisko 
(S/13/051) 1 

165. Prawidłowość prowadzenia postępowań przetargowych na dowóz uczniów do szkół  
przez Wójta Gminy Jasło (S/13/052) 1 

 
 

 
 

166. 
Realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie inwestycji pod nazwą: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 869 łączącej  węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 
Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – 
Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów oraz linią kolejową L – 71 (S/13/053) 

1 

167. 
Prawidłowość działań Starostwa Powiatowego w Mielcu związanych z oddawaniem działek 
rekreacyjnych w użytkowanie wieczyste, ustalaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
oraz udzieleniem koncesji na budowę  kopalni piasku w miejscowości Rzemień (S/13/054) 

1 

168. Gospodarowanie mieniem  komunalnym przez Wójta Gminy Gać (S/13/057) 1 

Delegatura w Szczecinie 

169. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatów oddanymi w trwały zarząd 
w latach 2009–2011 na terenie województwa zachodniopomorskiego (I/12/009) 10 

170. Wykonywanie przez gminy województwa zachodniopomorskiego zadań w zakresie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt (I/13/001) 14 

171. Realizacja wniosków pokontrolnych przez Gminę Kobylanka z kontroli przeprowadzonej 
w zakresie wykonywania gospodarki finansowej gminy w 2007 r. (K/12/008) 1 

172. 
Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w zakresie udzielania dotacji 
z budżetu gminy zakładom budżetowym, gospodarstwom pomocniczym i podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w latach 2007–2008 (K/12/004) 

3 

173. Jakość wód w jeziorze Miedwie i zapewnienie warunków do ich komunalnego wykorzystania 
(R/12/006) 2 

174. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2012 r. (R/13/002) 7 

175. Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych dotyczących lokalizacji farm wiatrowych 
na terenie Gminy Sianów (S/11/006) 1 

176. Przestrzeganie wymogów formalnych i prawno-administracyjnych związanych z budową farm 
wiatrowych na terenie Gminy Czaplinek (S/11/007) 1 

177. Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych związanych z budową linii energetycznej 
na trasie Bonin – Mostowo w latach 2001–2005 (S/11/008) 2 

178. Realizacja inwestycji obejmujących zabezpieczenie przeciwpowodziowe rzeki Parsęty 
na terenie Miasta Kołobrzegu w latach 2009–2011 (S/12/001) 1 

179. Zapewnienie dostępu do jezior stanowiących wody publiczne w powiecie polickim (S/13/004) 1 

Delegatura w Warszawie 

180. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach będących siedzibami 
urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego (I/11/010) 20 

181. Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
(R/13/011) 11 

182. Funkcjonowanie SPZZOZ w Gostyninie w latach 2008–2010 (S/11/002) 2 

183. Działania podmiotów biorących udział w procedurze usuwania pojazdów nieprawidłowo 
zaparkowanych (S/11/007) 3 

184. Ustalenie zasad odpłatności w przedszkolach publicznych oraz przyznawanie, przekazywanie 
i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w gminie Lesznowola (S/11/016) 1 

185. Działania podejmowane przez Burmistrza Marek w zakresie ściągalności zaległych opłat 
i zobowiązań oraz udzielania zamówień publicznych w latach 2007–2011 (S/12/005) 1 

186. Sprawowanie nadzoru przez Miasto Raciąż nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Raciążu (S/13/001) 2 
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187. 
Wykonywanie nadzoru przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście 
im. prof. Andrzeja Tymowskiego nad realizacją usług opiekuńczych przez firmę „Gwarant” 
(S/13/002) 

2 

188. Utworzenie i funkcjonowanie spółki prawa handlowego „Mazowiecki Szpital Wojewódzki 
Drewnica” sp. z o.o. (S/13/003) 2 

189. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych i realizacji inwestycji w Gminie Nadarzyn 
(S/13/006) 1 

Delegatura we Wrocławiu 

190. Wybrane aspekty działalności Spalarni odpadów medycznych w Sycowie w latach 2008–2011 
(I półrocze) (S/10/008) 2 

191. Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych przy budowie farm wiatrowych zlokalizowanych 
na terenie gmin Oława i Legnickie Pole (S/10/009) 2 

192. Prawidłowość działania starostwa powiatowego w Górze w wybranych sferach działalności 
(S/11/001) 1 

193. Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania środków publicznych przez Urząd Miejski 
w Nowej Rudzie i Urząd Gminy w Nowej Rudzie (S/11/002) 2 

194. 
Realizacja zadań Gminy Bielawa podejmowanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
(S/11/003) 

2 

195. Wybrane zagadnienia z działalności Urzędu Miejskiego w  Złotym Stoku (S/11/004) 1 

196. 
Przygotowanie i realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku 
pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką  nr 382 i ul. Stęszyńskiego w Świdnicy 
(S/11/005) 

1 

197. Funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień Wrocławia (S/11/006) 1 

198. Wybrane zagadnienia działalności Urzędu Miasta Wrocławia (S/12/001) 3 

199. Wybrane zagadnienia w zakresie zadań drogowych (S/12/002) 1 

200. Wybrane aspekty działalności związanej z przekształceniami własnościowymi Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Lubinie i Regionalnego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie (S/12/005) 1 

201. Realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kłodzko poprzez ich powierzanie podmiotom 
spoza sektora publicznego oraz gospodarowanie mieniem komunalnym (S/12/009) 2 

202. Realizacja zadań przez Gminę Oława (S/12/010) 1 

203. Prawidłowość funkcjonowania Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim (S/13/001) 1 

Delegatura w Zielonej Górze 

204. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami przez gminy 
województwa lubuskiego (R/12/001) 2 

205. Gospodarowanie mieniem komunalnym gminy Trzebiechów (S/11/001) 1 

206. Prawidłowość przygotowania i wykonania inwestycji miejskiej polegającej na powiększeniu 
terenu cmentarza komunalnego w Zielonej Górze (S/11/002) 1 

207. Działania podejmowane w latach 2009–2011 w celu ustabilizowania sytuacji finansowej 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (S/11/004) 1 

208. 
Wykonywanie przez burmistrza Kostrzyna nad Odrą obowiązków określonych w ustawie 
o bezpieczeństwie imprez masowych, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
Przystanku Woodstock (S/12/004) 

1 

209. Realizacja inwestycji oraz sposób gospodarowania mieniem przez Gminę Cybinka w latach 
2008–2012 (I kwartał) (S/12/005) 1 

 
 

 
 

210. Udzielanie zamówień publicznych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Zielonej Górze oraz realizacja umów w tym zakresie w latach 2010–2012 (S/12/006) 1 

211. 
Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej 
Górze, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości prowadzonych postępowań w okresie 
od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2012 (S/13/001) 

1 
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