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Najwyższa Izba Kontroli może ‒  poza  kontrolami planowymi ‒  po-
dejmować kontrole doraźne, w  tym  doraźne koordynowane. Są one 
narzędziami szybszego reagowania przez  Izbę na problemy zgłaszane 
przez obywateli, parlamentarzystów oraz różne podmioty. W artykule 
przedstawiono syntetyczne omówienie wybranych kontroli doraźnych 
koordynowanych przeprowadzonych w latach 2014–2016.

Kontrole doraźne koordynowane 

Badania podjęte przez NIK w latach 2014–2016

JÓZEF MINKOWSKI

Wprowadzenie
Postępowanie kontrolne Izby jest, zgodnie 
z art. 6 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej: usta-
wa o NIK), głównie działalnością planową. 
NIK realizuje swoje zadania na podstawie 
rocznego planu pracy, który przedkłada 
Sejmowi2. Izba może też przeprowadzać 
kontrole doraźne.

W  latach 2014–2016 zrealizowano 
410 tematów kontroli doraźnych, z tego: 
w 2014 r. – 150 tematów, w 2015 r. 
– 144 tematy oraz w 2016 r. – 116 tema-
tów. W ramach kontroli doraźnych skon-
trolowano w tym samym okresie: w 2014 r. 

1 Dz.U.2017.524 j.t.
2 W latach 2014–2016 zostały zakończone 333 kontrole planowe (w tym kontrole wykonania budżetu państwa), 

z tego: w 2014 r. – 111 kontroli, w 2015 r. – 117 kontroli oraz w 2016 r. – 105 kontroli. Odpowiednio w tym samym 
okresie liczba badań jednostkowych prowadzonych w ramach kontroli planowych wyniosła 1937, 1785 
oraz 1869.

– 546 jednostek, w 2015 r. – 716 jednostek 
oraz w 2016 r. – 394 jednostki.

W 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła 6 kontroli doraźnych koordy-
nowanych, w 2015 r. było 6 takich kon-
troli, natomiast w 2014 r. – odpowiednio 7 
(udział tych kontroli w ogólnej liczbie kon-
troli doraźnych nie przekraczał 6,3%).

Stosownie do art. 28a ust. 2 ustawy 
o NIK kontrolę doraźną prowadzi się za 
zgodą prezesa lub wiceprezesa NIK we-
dług tematyki zatwierdzonej przez dy-
rektora właściwej jednostki kontrolnej. 
Jeżeli kontrola doraźna prowadzona 
jest przez kilka jednostek kontrolnych, 
jej tematykę zatwierdza dyrektor jed-
nostki koordynującej.
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Na podstawie art. 65 cytowanej ustawy 
Prezes NIK wydał zarządzenie nr 9/2012 
z 29 marca 2012 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad przygotowywania kontroli, 
zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania 
informacji o wynikach kontroli3. Ustalono 
w nim tryb podejmowania kontroli doraź-
nych, w tym ograniczenia oraz określono 
rodzaje kontroli. W § 3 ust.1 i 2 wskazano 
sytuacje, w których uzasadnione jest podję-
cie takich badań oraz zdefiniowano rodzaje 
kontroli doraźnych, które dzielą się na:

 • kontrole specjalne – przeprowadzane 
w razie potrzeby niezwłocznego zbadania 
aktualnych zagadnień o szczególnym zna-
czeniu dla funkcjonowania państwa; decyzję 
o ich przygotowaniu podejmuje Prezes NIK;

 • kontrole rozpoznawcze – podejmowa-
ne na potrzeby wstępnego zbadania okre-
ślonych zagadnień w celu przygotowania 
kontroli, umożliwiają m.in. przygotowa-
nie projektu programu kontroli planowej;

 • kontrole sprawdzające – przeprowadzane 
w przypadku badania sposobu wykorzy-
stania uwag i wniosków zawartych w wy-
stąpieniach pokontrolnych;

 • kontrole skargowe – prowadzone w na-
stępstwie rozpatrywania skarg i wniosków 
kierowanych do NIK, umożliwiają m. in. 
ocenę jakości usług publicznych;

 • kontrole problemowe – podejmowane 
w celu zbadania określonego problemu.

Kontrole doraźne (poza doraźnymi spe-
cjalnymi) przeprowadza się na wniosek 

3 Zarządzenie zmienione zarządzeniami Prezesa Najwyższej Izby Kontroli: nr 10/2014 z 6.2.2014, nr 74/2014 
z 13.10.2014 oraz nr 15/2016 z 31.3.2016, dalej: „zarządzenie w sprawie postępowania kontrolnego” 
opublikowane na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.

4 Kontrole te zostały wybrane przy zastosowaniu zasady doboru celowego przy uwzględnieniu znaczenia 
problematyki dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz zainteresowania opinii publicznej zagadnieniami 
poruszonymi w trakcie badań kontrolnych.

dyrektora jednostki koordynującej kon-
trolę albo dyrektora właściwej jednostki 
kontrolnej, która w tym zakresie wystę-
puje do Prezesa NIK albo upoważnione-
go wiceprezesa NIK o wyrażenie zgody. 

Kontrole doraźne, w tym doraźne ko-
ordynowane, są narzędziem szybszego re-
agowania na problemy zgłaszane do NIK 
przez  obywateli, parlamentarzystów 
oraz inne podmioty, w tym organy władzy 
publicznej. Są podejmowane, gdy przema-
wia za tym realna potrzeba niezwłocznego 
zbadania określonego zagadnienia o szcze-
gólnym znaczeniu dla funkcjonowania pań-
stwa. Mogą być również inicjowane przez 
NIK. Kontroli doraźnych nie uwzględnia 
się w planie pracy Izby. Problematyka ujęta 
w tych badaniach może być jednak przed-
miotem kontroli planowej prowadzonej 
w szerszym zakresie. Kontrole doraźne, 
w tym także doraźne koordynowane, prze-
prowadza się po ustaleniu, że ich realiza-
cja nie wpłynie negatywnie na wykonanie 
pozostałych zadań, za które odpowiada 
Prezes NIK.

Poniżej zaprezentowano wyniki 9 wybra-
nych kontroli doraźnych koordynowanych4:

Gospodarka finansowa 
Lasów Państwowych
Liczne skargi i wnioski wpływające do NIK 
na działalność jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych (LP), w tym wnioski 
posłów na Sejm RP, doniesienia medialne, 
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jak też wyniki wcześniejszych kontroli 
NIK5 wskazywały na ryzyko występowania 
nieprawidłowości w zakresie gospodarki 
finansowej w działalności Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego (PGL). Na pod-
stawie przeprowadzonej analizy zostały 
wskazane możliwe obszary nieprawidło-
wości. Zaliczono do nich m.in.: sprzedaż 
drewna przez nadleśnictwa do zakładów 
Lasów Państwowych celem jego dalszej 
odsprzedaży, ponoszenie przez jednostki 
LP wysokich nakładów na inwestycje nie-
mające bezpośredniego związku z realiza-
cją zadań nałożonych przepisami prawa 
oraz nierzetelne przedstawianie sytuacji 
finansowo-majątkowej jednostek organi-
zacyjnych LP. Biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania, Prezes NIK podjął decy-
zję o przeprowadzeniu specjalnej kontroli 
doraźnej koordynowanej „Gospodarka fi-
nansowa Lasów Państwowych”6. 

NIK oceniła sytuację finansowo-mająt-
kową Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe (PGL LP) w latach 
2011–2013 jako dobrą i stabilną. Zwróciła 
jednak uwagę, że prowadzona przez PGL 
LP gospodarka finansowa – której efek-
tem jest wzrost kosztów oraz zwiększenie 
nakładów inwestycyj nych w wielu obsza-
rach funkcjonowania Lasów Państwowych 
przy równoczesnym spadku przycho-
dów – w sposób znaczący zwiększa ryzy-
ko nieosiągnięcia podstawowych celów 
działania Gospodarstwa, jakim są przede 
wszystkim zachowanie i ochrona lasów 

5 Realizacja�ochrony�przeciwpowodziowej�w�dorzeczu�Odry�w�oparciu�o�„Program�dla�Odry�–�2006” (nr P/10/180); 
Zarządzanie�lasami�i�gospodarowanie�mieniem�Skarbu�Państwa�przez�Państwowe�Gospodarstwo�Leśne�Lasy�
Państwowe (nr P/10/148); Realizacja�ustawowego�obowiązku�ustalania�wartości�majątku�Skarbu�Państwa�
zarządzanego�przez�DGLP (nr I/08/015/LKI); Gospodarowanie�środkami�funduszu�leśnego (nr P/08/110).

6 Nr D/14/505.

oraz ekosystemów leśnych, a także utrzy-
manie i powiększanie zasobów i upraw 
leśnych. Zdaniem NIK, taka gospodarka 
finansowa, prowadzona w dłuższej per-
spektywie może naruszać równowagę mię-
dzy produkcyjną funkcją lasu a funkcjami 
społecznymi, ekologicznymi i kulturowy-
mi i w konsekwencji utrudnić utrzymanie 
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Lasy Państwowe uzyskując z roku na 
rok coraz niższe przychody ze sprzedaży 
drewna, upatrywały szanse na ich zwięk-
szenie, przeznaczając na ten cel coraz 
większe ilości surowca. Strategia ta okaza-
ła się nieskuteczna, bowiem mimo zwięk-
szenia sprzedaży w badanym okresie 
o 6,5%, przychody z tego źródła spadły 
o 3,8%. Nie biorąc tego pod uwagę, Lasy 
Państwowe zwiększały sukcesywnie kosz-
ty zarządu, w tym wynagrodzeń, które od 
2010 r. wzrosły o ponad 26%. NIK usta-
liła również, że środki na inwestycje 
w PGL LP były relatywnie wysokie, sta-
nowiły ponad 15% wszystkich wydatków 
Lasów Państwowych i w badanym okresie 
przekroczyły o 11-20% wielkość środ-
ków przeznaczonych na hodowlę i ochro-
nę lasów, kluczową z punktu widzenia 
działalności Gospodarstwa. Środki na 
ochronę i hodowlę lasów, a także utrzy-
manie i powiększanie zasobów i upraw 
leśnych, w badanym okresie stanowiły 
zaledwie 13% kosztów ogółem i były po-
nadtrzykrotnie niższe od kosztów ogól-
nego zarządu.
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NIK wskazywała na konieczność poprze-
dzania procesów inwestycyjnych oceną 
ich ekonomicznej racjonalności (nakłady na 
budynki). NIK oceniła pozytywnie starania 
Lasów Państwowych na rzecz pozyska-
nia dla realizowanych projektów współfi-
nansowania ze środków Unii Europejskiej. 
Zastrzeżenia Izby dotyczyły utrzymywania 
w strukturze LP zakładów, których dzia-
łalność nie znajdowała uzasadnienia za-
równo z punktu widzenia realizacji zadań, 
jak i rachunku ekonomicznego.

W wystąpieniu pokontrolnym do Mini-
stra Środowiska NIK wnioskowała o:

 • objęcie szczególnym nadzorem działalno-
ści podejmowanej przez PGL LP na rzecz 
zapewnienia trwałej i zrównoważonej go-
spodarki leśnej, w tym przez działania na 
rzecz zwiększenia powierzchni odnowień;

 • zwiększenie nadzoru nad gospodarką 
finansową PGL LP;

 • dokonanie zmian w statucie PGL LP, 
w celu zapewnienia zgodności jego po-
stanowień z przepisami ustawy o lasach.

Do Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych Izba zwróciła się wnioskiem, 
m.in. o:

 • właściwe zarządzanie płacami i pro-
wadzenie racjonalnej polityki wynagro-
dzeń, a także działalności inwestycyjnej 
niezwiązanej bezpośrednio z gospodar-
ką leśną z punktu widzenia prawidłowej 
realizacji podstawowych celów PGL LP;

 • stworzenie odpowiedniej struktury orga-
nizacyjnej, a w szczególności o rozważenie 

7 Nr D/13/504.
8 W kontroli nr P/10/167 Funkcjonowanie�straży�gminnych�(wiejskich) jedną z najistotniejszych nieprawidłowości 

związanych z użytkowaniem fotoradarów było nieprzestrzeganie uzgodnionych z Policją lokalizacji miejsc 
dokonywania pomiarów prędkości.

likwidacji nieefektywnych, z punktu wi-
dzenia rachunku ekonomicznego, zakła-
dów Lasów Państwowych.

Jeśli chodzi o wnioski de lege ferenda, 
NIK postulowała:

 • dokonanie zmian przepisu art. 59 usta-
wy o lasach, określającego upoważnienie 
dla Rady Ministrów do wydania rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej w PGL LP, przez za-
warcie w nim wytycznych dotyczących 
treści aktu, zgodnie z art. 92 ust. 1 Kon-
stytucji RP;

 • zapewnienie zgodności wyżej wymie-
nionego rozporządzenia z ustawą o lasach 
w zakresie § 2 oraz § 4 ust. 1 i 2.

W wystąpieniach pokontrolnych NIK 
skierowała do kierowników jednostek kon-
trolowanych 31 wniosków, z tego 27 zre-
alizowano, 1 był w trakcie realizacji, nato-
miast 3 nie zrealizowano, podobnie jak obu 
wniosków de lege ferenda.

Prawidłowość używania radarów 
przez straże gminne
Kontrola doraźna „Realizacja wniosków po-
kontrolnych po kontroli <Funkcjonowanie 
straży gminnych (miejskich)>”7 była jed-
nym z elementów kontroli projektowej 
„Działania Policji i organów administracji 
publicznej na rzecz bezpieczeństwa oby-
wateli w ruchu drogowym”. Przyczyną 
jej podjęcia była potrzeba sprawdzenia 
realizacji wniosków z kontroli przepro-
wadzonej w strażach przez NIK w 2010 r.8, 
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a także liczne doniesienia mediów i or-
ganizacji społecznych wskazujące na 
społeczne zapotrzebowanie dokonania 
przez zewnętrzną i niezależną instytucję 
wiarygodnej analizy obowiązujących prze-
pisów i procedur stosowanych przez straże. 
Z drugiej strony pojawiały się również ar-
gumenty, że wykorzystanie automatyczne-
go nadzoru w ruchu drogowym, jak wynika 
z doświadczeń europejskich, jest jednym 
z najważniejszych sposobów na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach.

Analiza wyników tej kontroli przepro-
wadzona przez NIK wykazała, że w ba-
danej sferze nadal istnieją liczne niepra-
widłowości, związane przede wszystkim 
z doborem miejsc dokonywania pomiarów 
prędkości. Podjęto zatem decyzję o prze-
prowadzeniu kolejnej kontroli doraźnej 
koordynowanej „Prawidłowość realizacji 
zadań przez straże w zakresie wykorzysta-
nia urządzeń ujawniających i zapisujących 
za pomocą technik utrwalania obrazów, 
naruszenia przepisów ruchu drogowego”9. 

Po skontrolowaniu jednostek samorządu 
terytorialnego stwierdzono, że wykorzy-
stanie stacjonarnych i przenośnych urzą-
dzeń do kontroli prędkości (patrz kontrole 
wymienione w przypisie 7 i 9) odbywało 
się wprawdzie zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, jednakże w ocenie NIK 
ich użycie nie przyczyniło się do istotnego 
wzrostu poziomu bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego. Wybór miejsc 
ustawienia fotoradarów stacjonarnych 
nie był poprzedzony rzetelnymi anali-
zami zagrożeń. Kontrolowane jednostki 

9 Nr D/13/508.

przestrzegały wymogu przygotowania ta-
kiej analizy, jednakże były one sporządzane 
w sposób nieprecyzyjny, często na podsta-
wie niedokładnych i niepełnych danych. 
Nie prowadzono takich analiz w wypadku 
wykorzystania fotoradarów przenośnych, 
a wymóg uzgodnienia z Policją czasu i miej-
sca ich użycia traktowano niejednokrotnie 
jako zwykły formalizm. Po zainstalowaniu 
urządzeń nie prowadzono również analiz 
porównawczych, w których badano by osią-
gnięte efekty. Straże oraz urzędy miejskie 
i gminne prawidłowo prowadziły natomiast 
postępowania mandatowe oraz skutecznie 
egzekwowały związane z tym należności. 

NIK zauważyła jednak, że prowadzona 
ewidencja księgowa przeważnie nie po-
zwalała na wyodrębnienie środków uzy-
skanych z mandatów nałożonych za wy-
kroczenia ujawnione za pomocą fotorada-
rów, a tym samym ocenę, czy zostały one 
wykorzystane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Kontrolerzy zwrócili ponad-
to uwagę, iż wykonywanie zadań ochro-
ny porządku publicznego powinno służyć 
nie tylko dobru lokalnej wspólnoty samo-
rządowej, lecz ma także istotne znaczenie 
dla realizacji tej funkcji w skali całego pań-
stwa. Działania straży gminnych i miej-
skich związane z kontrolą ruchu drogowego 
muszą być więc elementem szerszych dzia-
łań w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
na tym obszarze. Wymaga to ujednolice-
nia i koordynacji ich działań w skali kraju, 
a w szczególności ścisłego współdziałania 
z Policją oraz Głównym Inspektoratem 
Transportu Drogowego (GITD).
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Fotoradary muszą być wykorzysty-
wane w miejscach, w których zagroże-
nia dla uczestników ruchu drogowego są 
największe, jeżeli mają być efektywnym 
narzędziem poprawy bezpieczeństwa 
ruchu. W tym celu NIK zaproponowała 
podjęcie, między innymi, następujących 
działań:

 • przede wszystkim zmianę praktyki w za-
kresie sporządzania analiz bezpieczeństwa 
przy lokalizacji fotoradarów stacjonarnych;

 • zwrócenie uwagi na rzetelność danych 
będących podstawą prowadzonych ana-
liz; straże oraz urzędy miejskie i gminne 
powinny w szerszym zakresie wykorzy-
stywać również inne niż policyjne źródła 
danych;

 • wypracowanie metodologii identyfi-
kacji miejsc szczególnie niebezpiecznych 
z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego;

 • położenie większego nacisku na bada-
nie rzeczywistego wpływu wykorzysta-
nia urządzeń rejestrujących na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede 
wszystkim na to, czy ustawienie fotoradaru 
realnie wpłynęło na spadek liczby zdarzeń 
drogowych – analizy takie powinny obej-
mować szerszy obszar celem uniknięcia 
zjawiska „wypychania” zagrożeń;

 • zmianę praktyki rozliczania się jedno-
stek samorządowych ze sposobu wykorzy-
stania środków uzyskanych z mandatów 
nałożonych za wykroczenia ujawnione za 
pomocą fotoradarów.

Ponadto w obu omawianych powyżej 
kontrolach w wystąpieniach pokontrolnych 
Izba zgłosiła 56 wniosków pokontrolnych, 
z tego 34 zrealizowano, 9 jest w trakcie 
realizacji, natomiast 13 wniosków nie zo-
stało wykonanych.

Prowadzenie gospodarki łowieckiej
Przepisy ustawy – Prawo łowieckie były 
przedmiotem postępowań przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym, w wyniku czego 
konieczne stało się dokonanie zmian istnie-
jących przepisów. Kwestiom z tym związa-
nym media poświęcały też wiele miejsca. 
W dyskusji ścierały się różne, nierzadko 
sprzeczne poglądy. Odmienne są bowiem 
interesy państwa, osób prawnych i prywat-
nych. Model polskiego łowiectwa pozostaje 
jednak niezmienny od lat. W ostatnim okre-
sie wzrost świadomości obywateli zaowo-
cował pozwami do sądów powszechnych 
w sprawach respektowania praw właścicieli 
nieruchomości, wchodzących w skład ob-
wodów łowieckich i przysługujących im 
odszkodowań z tytułu szkód wyrządzanych 
przez zwierzynę lub myśliwych wkracza-
jących na teren prywatny. 

W mediach często krytykowana jest mo-
nopolistyczna w gospodarce łowieckiej 
pozycja Polskiego Związku Łowieckiego 
(PZŁ), który jest jednostką uzgadniającą 
lub opiniującą działania innych podmio-
tów, w tym również działania Ministra 
Środowiska, będącego naczelnym organem 
administracji rządowej w zakresie łowiec-
twa. Podnoszony jest również aspekt eko-
nomiczny polowania, w wyniku którego 
zwierzyna pozostająca w stanie wolnym 
jest własnością Skarbu Państwa jako dobro 
ogólnonarodowe, przechodzi na własność 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowiec-
kiego, tj. w zdecydowanej większości na 
własność jednostek PZŁ. Koła łowieckie 
PZŁ dzierżawią ponad 93% obwodów 
łowieckich, a Zarząd Główny i Zarządy 
Okręgowe PZŁ dodatkowo zarządzają czę-
ścią obwodów wyłączonych z wydzierżawia-
nia. Działania kontrolne NIK miały na celu 
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wskazanie problemów związanych z funk-
cjonowaniem tej działalności oraz wsparcie 
dla kierunku zmian w tej dziedzinie.

Kontrola „Prowadzenie gospodarki ło-
wieckiej”10 oraz realizacji przez właści-
we podmioty ich ustawowo określonych 
zadań11 ujawniła szereg istotnych niepra-
widłowości na wszystkich jej etapach, za-
równo jeśli chodzi o organizację, jak i re-
alizację. Nieprawidłowości odnotowano 
w każdym z kontrolowanych kół łowieckich. 
Dotyczyły one w szczególności: naliczania 
i rozdysponowania czynszu dzierżawnego 
oraz ekwiwalentu czynszu, sporządzania 
rocznych planów łowieckich, weryfikacji 
uprawnień do polowania i jego dokumen-
towania, braku określenia szczegółowych 
celów działania ośrodków hodowli zwierzy-
ny, nieterminowej wypłaty odszkodowań 
za szkody wyrządzone przez zwierzynę, 
nienaliczania odsetek od nieterminowo do-
konywanych płatności, nierównej pozycji 
właścicieli gruntów rolnych i leśnych, lasów 
państwowych i prywatnych oraz niewystar-
czającego i nieskutecznego nadzoru nad re-
alizacją zadań w poszczególnych obszarach 
gospodarki łowieckiej. Szczególnie niepo-
kojące były nieprawidłowości związane 
z ewidencjowaniem polowań, zaskakująca 
była nierentowność gospodarki łowieckiej 
w niektórych jednostkach, przy nieznacz-
nych kosztach dzierżawy i nikłym udziale 
w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. 

Łowiectwo – w myśl ustawy oznacza 
ochronę zwierząt łownych i gospodaro-
wanie ich zasobami w zgodzie z zasadami 

10 Nr D/14/508.
11 W 2016 r. przeprowadzono kontrolę: Realizacja�zadań�Państwowej�Straży�Łowieckie�i�Państwowej�Straży�

Rybackiej�w�województwie�dolnośląskim,�nr ewid. P/16/097.

ekologii oraz zasadami racjonalnej gospo-
darki rolnej, leśnej i rybackiej. Gospodarka 
łowiecka w Polsce funkcjonuje w ramach 
wyznaczonych obwodów łowieckich, gdzie 
jest prowadzona z mocy ustawy – Prawo 
łowieckie przez ich dzierżawców (koła ło-
wieckie Polskiego Związku Łowieckiego). 
Z wyjątkiem części obwodów wyłączonych 
z wydzierżawiania gospodarkę łowiecką 
prowadzi Polski Związek Łowiecki, acz-
kolwiek w działania administracyjne za-
angażowanych jest wiele innych podmio-
tów (samorząd powiatowy i województwa, 
regionalna dyrekcja lasów państwowych, 
Minister Środowiska). 

Kontrola pokazywała jednoznacznie, że 
przyjęty przez ustawę system funkcjono-
wania gospodarki łowieckiej, w tym usta-
wowe przekazanie jej dzierżawcom i za-
rządcom obwodów łowieckich jest nie-
właściwe i prowadzi do bardzo wielu 
nieprawidłowości. Niewłaściwy, zdaniem 
NIK, model decentralizacji nie przewiduje 
żadnych kompetencji dla ministra w obsza-
rze nadzoru nad prawidłowością realizacji 
zadań przez PZŁ. Nadzór ministra został 
ograniczony do działań określonych ustawą 
– Prawo o stowarzyszeniach i sprowadzał 
się jedynie do udziału w postępowaniach 
skargowych, wnioskowania o przekaza-
nie informacji, uczestnictwa w spotka-
niach roboczych i regulacji prawnych. Jego 
działania nadzorcze nie mają charakteru 
czynności z zakresu administracji publicz-
nej. Istnieje zatem rozbieżność pomię-
dzy charakterem zadań wykonywanych 
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przez PZŁ (z zakresu administracji pub-
licznej) a charakterem nadzoru sprawo-
wanym przez Ministra Środowiska.

Poza pracami dotyczącymi zmiany regu-
lacji prawnych, za niezbędne NIK uznała 
podjęcie dodatkowych działań 

 • przez Ministra Środowiska w zakresie:
– dokonania analizy realizacji przez zarząd-
ców obwodów łowieckich celów określo-
nych w art. 28 ust.2 upł z punktu widzenia 
zasadności ich wyłączenia z wydzierża-
wiania i doprowadzenia do sprecyzowa-
nia celów funkcjonowania poszczególnych 
obwodów wchodzących w skład ośrodków 
hodowli zwierzyny (OHZ), sporządzenia 
dla nich programów działania i określenia 
terminu wyłączenia z wydzierżawiania;
– wzmocnienia, w miarę posiadanych moż-
liwości, nadzoru nad PZŁ, w tym nad re-
alizacją ustawowo określonych obowiąz-
ków;

 • przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych dotyczących: 
– wyeliminowania stosowanej przez regio-
nalnych dyrektorów lasów państwowych 
praktyki polegającej na powierzaniu nad-
leśniczym czynności w zakresie naliczania 
i rozdysponowania czynszu i/lub ekwiwa-
lentu czynszu za dzierżawione i/lub za-
rządzane przez nich obwody łowieckie 
oraz zrewidowania rachunku przychodów 
i kosztów funkcjonowania OHZ;

 • przez Zarząd Główny i Zarządy Okrę-
gowe PZŁ w zakresie: 
– wzmocnienia nadzoru nad podległymi 
jednostkami i realizacją przez nie usta-
wowych oraz statutowych obowiązków;

12 6 marca 2018 r. Sejm RP dokonał nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie, m.in. wprowadzono przepisy 
umożliwiające Ministrowi Środowiska kontrolę PZŁ.

– ujednolicenia sprawozdawczości pro-
wadzonej dla obwodów dzierżawionych 
i zarządzanych przez PZŁ.

Wyniki kontroli wskazywały na potrze-
bę wprowadzenia wielu zmian w ustawie 
– Prawo łowieckie, w tym m.in.:

 • określenia obligatoryjnych elementów, 
jakie powinna zawierać uchwała w sprawie 
podziału województwa na obwody łowiec-
kie, z uwzględnieniem danych niezbędnych 
dla właściwego rozdysponowania czynszu; 

 • wprowadzenia obowiązku dokonywania 
kategoryzacji wszystkich obwodów łowiec-
kich z terenu województwa przez jeden 
niezależny zespół bezstronnych eksper-
tów, powoływany przez organ dokonujący 
podziału województwa;

 • precyzyjnego określenia jednolitej 
dla wszystkich obwodów łowieckich pod-
stawy wyliczenia czynszu dzierżawnego;

 • sprecyzowania zasad ustalania ekwiwa-
lentu czynszu dla obwodów łowieckich wy-
łączonych z wydzierżawiania, w tym wpły-
wu kategorii obwodów;

 • wprowadzenia przepisów umożliwiają-
cych uzyskanie rekompensaty/odszkodo-
wania za szkody wyrządzane przez zwie-
rzynę w lasach prywatnych;

 • wprowadzenia przepisów umożliwiają-
cych Ministrowi Środowiska kontrolę PZŁ.

W wystąpieniach pokontrolnych skie-
rowanych do kierowników jednostek 
kontrolowanych NIK zgłosiła 63 wnioski, 
z tego 53 zrealizowano, 7 – jest w trakcie 
realizacji, natomiast 3 nie zostały zreali-
zowane. Wnioski de lege ferenda zgłoszo-
ne przez Izbę nie zostały zrealizowane12.
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Zamówienia publiczne  
na usługi zewnętrzne
Bieżące koszty funkcjonowania admini-
stracji publicznej stanowią znaczny procent 
budżetu państwa. Jednym z elementów 
wprowadzania oszczędności w jej funk-
cjonowaniu jest zlecanie całości lub części 
zadań zewnętrznym wyspecjalizowanym 
dostawcom usług. W celu zapewnienia ra-
cjonalnego gospodarowania środkami pu-
blicznymi, równego dostępu wykonawców 
do zamówień publicznych, przejrzystości 
procedur oraz eliminacji sytuacji korup-
cjogennych związanych z wyborami wy-
konawców, wydatki publiczne o znacznych 
kwotach zostały obwarowane rygorem 
stosowania przepisów ustawy z 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych, a ich nieprzestrzeganie skutkuje 
m.in. odpowiedzialnością za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Jednak 
obowiązek celowego i oszczędnego wy-
datkowania środków publicznych doty-
czy również zamówień niepodlegających 
przepisom tej ustawy. Ustalenia kontroli 
prowadzonych przez NIK w zakresie zamó-
wień publicznych wskazują na występowa-
nie nieprawidłowości w owym obszarze13. 

Kontrola „Realizacja zamówień publicz-
nych na usługi zewnętrzne przez podmioty 
sektora publicznego”14 miała sprzyjać inten-
syfikacji działań organów władzy publicz-
nej zmierzających do zmiany przepisów 

13 Między innymi w kontrolach, których wyniki ogłoszono w 2016 r. wystąpił problem rażącej dowolności 
w zlecaniu np. usług prawniczych (w instytucjach publicznych województwa dolnośląskiego) – P/15/106, 
usług doradczych i eksperckich przez spółki grupy PKP – P/15/102, rekrutacji personelu przez zewnętrzne 
agencje pracy (dotyczyło to m. in. sądów) – P/15/010, korzystaniu z usług parabankowych – P/15/014, 
a nawet w powierzaniu prowadzenia cmentarzy komunalnych – P/16/087 (por. A.Hussein: Obszary�zagrożenia�
korupcją�–�przegląd�badań�NIK�opublikowanych�w�2016�roku, „Kontrola Państwowa” nr 5/2017, s. 50-60).

14 Nr D/14/506.

regulujących obszar zamówień publicz-
nych.

Wszystkie objęte kontrolą podmioty 
wprowadziły regulacje wewnętrzne do-
tyczące udzielania zamówień publicznych 
(w tym zlecania usług), przy czym zakres 
ich szczegółowości był różny. W 11 jednost-
kach (na 13 skontrolowanych) regulacje 
te nie uwzględniały obowiązku dokony-
wania, na etapie planowania zamówień, 
analiz zasadności oraz kosztów i korzyści 
zlecania usług podmiotom zewnętrznym. 
W ok. 50% badanych jednostek sporządza-
no plany zamówień publicznych na dany 
rok, obejmujące wszystkie zamówienia 
niezależnie od ich wartości, natomiast 
w pozostałych w planie uwzględniano 
zamówienia o wartości powyżej określo-
nej kwoty, bądź wcale go nie sporządza-
no. Zamówienia publiczne na realizację 
usług były w większości udzielane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a stwier-
dzone przypadki nieprawidłowości do-
tyczyły: braku pełnej identyfikacji zapo-
trzebowania na usługi zewnętrzne, usta-
lania wartości szacunkowej zamówienia 
bez należytej staranności, nieuzasadnio-
nego stosowania podziału zamówienia na 
części oraz nieprzestrzegania uregulowań 
wewnętrznych. Umowy na świadczenie 
usług zewnętrznych skontrolowane pod-
mioty zawarły prawidłowo i zawierały one 
postanowienia o karach dla wykonawców 
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w wypadku niewykonania bądź nienale-
żytego wykonania usług.

W wyniku kontroli NIK wskazała na po-
trzebę eliminowania rozwiązań, które dają 
jednostkom sektora finansów publicznych 
możliwość dzielenia zamówienia na czę-
ści i udzielenia go bez stosowania zasad 
i procedur określonych przepisami ustawy 
– Prawo zamówień publicznych.

W wyniku kontroli NIK wnioskowała o:
 • modyfikację art. 13 ustawy z 29 stycznia 

2014 r. – Prawo zamówień publicznych, 
dotyczącego wstępnych ogłoszeń infor-
macyjnych, aby publikacja ogłoszeń stała 
się obligatoryjna;

 • doprecyzowanie w wymienionej usta-
wie przepisów regulujących powoływanie 
i pracę komisji przetargowych (art.19-21) 
przez nałożenie na kierownika zamawia-
jącego obowiązku dokonania imiennego 
podziału zadań i odpowiedzialności po-
szczególnych członków komisji za konkret-
ne czynności w postępowaniu.

NIK skierowała do kierowników kontro-
lowanych jednostek 22 wnioski pokontrol-
ne, z tego 6 zrealizowano, 15 jest w trakcie 
realizacji, natomiast 1 wniosku nie zre-
alizowano. Dotyczy to także wniosków 
de lege ferenda zgłoszonych przez NIK.

Dostosowanie stron internetowych 
do potrzeb niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnością napoty-
kają w Internecie na wiele problemów 

15 Problematyka korzystania ze stron internetowych przez osoby niepełnosprawne została uwzględniona 
również w kontrolach: Wdrażanie�wybranych�wymagań�dotyczących�systemów�teleinformatycznych,�wymiany�
informacji�w�postaci�elektronicznej�i�Krajowe�Ramy�Interoperacyjności�na�przykładzie�niektórych�urzędów�gmin�
miejskich�na�prawach�powiatu,�nr P/14/004 oraz Świadczenie�usług�publicznych�osobom�posługującym�się�
językiem�migowym,�nr P/14/105.

16 Nr D/15/505.

o charakterze technicznym, które utrud-
niają bądź uniemożliwiają im dostęp do 
informacji i usług publicznych. W 2012 r. 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych zwrócił się do NIK 
o objęcie kontrolą dostosowania stron 
internetowych instytucji publicznych do 
wymogów międzynarodowego standar-
du WCAG 2.0, którego wdrożenie prze-
ciwdziała wykluczeniu cyfrowemu osób 
niepełnosprawnych. Do NIK wpłynęła 
w 2013 r. jedna skarga związana z utrud-
nionym korzystaniem ze stron www 
podmiotów administracji publicznej 
przez osoby z niepełnosprawnością słu-
chową. Wskazywano w niej na brak prze-
strzegania przepisów ustawy z 19 sierp-
nia 2011 r. o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się15. Ponadto 
Fundacja INTEGRACJA zwróciła się do 
NIK w 2015 r. o przeprowadzenie kontroli 
dostosowania stron podmiotów wykonu-
jących zadania publiczne do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Mając powyższe na uwadze przepro-
wadzono kontrolę doraźną koordynowa-
ną specjalną „Realizacja przez podmioty 
wykonujące zadania publiczne obowiązku 
dostosowania ich stron internetowych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych”16.

Kierownicy kontrolowanych urzędów 
w większości wypadków podjęli działa-
nia w celu dostosowania badanych ser-
wisów internetowych do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych W ocenie NIK nie 
doprowadziło to jednak do zapewnienia 
ich pełnej dostępności w zakresie i na po-
ziomie wymaganym w § 19 rozporządze-
nia dotyczącego Krajowych Ram Inter-
operacyjności (KRI), pomimo trzyletniego 
okresu przejściowego. Tylko dwa z 23 ba-
danych serwisów były należycie dostoso-
wane. NIK stwierdziła istotne błędy w wy-
padku pozostałych 21 stron, w tym trzy 
oceniła negatywnie. Zdaniem NIK, niepra-
widłowości takie, jak np. błędy w kodzie 
HTML, mogą osobom niepełnosprawnym 
utrudniać, bądź uniemożliwiać korzysta-
nie z treści zamieszczanych w Internecie. 
Osoby niesłyszące i niewidome nie mogły 
zapoznać się z pełną treścią większości 
badanych materiałów multimedialnych, 
gdyż w wypadku 13 z 14 stron interne-
towych udostępniane były one bez moż-
liwości skorzystania z alternatywnego 
systemu (np. napisów dla materiałów au-
dio-wideo, opisu zawartości materiałów 
audio, audiodeskrypcji). Większość stron 
zawierała błędy powodujące utrudnienia 
dla osób niepełnosprawnych korzystają-
cych z komputera wyłącznie z użyciem 
klawiatury (78,3%). Błędy skutkujące pro-
blemami w odbiorze treści przez osoby 
słabowidzące stwierdzono na blisko po-
łowie stron. Przyczynami nieprawidłowo-
ści były w szczególności: niewystarczająca 
wiedza odpowiedzialnych pracowników, 
nierzetelna realizacja zadań w tym obsza-
rze przez podmioty zewnętrzne, błędy 
powstałe w trakcie wprowadzania danych, 
brak środków finansowych na budowę 
lub modernizację przestarzałych serwi-
sów oraz późne podjęcie przez ministra 
właściwego do spraw cyfryzacji działań 
wspierających w tym obszarze.

NIK wystąpiła do Ministra Cyfryzacji 
o: rozważenie możliwości szerszego wy-
korzystania środków publicznych na 
wspieranie działań służących poprawie 
dostępności stron internetowych pod-
miotów realizujących zadania publiczne 
oraz podjęcie inicjatyw w celu szerokiej 
promocji wśród podmiotów realizujących 
zadania publiczne informacji o możliwo-
ści korzystania ze wsparcia finansowego 
ze środków publicznych na dostosowa-
nie stron internetowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także o dostępnych 
rozwiązaniach i dobrych praktykach uła-
twiających realizację obowiązku określo-
nego w rozporządzeniu KRI.

NIK zwróciła się do kierowników pod-
miotów wykonujących zadania publicz-
ne o: dokonanie przeglądu stron www 
pod kątem dostosowania ich do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a także zapew-
nienie ich zgodności z wymogami § 19 
rozporządzenia KRI oraz podjęcie dzia-
łań w celu zapewnienia pracownikom pu-
blikującym treści na stronach interneto-
wych urzędów możliwości odbycia szkoleń 
w tym zakresie.

NIK sformułowała w ramach tej kontroli 
36 wniosków pokontrolnych, z tego zre-
alizowano 26, 10 wniosków było w trak-
cie realizacji.

Wieloletnie programy 
inwestycji budowlanych
Realizacja wydatków ze środków publicz-
nych na inwestycje budowlane była ba-
dana od 1995 r. w ramach kontroli wy-
konania budżetu państwa, jako odrębne 
zagadnienie. W 2008 r. po raz pierwszy 
kontrolę rozszerzono o prawidłowość 
planowania inwestycji do finansowania 
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w ramach budżetu państwa u wszystkich 
dysponentów środków budżetowych17. 
Kontrola wykazała, że dysponenci środ-
ków budżetowych podejmowali decyzje 
o ujęciu finansowania inwestycji budow-
lanych ze środków budżetu państwa, po-
mimo nieprzedstawiania przez inwesto-
rów dokumentów określonych przepisami 
prawa, uzasadniających te decyzje. Ponadto 
inwestorzy nie posiadali lub posiadali nie-
kompletne programy przedsięwzięć, nie-
zawierające m.in. danych o planowanych 
efektach rzeczowych i oceny efektywności 
ekonomicznej. Stwierdzone w toku realiza-
cji inwestycji nieprawidłowości m.in. doty-
czyły błędów w dokumentacji projektowej, 
nieterminowej realizacji oraz niegospo-
darnego wydawana środków publicznych, 
a także niewłaściwego nadzoru ze strony 
dysponentów części budżetowych.

W związku z tym uznano za celowe prze-
prowadzenie kontroli doraźnej koordyno-
wanej „Realizacja programów wieloletnich 
z zakresu inwestycji budowlanych”18. NIK 
oceniła, że większość inwestorów progra-
mów wieloletnich nie podejmowała wy-
starczających działań służących właści-
wemu przebiegowi realizacji inwestycji, 
w tym prawidłowemu ich przygotowaniu 
oraz terminowemu i sukcesywnemu odda-
waniu do użytku poszczególnych obiektów. 
Inwestorzy posiadali kompletną i aktualną 
dokumentację inwestycji, w tym programy, 
dokumentację projektową i pozwolenia na 
budowę, a wykonawców robót budowla-
nych wybierano w trybach określonych 

17 Wykonanie�budżetu�państwa�w�2008�r.�–�realizacja�wydatków�ze�środków�publicznych�na�inwestycje�budowlane, 
nr P/08/18.

18 Nr D/15/501.

w przepisach o zamówieniach publicznych, 
jednak nadzór nad przebiegiem poszczegól-
nych zadań był mało skuteczny, co wpły-
wało głównie na nieterminową realizację 
zadań oraz niewykorzystanie przyznanych 
środków publicznych. Niewłaściwe zorga-
nizowanie procesu inwestycyjnego skut-
kowało niepełnym wykonywaniem har-
monogramów rzeczowo-finansowych. 
Obiekty budowlane nie były terminowo 
przekazywane do użytkowania, co opóź-
niało ich wyposażenie i zagospodarowanie. 
Niskie tempo realizacji zadań inwestycyj-
nych powodowało opóźnienia w zamawia-
niu, a tym samym w wydawaniu środków 
z budżetu państwa na zakup sprzętu i wy-
posażenia. Na 7 skontrolowanych progra-
mów wieloletnich tylko w dwóch przed-
sięwzięciach nie stwierdzono istotnych 
uchybień, co pozwoliło pozytywnie ocenić 
ich przygotowanie i realizację. W wypadku 
pozostałych inwestycji stwierdzono wy-
stąpienie nieprawidłowości, które miały 
znaczny wpływ na opóźnienia w realiza-
cji poszczególnych zadań oraz niepełne 
wykorzystanie środków finansowych. 
Wśród tych inwestycji negatywnie oce-
niono realizację dwóch programów wie-
loletnich, w których wystąpiły największe 
opóźnienia. Dla dwóch programów niepra-
widłowo zaplanowano wielkość obiektu 
lub nie zapewniono możliwości pełnego 
ich wykorzystania. Mimo zakończenia czę-
ści przedsięwzięć realizowanych w ramach 
programów wieloletnich i przekazania 
do użytku obiektów, ich wykorzystanie 
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nie przyniosło oczekiwanych korzyści eko-
nomicznych lub założonego wykorzysta-
nia. W odniesieniu do inwestycji w dzie-
dzinie zdrowia, niekorzystny wpływ na 
ten stan rzeczy miała m.in. wartość kon-
traktów zawartych na lata 2012–2016 
z oddziałem wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia, zaś w dziedzinie edu-
kacji ‒ przyjęcie zbyt optymistycznych 
założeń co do liczby studentów spowo-
dowało wykorzystanie nowego gmachu 
na poziomie od 27% do 32%.

W wyniku kontroli NIK skierowała do 
Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wnioski o: wzmoc-
nienie nadzoru nad procesem realizacji 
zadań w ramach programów wieloletnich, 
w tym nad efektywnym wykorzystaniem 
środków budżetu państwa przeznaczo-
nych na ten cel a także terminowym prze-
biegiem realizacji poszczególnych zadań 
oraz przekazywanie środków publicznych 
na finansowanie przedsięwzięć budow-
lanych wyłącznie na zadania prawidłowo 
przygotowane do realizacji, dla których 
inwestorzy posiadają uzgodnione progra-
my realizacji.

W ramach tej kontroli NIK przedsta-
wiła kierownikom jednostek kontrolowa-
nych 17 wniosków, z tego 13 zrealizowano, 
a 4 wnioski są w trakcie realizacji. 

Lokalizacja 
elektrowni wiatrowych
Rozwój odnawialnych źródeł energii 
w Polsce (w tym wykorzystujących ener-
gię wiatru) jest postrzegany jako działa-
nie zmniejszające obciążenie środowiska 
oraz zwiększające bezpieczeństwo ener-
getyczne kraju. Aktualnym dokumen-
tem strategicznym w zakresie rozwoju 

energetyki państwa jest Polityka ener-
getyczna Polski do 2030 r. uchwalo-
na przez Radę Ministrów 10 listopada 
2009 r. Jednym z priorytetów tej strategii 
jest zapewnienie osiągnięcia przez Polskę 
w 2020 r. co najmniej 15% udziału energii 
z odnawialnych źródeł w zużyciu energii 
finalnej brutto. 

Rozwój elektrowni wiatrowych po-
winien być oparty na miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego, 
gdyż umożliwia to najpełniejszy udział 
społeczności lokalnych w procesie de-
cyzyjnym. Lokalizacja takich inwestycji 
podlega licznym restrykcjom i ogranicze-
niom, chociaż sama nie została uregulo-
wana, co może zniechęcać potencjalnych 
inwestorów bądź prowadzić do nadużyć. 
Wzrastająca liczba pozwoleń na przyłącze-
nia nowych mocy z energetyki odnawial-
nej jest wyraźnym sygnałem rosnącego 
zapotrzebowania na tereny pod przyszłe 
elektrownie wiatrowe. Lokalizacja takich 
siłowni często budzi sprzeciw w związ-
ku z przewidywaną dewastacją środowi-
ska naturalnego przez taką inwestycję. 
Najczęściej tego typu argumenty podno-
szone są w regionach o dużych walorach 
krajobrazowych i rozwiniętym sektorze 
turystycznym. W celu zmniejszenia ne-
gatywnego oddziaływania na środowisko, 
jak również optymalizacji wykorzystania 
energii wiatru, powinny być zachowane 
odpowiednie proporcje w projektowaniu 
turbin oraz w trakcie ich rozmieszczania 
w przestrzeni.

Przedstawione wyżej uwarunkowania 
były podstawą podjęcia decyzji o przepro-
wadzeniu kontroli doraźnej koordynowanej 
„Stosowanie przez administrację publiczną 
instrumentów prawnych zabezpieczających 
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interesy społeczne w procesie lokalizacji 
elektrowni wiatrowych”19. 

NIK przeprowadziła szereg kontroli 
oceniających różne etapy procesu loka-
lizacji takich siłowni, z uwzględnieniem 
zaangażowania w ten proces zarówno ad-
ministracji, jak i społeczeństwa, obejmu-
jąc okres od 2008 r. do 2015 r.20 W wyni-
ku przeprowadzonej analizy rezultatów 
70 kontroli jednostkowych wskazała, 
że prawo oraz praktyka jego stosowania 
nie zabezpieczają skutecznie interesów 
społeczności lokalnych w tym procesie. 
Zidentyfikowano sześć obszarów, w któ-
rych występują istotne dla procesu nie-
jednoznaczności i niespójności przepisów 
skutkujące występowaniem problemów 
we właściwym stosowaniu norm praw-
nych: finansowanie dokumentacji plani-
stycznej, udział innych organów w proce-
durze planistycznej, budowa elektrowni 
wiatrowych na terenach objętych ochroną 
przyrody, oddziaływanie lądowych elek-
trowni wiatrowych na środowisko, loka-
lizacja inwestycji na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem instytucji prawnej „do-
brego sąsiedztwa” oraz zgodność obsza-
rowa terenów przeznaczonych pod taką 
budowę. Zidentyfikowano też trzy obszary 
wpływające na brak zabezpieczenia intere-
sów społeczności lokalnych: wiarygodność 
osób pełniących funkcję organów gminy; 

19 Nr D/15/502.
20 Wyniki kontroli zostały ujęte w megainformacji: Elektrownie�wiatrowe�w�świetle�kontroli�NIK. Analiza�

zabezpieczenia�interesów�społecznych�w�procesie�lokalizacji�i�budowy�lądowych�elektrowni�wiatrowych,�
nr D/15/502. NIK przeprowadziła szereg kontroli oceniających różne etapy procesu lokalizacji i budowy 
elektrowni wiatrowych, (12 kontroli doraźnych realizowanych przez różne kontrolne jednostki organizacyjne 
NIK), kontrolę: Lokalizacja�i�budowa�lądowych�farm�wiatrowych, nr P/13/189 oraz wspomnianą kontrolę 
D/15/502.

niewystarczająca praca nad wzrostem po-
ziomu świadomości mieszkańców gminy 
przez pełną i rzetelną realizację zasady 
zapewnienia im udziału w postępowaniu 
planistycznym i środowiskowym; możli-
wość przełożenia inwestycji na poprawę 
standardu życia społeczności. Stwierdzono 
natomiast, że na ogół prawidłowo i termi-
nowo prowadzono postępowania na każ-
dym etapie procesu lokalizacji i budowy 
elektrowni wiatrowych.

Uznano zatem za niezbędne rozważenie 
podjęcia systemowych działań legislacyj-
nych dotyczących między innymi:

 • wprowadzenia rozwiązań zapewnia-
jących otwarty, oficjalny sposób finan-
sowania planu miejscowego i takie kon-
struowanie sposobów jego finansowania, 
które nie będzie prowadzić do omijania 
przepisów prawa;

 • wprowadzenia do porządku prawnego 
pojęcia dominanty krajobrazowej, którą 
w sposób ewidentny są wysokie elektrow-
nie wiatrowe, co przyczyni się do wzmoc-
nienia ochrony zarówno parków krajobra-
zowych i ich otulin, jak i terenów najbar-
dziej atrakcyjnych krajobrazowo;

 • właściwego zabezpieczenia dopuszczal-
nego poziomu emitowanego hałasu;

 • zapewnienia spójności decyzji środowi-
skowych i pozwoleń na budowę w obję-
tych nimi obszarach lokalizacji przyszłych 
elektrowni wiatrowych;
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 • respektowania zasady „dobrego sąsiedz-
twa” w wypadkach wymagających wydania 
decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli zaś chodzi o skuteczne zabezpie-
czanie interesów społeczności lokalnych 
należy zdaniem NIK: unikać konfliktu in-
teresów osób pełniących funkcję organów 
gminy z koniecznością reprezentowania 
przede wszystkim dobra wspólnoty sa-
morządowej; rozważyć ustalanie uchwa-
łą rady gminy zasad i trybu konsultacji 
w sprawie budowy elektrowni wiatrowych; 
zbadać możliwość wprowadzenia opłaty 
za „korzystanie z krajobrazu” traktowanej 
jako danina publiczna o charakterze lokal-
nym z płatnością przez cały okres trwania 
inwestycji w celu poprawy standardów 
życia mieszkańców.

NIK sformułowała w ramach omawia-
nej kontroli 18 wniosków pokontrolnych, 
z tego zrealizowano 10, 2 są w trakcie re-
alizacji, natomiast 6 nie zostało zrealizo-
wanych.

Wykorzystanie środków 
na organizację igrzysk zimowych
Przyczyną podjęcia kontroli21 było zaintere-
sowanie opinii publicznej kwestią rozlicze-
nia środków przekazanych Stowarzysze-
niu Komitet Konkursowy Kraków 2022 
przez Ministra Sportu i Turystyki, związa-
ne z wycofaniem się Krakowa z ubiegania 
się o przyznanie roli gospodarza Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 
w 2022 r. 

Kandydaturę Krakowa Polski Komitet 
Olimpijski zgłosił oficjalnie w listopadzie 

21 Nr D/14/510.

2013 r. W celu przygotowania i koordynacji 
działań związanych z ubieganiem się miasta 
(wraz z jednostkami samorządu teryto-
rialnego z regionu tatrzańskiego po stronie 
polskiej i słowackiej) o prawo do organizacji 
zawodów, jednostki samorządu terytorial-
nego z województw małopolskiego i ślą-
skiego utworzyły Stowarzyszenie o nazwie 
„Komitet Konkursowy Kraków 2022”. 
Kraków oraz Stowarzyszenie Komitet 
Konkursowy Kraków 2022 wydały bli-
sko 11 mln zł na związane z tym działania. 

W ocenie NIK pieniądze te wykorzysta-
no nieefektywnie, gdyż miasto wycofało 
się ze starań o organizację Igrzysk, na sku-
tek braku poparcia tej idei wśród miesz-
kańców. Zdaniem Izby, finansowanie 
z budżetu państwa organizacji zawodów 
powinno nastąpić dopiero po wyrażeniu 
woli przez większość lokalnej społeczno-
ści. Izba wykryła też nieprawidłowości 
w umowach miasta ze szwajcarską firmą, 
która starała się w jej imieniu o organizację 
igrzysk, zgłosiła też uwagi do działalno-
ści Stowarzyszenia Komitet Konkursowy 
Kraków 2022. Analizy prawne i finansowe 
wskazywały na ryzyko braku poparcia spo-
łecznego dla organizacji przedsięwzięcia 
i rekomendowały pilne przeprowadzanie 
sondażu lub referendum. Wyniki badania 
opinii publicznej, realizowanego na prze-
łomie października i listopada 2013 r. na 
zlecenie Krakowa pokazały, że 66% miesz-
kańców miasta popiera organizację igrzysk, 
ale zanotowano też stosunkowo wysoki 
odsetek przeciwników. W raporcie z ba-
dania zwrócono również uwagę na ryzyko 
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zmiany opinii mieszkańców podczas de-
baty publicznej, co potwierdziło się w ma-
jowym referendum.

Minister Sportu i Turystyki zdecydo-
wał się na zawarcie umowy z Krakowem 
na dofinansowanie organizacji Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich, mimo że samorząd 
nie posiadał wystarczającej wiedzy o stop-
niu poparcia mieszkańców. Minister nie 
zminimalizował ryzyka wystąpienia nega-
tywnych dla Skarbu Państwa konsekwen-
cji referendum lokalnego w tej sprawie. 
W ocenie NIK, na etapie opracowywa nia 
projektu umowy z Krakowem, Mini ster-
stwo Sportu i Turystyki powinno było ure-
gulować kwestie związane z ewentualnym 
negatywnym wynikiem referendum, a fi-
nansowanie igrzysk powinno nastąpić do-
piero po wyrażeniu woli ich organizowania 
przez większość mieszkańców. W przepro-
wadzonym w maju 2014 r. referendum, 
większość mieszkańców Krakowa (70%) 
opowiedziała się przeciwko zawodom 
w ich mieście w 2022 r., w następstwie 
czego miasto zrezygnowało z ubiegania 
się o prawo ich organizacji. NIK podkre-
ślała, że podjęcie uchwały o przeprowa-
dzeniu referendum nastąpiło na etapie 
znacznego zaangażowania środków pu-
blicznych. Przy okazji Izba zauważyła, że 
mieszkańcom gmin regionu tatrzańskiego 
nie dano możliwości wypowiedzenia się 
w tej sprawie.

Kraków prawidłowo i rzetelnie udo-
kumentował wydatki w kwocie ponad 
8,2 mln zł, które poniesiono na działa-
nia związane z ubieganiem się o organi-
zację Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
i Paraolimpijskich w 2022 r. NIK zauważa 
jednak, że środki publiczne zostały wy-
korzystane nieefektywnie, odstąpiono 

bowiem od starań o przygotowanie za-
wodów.

W związku z wynikami kontroli NIK 
wniosła o  rozważenie podjęcia przez 
Ministra Sportu i Turystyki reguły postępo-
wania uzależniającej przyznanie dotacji ce-
lowej na dofinansowanie zadań związanych 
z organizacją igrzysk olimpijskich od roz-
strzygającego pozytywnego wyniku refe-
rendum lokalnego. W związku z toczącym 
się postępowaniem przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Warszawie 
dotyczącym decyzji Ministra w sprawie 
żądania zwrotu części dotacji celowej 
w wysokości 3970 tys. zł wraz z odsetka-
mi, jako pobranej w nadmiernej wysokości, 
NIK odstąpiła od sformułowania wniosków 
pokontrolnych wobec Krakowa. Z uwagi 
na znaczny stopień zaawansowania postę-
powania likwidacyjnego Stowarzyszenia 
KKK 2022 Izba odstąpiła również od sfor-
mułowania wobec niego wniosków po-
kontrolnych. NIK skierowała natomiast 
2 wnioski do Ministra Sportu i Turystyki, 
które nie zostały zrealizowane. 

Podsumowanie
Kontrole doraźne koordynowane są podej-
mowane w razie potrzeby i z uwzględnie-
niem możliwości ich realizacji. Jednostka 
koordynująca uzgadnia również uczest-
nictwo w takiej kontroli innych jednostek 
organizacyjnych NIK. 

Kontrole doraźne koordynowane prze-
prowadza się po ustaleniu, że nie wpłynie 
to negatywnie na realizację pozostałych 
zadań, za które odpowiada prezes NIK. 
Wniosek o przeprowadzenie takiej kontroli 
przygotowuje dyrektor jednostki koordy-
nującej i kieruje do prezesa NIK albo upo-
ważnionego wiceprezesa.
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Kontrole doraźne koordynowane są na-
rzędziem szybszego reagowania na pro-
blemy zgłaszane do NIK przez obywateli, 
parlamentarzystów oraz inne podmioty. 
Ponadto przyjęto, że powinny stanowić 
uzupełniające narzędzie weryfikacji wnio-
sków pokontrolnych sformułowanych 
przez NIK po kontrolach zakończonych 
w poprzednich latach. 

W skargach nadesłanych do NIK w latach 
2014‒2016 były poruszane m.in. kwestie: 
działań organów administracji publicznej 
naruszających ustawę o zamówieniach pu-
blicznych; realizacji inwestycji budowlanych 
pod kątem zgodności z obowiązującym pra-
wem; naruszania procedur przy budowie 

elektrowni wiatrowych dotyczących ich lo-
kalizacji, wydawania pozwoleń na budo-
wę, braku konsultacji społecznych oraz 
nieprzestrzegania zasad finansowania 
przedsięwzięcia przez inwestorów pry-
watnych; nieodpowiedniego korzystania 
z przenośnych radarów przez straż gmin-
ną; gospodarowania zasobem leśnym oraz 
działalności kół łowieckich. Zagadnienia 
te zostały uwzględnione w omówionych 
kontrolach doraźnych koordynowanych.
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