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Artykuł zawiera przegląd wyników 11 kontroli opublikowanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli w 2016 roku, wskazujących na mechanizmy 
korupcjogenne w działalności badanych instytucji publicznych. Ujaw-
niono je w obszarze zlecania usług zewnętrznych, w szczególności do-
radczych, eksperckich oraz obsługi prawnej, gdzie istnieje wyjątkowa 
dowolność postępowania i  słabość kontroli nad tym procesem. Dru-
gim obszarem poważnego zagrożenia korupcją jest lokalizacja inwesty-
cji i funkcjonowanie nadzoru budowlanego. W obu konieczne są pilne 
działania ograniczające ryzyko jej wystąpienia.

Obszary zagrożenia korupcją

Przegląd badań NIK opublikowanych w 2016 roku

ALINA HUSSEIN

Najwyższa Izba Kontroli od wielu lat pełni 
rolę swoistego systemu wczesnego ostrze-
gania przed zagrożeniem korupcją, w po-
dejściu NIK rozumianą w szerokim zna-
czeniu tego pojęcia, jako wszelkie formy 
nadużycia funkcji publicznej dla nielegal-
nych korzyści prywatnych1. Kontrolując 
instytucje publiczne, Izba zwraca uwagę 
między innymi na nieprawidłowości, które 

1 Szeroka definicja korupcji, jako nadużycie władzy publicznej dla osiągnięcia korzyści osobistej, w ślad za 
Światowym Programem Walki z Korupcją ONZ, przyjęta została w Komunikacie Komisji Europejskiej do 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zwalczanie korup-
cji w UE” COM (2011)308; <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/
com_com%282011%290308_/com_com%282011%290308_pl.pdf>; dostęp 29.5.2017.

2 Pojęcia te były definiowane i systematycznie rozwijane w analizach: Zagrożenie korupcją w świe-
tle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i sprawozdaniach rocznych NIK w latach 1999–2016;  
Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli [tom I], Wyd. NIK, Warszawa,  
marzec 2000 r.; Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli [tom II]; Wyd. NIK,  

powodują lub zwiększają ryzyko korupcji; 
nazywa się je mechanizmami korupcjo-
gennymi.

NIK w kontrolach i opracowywanych 
na ich podstawie analizach systemowych 
wskazuje na cztery kluczowe mechanizmy 
korupcjogenne. Są to: 

 • dowolność postępowania,
 • konflikt interesów, 
 • brak jawności postępowania, 
 • brak lub słabość kontroli2.
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Mechanizmy korupcjogenne zostały 
ujawnione również w kontrolach NIK, 
których wyniki ogłoszono w 2016 roku. 
Tytułowy problem dostrzeżono wów-
czas w związku z dwoma rodzajami 
działalności.

Po pierwsze, chodziło o zlecanie przez 
podmioty publiczne usług zewnętrznych 
podmiotom prywatnym. Jest to obszar od 
lat utrzymującego się zagrożenia ‒ na nie-
prawidłowości związane z zamawianiem 
usług eksperckich i doradczych Izba wska-
zywała już w przeszłości3. W kontrolach, 
których wyniki ogłoszono w 2016 roku 
(dotyczących działalności z lat poprzed-
nich) wystąpił problem rażącej dowolności 
w zlecaniu na przykład usług prawniczych 
(w instytucjach publicznych województwa 
dolnośląskiego), usług doradczych i eks-
perckich przez spółki grupy PKP; rekru-
tacji personelu przez zewnętrzne agencje 
pracy (dotyczyło to m.in. sądów); korzy-
staniu z usług parabankowych, a nawet 
w powierzaniu prowadzenia cmentarzy 
komunalnych.

Zlecanie usług zewnętrznych często 
odbywa się bez analizy potrzeb (wskutek 
czego zamawiane są zbędne usługi), prze-
strzegania reguł zamówień publicznych 

Warszawa, maj 2001 r.; Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, prze-
prowadzonych w roku 2002 [tom III], Wyd. NIK, Warszawa, marzec 2003 r.; Zagrożenie korupcją w świetle 
badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzonych w roku 2003 [tom IV], Wyd. NIK, War-
szawa, marzec 2004 r.; Zagrożenie korupcją w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli – mechanizmy 
korupcjogenne i sposoby przeciwdziałania [tom V], Wyd. NIK, Warszawa, luty 2008 r.; Działania antyko-
rupcyjne Najwyższej Izby Kontroli [w]: Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli, Wyd. NIK, 
Warszawa, w latach 1999-2016; <https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik/>; 
dostęp 29.5.2017.

3 Finansowanie usług doradczych i eksperckich oraz innych zadań zlecanych, nr P/07/030; Prawidłowość ko-
rzystania z usług doradczych i eksperckich przez Ministerstwo Gospodarki w latach 1999-I półrocze 2000 r., 
nr P/00/001; wszystkie wymienione w artykule informacje o wynikach kontroli dostępne są na portalu NIK 
<https://www.nik.gov.pl/>, dostęp 29.5.2017.

i konkurencji, zachowania wymaganej 
przejrzystości działania; wynagrodzenia 
podmiotów zewnętrznych są zawyżane, 
warunki umów bywają jednostronnie ko-
rzystne dla prywatnych usługodawców, 
a niekorzystne dla instytucji publicznych. 

Dość częsta jest praktyka zlecania usług 
zewnętrznych polegających na dublowaniu 
prac, które powinny być wykonane przez 
stały personel danej instytucji. Udzielanie 
tego rodzaju zleceń jest bardzo słabo nad-
zorowane i kontrolowane, wskutek czego 
generalnie sfera korzystania ze zleceń ze-
wnętrznych jawi się jako obszar dość ła-
twego i niekontrolowanego uzyskiwania 
nieuzasadnionych korzyści prywatnych 
kosztem interesu publicznego. Innymi 
słowy, jest to prosta droga do korupcji, 
rozumianej jako wykorzystywanie funkcji 
i instytucji publicznych do nielegalnych 
korzyści prywatnych.

Uporządkowanie i zwiększenie nadzo-
ru, a także niezbędne ograniczenie zakre-
su zlecania usług zewnętrznych, to jedno 
z niewątpliwie najpilniejszych działań, jakie 
należy podjąć dla zmniejszenia ryzyka ko-
rupcji i związanych z tym strat.

Drugim obszarem istotnego zagro-
żenia jest sfera lokalizacji inwestycji 
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budowlanych. To również problem utrzy-
mujący się od lat. Na zagrożenia korupcją 
Izba wskazywała między innymi w swoich 
sprawozdaniach z działalności w latach 
2002‒20164. W kontrolach z 2016 roku, 
między innym dotyczących realizacji inwe-
stycji w pasie nadmorskim czy w kontroli 
inwestycji budowlanych w województwie 
mazowieckim wystąpił problem utrzy-
mywania się stanu, w którym większość 
gmin nie posiada planów zagospodarowania 
przestrzennego. Ujawniono też, że postę-
powania dotyczące lokalizacji obiektów 
budowlanych czy uzyskania pozwoleń 
na budowę są długotrwałe, zdarzają się 
przypadki nierównego traktowania wnio-
skodawców, a nadzór budowlany działa 
nieskutecznie, tolerując na przykład sa-
mowole budowlane, a nawet nie mając 
o nich wiedzy. Zbyt wiele w sprawach 
związanych z lokalizacją inwestycji czy 
wydawaniem pozwoleń budowlanych za-
leży od urzędniczego „widzimisię”, co przy 
słabej kontroli znacznie zwiększa ryzyko 
nadużyć. Uporządkowanie spraw zwią-
zanych z planowaniem przestrzennym 
i procesem budowlanym jawi się więc 
jako szczególnie pilne.

Poniżej zamieszczam krótki przegląd 
kontroli przeprowadzonych przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli, w których – w obu 
obszarach – Izba stwierdziła nieprawi-
dłowości noszące cechy mechanizmów 
korupcjogennych.

4 <https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik/>; dostęp 29.5.2017.  
np. Kontrola lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów), nr P/01/139, w: Sprawozda-
nie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2002 r., Warszawa, 2003, s. 224. 

5 Zlecanie podstawowych zadań organów władzy publicznej, nr ewid. 215/2015/P/15/10/KBF; informacja ze stycznia 2016 r.
6 Wydatki spółek Grupy PKP na usługi doradcze (konsultingowe) i eksperckie, nr ewid. 180/2015/P/15/102/LW; 

informacja z marca 2016 r.

Korzystanie z usług zewnętrznych
Zlecanie podstawowych zadań  
przez organy władzy publicznej

Kontrola5 wykazała korupcjogenną dowol-
ność postępowania podczas zatrudniania 
pracowników administracji publicznej za 
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, 
czego skutkiem były większe koszty zamiast 
oszczędności i dodatkowo wątpliwości co do 
kwalifikacji zatrudnianych osób. Dotyczyło 
to między innymi sądów. 

Wydatki na sfinansowanie umów z agen-
cjami pracy tymczasowej w czterech są-
dach apelacji warszawskiej pochłonęły 
łącznie blisko 15 mln zł (ponad 5% wy-
płaconych przez sądy wynagrodzeń).

Wydatki spółek grupy PKP  
na usługi doradcze i eksperckie

Kontrola6 wykazała rażącą dowolność po-
stępowania w zakresie zlecania usług dorad- 
czych i eksperckich przez spółki grupy 
PKP, przekazywanie na zewnątrz zadań 
należących do komórek organizacyjnych 
spółek i ich pracowników, a także zama-
wianie usług, które nie zostały później 
wykorzystane. Funkcjonujący w spółkach 
system zlecania usług doradczych i eks-
perckich stwarzał warunki do kupowania 
prac zbędnych oraz zawyżania ich kosztów.

W latach 2012‒2014 w czterech firmach 
objętych kontrolą zawarto ponad tysiąc 
umów na usługi doradcze i eksperckie, na 
które wydano ponad 171 mln zł. W trybie 
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z wolnej ręki udzielono 40 z 68 zbadanych 
przez NIK zamówień na te usługi. W oce-
nie NIK taka praktyka stwarzała warunki 
do nieefektywnego i niecelowego wydat-
kowania środków. Z kolei brak obowiązku 
dokumentowania niektórych czynności 
podejmowanych w trakcie udzielania za-
mówienia skutkował brakiem transparent-
ności postępowania, a także ograniczał me-
chanizmy kontroli. Dlatego, według NIK, 
udzielanie zamówień na usługi doradcze 
i eksperckie było obarczone wysokim 
ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości 
oraz zjawisk korupcyjnych.

Brak analizy potrzeb prowadził w spół-
kach Grupy PKP do niecelowego zleca-
nia podmiotom zewnętrznym usług, które 
należały do zadań pracowników, komó-
rek organizacyjnych lub zarządów spółek, 
a także prac, których przedmiot pokrywał 
się z zakresem innych zleceń. Zawarcie 
żadnej z umów nie zostało poprzedzone 
analizą, mającą na celu ustalenie możli-
wości wykonania prac własnymi zasoba-
mi lub w ramach innych obowiązujących 
umów o podobnym zakresie. Na przykład 
PKP Intercity zleciło zewnętrznemu wy-
konawcy opracowanie strategii spółki na 
lata 2013‒2015, choć zgodnie z regulami-
nem organizacyjnym firmy, zadanie to na-
leżało do Biura Strategii. Opracowanie tak 
podstawowego dokumentu, jak strategia 
spółki, jest rolą jej właściciela i zadaniem 
zarządu. Firma zewnętrzna może jedynie 
doradzać, ale nie zastępować zarząd firmy 
w określaniu celów strategicznych i wy-
borze sposobów ich realizacji.

7 Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne, nr ewid. 206/2015/P/15/068/LBY; informacja 
z maja 2016 r. 

We wszystkich czterech skontrolowa-
nych spółkach Grupy PKP stwierdzono 
przypadki umów, które nie zabezpiecza-
ły interesów zamawiających, czyli spółek 
skarbu państwa, w sytuacji nierzetelnego 
wykonania zleconych prac.

NIK wskazuje, że najpilniejszą kwestią 
jest konieczność wyeliminowania przez 
spółki Grupy PKP mechanizmów korup-
cjogennych z obszaru zamówień na usłu-
gi doradcze i eksperckie (m.in. dowolna-
aości postępowania oraz słabości kontroli 
i nadzoru).

Usługi zewnętrzne zlecane  
przez szpitale publiczne

Kontrola7 wykazała korupcjogenną do-
wolność postępowania i brak wystarcza-
jącej kontroli w zakresie zlecania przez 
publiczne szpitale zewnętrznych usług, 
zarówno medycznych jak i niemedycz-
nych, takich jak sprzątanie, pranie, ży-
wienie pacjentów czy transport sanitarny. 
Przeznaczają one na te cele znaczne kwoty. 
Jedenaście podmiotów w kontrolowanym 
okresie (2012‒2014) wydawało na usługi 
zewnętrzne od niemal 4 mln zł do 77 mln zł 
rocznie, co stanowiło nawet ponad 30% 
kosztów ich działalności. 

Wyniki kontroli NIK wskazują, że ko-
rzystanie z zewnętrznych usług medycz-
nych odbywa się w szpitalach powszech-
nie z naruszeniem prawa, głównie w toku 
wyboru wykonawców. Kontrola ujawniła 
także wiele działań nierzetelnych lub na-
ruszających zasadę uczciwej konkuren-
cji. Zmniejsza to prawdopodobieństwo 
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wyłonienia w konkursie najlepszych ofe-
rentów, którzy zapewnią właściwą jakość 
świadczonych usług za odpowiednią cenę. 
Nadzór szpitali nad wykonywaniem tych 
usług, polegających w szczególności na ba-
daniach diagnostycznych lub czynnościach 
personelu medycznego, był niedostatecz-
ny. Stwarzało to zagrożenie dla prawidło-
wej realizacji świadczeń zdrowotnych. 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że 
decyzje o korzystaniu z usług zewnętrz-
nych nie były w większości skontrolowa-
nych wypadków podejmowane na podsta-
wie wyników analiz, które uzasadniałyby 
taki sposób wykonywania zadań. Kontrola 
ujawniła, że ponad połowa badanych szpi-
tali zawarła umowy, na łączną kwotę 6 mln 
zł, bez przeprowadzenia konkursów ofert, 
wymaganych przepisami ustawy o dzia-
łalności leczniczej.

Jeszcze większą skalę nieprawidłowości 
stwierdzono przy nabywaniu usług po-
legających na wykonywaniu zadań przez 
personel medyczny na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Stosowana w tych wy-
padkach procedura konkursowa była często 
nieprzejrzysta i faworyzowała dotychcza-
sowych wykonawców, a same konkursy 
ofert były często formalnością, służącą 
jedynie przedłużeniu umów. 

Trzy skontrolowane szpitale zawarły 
umowy o wartości łącznej niemal 27 mln zł 
z podmiotami leczniczymi, które w ogóle 
nie miały uprawnień do udzielania zleco-
nych im świadczeń. 

8 Wystąpienie pokontrolne, tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekające-
go Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z 19.7.2016; nr ewid. KSI-411.001.01.2016; I/16/001,   
<https://www.nik.gov.pl/plik/id,11615,vp,13966.pdf>, dostęp 29.5.2017; wystąpienie pokontrolne z lip-
ca 2016 roku.

We wnioskach NIK wskazywała na po-
trzebę wprowadzenia przepisów ogranicza-
jących zakres, w jakim usługi zewnętrzne 
mogą zastępować pracę personelu medycz-
nego, a także zmian przepisów o prowa-
dzeniu konkursów ofert na świadczenia 
zdrowotne, w celu zwiększenia przejrzy-
stości, konkurencyjności i nadzoru nad pra-
widłowym prowadzeniem tych czynności.

Zawieranie umów w IOŚ w Warszawie

Kontrola8 wykazała korupcjogenną dowol-
ność postępowania, jak również konflikt 
interesów podczas zawierania umów cy-
wilnoprawnych związanych z działalnością 
komercyjną Instytutu Ochrony Środowiska 
(IOŚ) w Warszawie. Umowy były też 
nieprawidłowo realizowane i rozliczane. 
Nieuzasadnione było podpisanie przez 
Instytut trzech odrębnych umów cywilno-
prawnych z pracownikiem na zadania, które 
powinny być wykonywane przez niego w ra-
mach umowy o pracę. Instytut zawarł też 
41 umów na łączną kwotę ponad trzech 
milionów złotych z pominięciem zakazu 
wynikającego z art. 108 Kodeksu cywilne-
go, w myśl którego pełnomocnik nie może 
być drugą stroną czynności prawnej, której 
dokonuje w imieniu mocodawcy. Ponadto, 
IOŚ przeznaczył ponad milion zł na trzy 
umowy, w ramach których miano zwery-
fikować opracowane przez niego oceny/
uwagi na temat środków ochrony roślin. 
Realizację zleceń w tym zakresie powie-
rzono wykonawcy na podstawie umowy 
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cywilnoprawnej, pomimo że powinni jej 
dokonywać pracownicy Instytutu w ra-
mach obowiązków wynikających z umowy 
o pracę. W blisko trzech czwartych umów 
IOŚ nie zadbał o przeniesienie praw au-
torskich na rzecz Instytutu. 

Opinie Instytutu opracowywała osobi-
ście jego dyrektor jako osoba fizyczna, m.in. 
na podstawie zawartych z nim umów cywil-
noprawnych. Zleciła też kancelarii praw-
nej przygotowanie opinii prawnej mającej 
potwierdzić prawidłowość takich praktyk.

Usługi prawnicze na Dolnym Śląsku

Kontrola9 wykazała korupcjogenną dowol-
ność postępowania w zakresie zlecania 
usług prawniczych przez wiele instytucji 
jednostek sektora finansów publicznych 
na Dolnym Śląsku. NIK ustaliła, że 60% 
środków przeznaczonych na zewnętrzną 
obsługę prawną urzędów wydano niezgod-
nie z prawem lub zasadami należytego za-
rządzania finansami publicznymi. W więk-
szości wypadków usługi te zlecano bez 
przetargów bądź w trybie z wolnej ręki. 
Duża część z nich dotyczyła zewnętrz-
nej pomocy przy odzyskiwaniu podatku 
VAT, przy czym jej koszt sięgał nawet 30% 
zwróconego podatku.

Według pozyskanych danych, 195 jed-
nostek dolnośląskiego samorządu teryto-
rialnego w latach 2010‒2014 wydało blisko 
121 mln zł na wewnętrzną i zewnętrzną 
obsługę prawną. Większą część tej kwoty 
zapłacono kancelariom ‒ umowy z nimi po-
chłonęły blisko 64 mln zł, czyli niemal 53% 
ogółu wydatków przeznaczonych na ten cel. 

9 Zlecanie usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w województwie dolnośląskim, 
nr ewid. 7/2016/P/15/106/LWR; Informacja NIK z czerwca 2016 r.

NIK pod kątem wydatków na usłu-
gi prawnicze zbadała 12 urzędów. Tylko 
w  jednym ‒ Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu ‒ obsługa 
prawna prowadzona była wyłącznie przez 
jego pracowników. Pozostałe jednostki, 
czyli Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego oraz dziesięć urzędów miast 
i gmin korzystało całkowicie lub w części 
z usług prawniczych firm zewnętrznych. 
Pięć zatrudniało do obsługi prawnej wła-
snych pracowników i dodatkowo wynajmo-
wało kancelarie prawne; natomiast sześć 
urzędów obsługę prawną w całości zleca-
ło zewnętrznym kancelariom prawnym. 

Najpoważniejsze nieprawidłowości do-
tyczyły zlecania usług prawniczych z po-
minięciem stosowania ustawy Prawo za-
mówień publicznych. Kontrolerzy usta-
lili także, że zawarte umowy na obsługę 
prawną urzędów były realizowane nie-
rzetelnie, a nadzór nad ich przebiegiem 
i rozliczeniem pozostawiał wiele do ży-
czenia. Postanowienia części skontrolo-
wanych umów nie w pełni zabezpieczały 
zarówno interes prawny, jak i ekonomiczny 
urzędów. Dokumenty nie zawierały za-
pisów mogących mieć istotne znaczenie 
w wypadku nieprawidłowej ich realizacji, 
bądź wystąpienia sporu z prawnikami czy 
kancelariami. Na przykład jeden z burmi-
strzów podjął decyzję o samodzielnym od-
zyskaniu podatku VAT, chociaż w tym cza-
sie urząd miał umowę z kancelarią prawną, 
zgodnie z którą samodzielne prowadzenie 
takiego postępowania mogło skutkować 
naliczeniem na rzecz obsługujących go 
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prawników podwójnego wynagrodzenia 
w wysokości 60% zwróconego VAT. I tak 
gmina odzyskała 3,2 mln zł z tytułu nad-
płaconego podatku VAT, ale jednocześnie 
została wezwana do zapłaty kary umownej 
w wysokości 2,3 mln zł.

Prowizje prawników wynosiły nawet 
30% odzyskanej kwoty; w jednej z gmin 
kancelaria oprócz 30% prowizji zastrzegła 
sobie jeszcze dodatkowe wynagrodzenie 
wynoszące aż 50% wartości otrzymanych 
przez gminę odsetek lub uzyskanego opro-
centowania nadpłaty.

Zarządzanie 
cmentarzami komunalnymi

Kontrola10 wykazała korupcjogenną dowol-
ność postępowania kontrolowanych gmin 
podczas powierzania prowadzenia cmenta-
rzy podmiotom zewnętrznym oraz słabość 
nadzoru nad działalnością tych podmiotów.

Samorządy często lekceważyły kwestie 
zarządzania cmentarzami komunalnymi. 
Większość ograniczała się do spraw pod-
stawowych: zapewnienia miejsc pochówku 
i kontroli czystości. Pozostałe zadania zle-
cano na zewnątrz, nie sprawdzając ani jak, 
ani nawet czy zostały wykonane. W efekcie 
– wbrew prawu – zarządzający nekropo-
liami zyskiwali uprawnienia szersze niż 
powinni mieć. Sami ustalali np. ceny 
za miejsca pochówku lub równocześnie 
z cmentarnymi usługami komunalnymi 
‒ mimo ustawowego zakazu – prowadzili 
komercyjne usługi pogrzebowe.

10 Zarządzanie cmentarzami komunalnymi, nr ewid. 155/2016/P/16/087/LPO; informacja z września 2016 r.; 
obszernie na temat ustaleń tej kontroli, patrz: „Kontrola Państwowa” nr 1/2017, s. 93-100.

11 Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację 
finansową, nr ewid: 25/2016/P/15/014/KBF; informacja z września 2016 r.

NIK wskazuje przede wszystkim, że w 1/3 
skontrolowanych samorządów spółki gmin-
ne (i inne jednostki organizacyjne) świadczy-
ły komercyjne usługi pogrzebowe. W oce-
nie NIK działalność gospodarcza w obsza-
rze usług pogrzebowych była prowadzona 
wbrew przepisom, bowiem wykraczała poza 
ustalony dla gmin zakres zadań o charakte-
rze użyteczności publicznej. Stanowi ona 
naruszenie ograniczeń wynikających z usta-
wy o gospodarce komunalnej i rodzi ryzyko 
praktyk monopolistycznych. 

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 
miast rezygnowali z uprawnień do nadzoru 
nad cmentarzami. W konsekwencji w ponad 
37% gmin wysokość opłat za miejsce po-
chówku, a także zasady korzystania z cmen-
tarzy ustalały ‒ wbrew prawu ‒ zarządza-
jące cmentarzami podmioty zewnętrzne. 

NIK ujawniła brak jednolitości przy 
określania katalogu opłat. Przyczyną jest 
m.in. nieokreślenie w ustawie o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych definicji po-
jęcia „usługi cmentarne” oraz brak prze-
pisów, które wyznaczałyby zakres opłat 
za nie. W konsekwencji często dochodzi 
do łamania prawa, a bliscy zmarłych są 
zaskakiwani wysokimi opłatami i niejed-
nolitością działań samorządów.

Wpływ operacji finansowych JST 
na ich sytuację

Kontrola11 wykazała korupcjogenną dowol-
ność postępowania w zakresie zadłużania 
się niektórych gmin w tzw. parabankach, 
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słabość kontroli nad zawieraniem tego ro-
dzaju umów, a w konsekwencji brak przej-
rzystości sytuacji finansowej zadłużonych 
w ten sposób samorządów (JST).

Zadłużanie w parabankach pozwalało 
na obejście tzw. mechanizmów ostrożno-
ściowych i pozyskanie środków na projekty 
unijne lub kontynuowanie rozpoczętych 
projektów inwestycyjnych. Jednak bardzo 
często wiązało się z ponoszeniem przez JST 
kosztów istotnie przewyższających kosz-
ty rynkowe i prowadziło do nadmiernego 
zadłużania, a w skrajnych wypadkach do 
tzw. pętli zadłużenia.

Szerokie korzystanie z takich operacji 
może być niekorzystne dla samorządów ze 
względu na wyższe koszty takiego sposobu 
finansowania. Pociąga to też możliwość 
nadmiernego zadłużania. Daje sposobność 
ukrycia faktycznych obciążeń, a także nie-
uwzględniania ich we wskaźnikach okre-
ślonych w ustawie o finansach publicznych, 
które mają służyć ograniczeniu zadłużenia 
JST. Występowanie takich zjawisk ma ne-
gatywny wpływ na jawność i przejrzystość 
finansów publicznych. Może być także 
źródłem niekontrolowanego pogorszenia 
sytuacji finansowej samorządów.

Korzystanie z pozabankowych operacji 
finansowych wiązało się z koniecznością 
ponoszenia kosztów istotnie przewyższają-
cych rynkowe, nawet o 70% i zostało przez 
NIK ocenione negatywnie. Ponoszeniu 
nadmiernych kosztów sprzyjał brak ko-
nieczności stosowania konkurencyjnego 
trybu wyboru pozabankowych instytucji 

12 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nr ewid. 210/2015/P/15/107/LWR; infor-
macja z marca 2016 r.

finansowych oraz zaniechanie analiz wa-
runków, na jakich miały być zawarte 
umowy. Kontrola wykazała przypadki 
nierzetelnych danych w sprawozdaniach 
dotyczących wielkości długu lub kosztów 
jego obsługi. Niepełny był nadzór organów 
wykonawczych nad zapewnieniem płyn-
ności finansowej samorządów. 

Należy podkreślić, że bez względu na po-
wody sięgania przez gminy po usługi para-
banków, prowadzi to do nieprawidłowości 
zwiększających ryzyko korupcji. Zawsze 
bowiem, gdy mamy do czynienia z dowol-
nym wyborem kontrahentów, takie ryzyko 
należy brać pod uwagę.

Lokalizacja inwestycji i wydawanie 
pozwoleń budowlanych
Pozwolenia na budowę i użytkowanie 
budynków wielorodzinnych

Kontrola12wykazała dowolność postępo-
wania administracji architektoniczno-bu-
dowlanej oraz nadzoru budowlanego przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę i pozwo-
leń na użytkowanie domów wielorodzin-
nych. Inwestorzy ubiegający się w urzę-
dach miast o pozwolenie na budowę nie 
zawsze mogą liczyć na równe traktowanie, 
jasne zasady czy możliwość przedstawie-
nia swoich racji. Powiatowe inspektoraty 
nadzoru budowlanego zaniedbują obowią-
zek rzetelnej kontroli zgodności z prawem 
i bezpieczeństwa budowli przed wydaniem 
pozwolenia na jej użytkowanie. Problemem 
jest brak odpowiednio przygotowanych 
kadr oraz nieprzestrzeganie przepisów.
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NIK sprawdziła realizację zadań zwią-
zanych z wydawaniem decyzji o pozwo-
leniu na budowę i decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w sześciu urzędach du-
żych miast oraz sześciu powiatowych in-
spektoratach nadzoru budowlanego. Izba 
stwierdziła m.in. stosowanie niejednolitych 
kryteriów oceny zamierzeń inwestycyjnych 
oraz przypadki różnego rozstrzygania spraw 
o podobnym charakterze. Tego rodzaju nie-
prawidłowości wystąpiły w Warszawie i we 
Wrocławiu. Takie postępowanie zawiera 
cechy korupcjogennej dowolności postę-
powania.

Nadzór nad inwestycjami  
w pasie nadbrzeżnym

Kontrola13 wykazała korupcjogenną sła-
bość nadzoru i kontroli nad inwestycja-
mi budowlanymi w pasie nadbrzeżnym. 
Inwestycje takie mogą powstawać w spo-
sób przypadkowy i nieprzewidywalny, nie 
ma bowiem planowania przestrzennego na 
terenach przylegających do brzegu mor-
skiego. Aż 80% tego terenu nie było ob-
jęte planami zagospodarowania; jedynie 
w dwóch (z dziewięciu) gminach podstawą 
przy planowaniu inwestycji nadmorskich 
były plany miejscowe. Dzięki temu budo-
wa obiektów była możliwa na podstawie 
indywidualnych decyzji administracyjnych. 
Stwierdzono również liczne wypadki samo-
woli budowlanych. Gminy i powiaty często 
nawet nie wiedziały o nieruchomościach 

13 Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych, nr ewid. 
200/2015/P/15/099/LSZ; informacja z lutego 2016 r.

14 Wydawanie decyzji ostatecznych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na bu-
dowę w województwie mazowieckim, nr ewid. 45/2016/P/15/104/LWA; informacja z czerwca 2016 r.

postawionych w pasie nadbrzeżnym. 
Wykazy nieruchomości ustalano dopiero 
na potrzeby kontroli NIK. Nielegalnej zabu-
dowie w pasie nadbrzeżnym sprzyjał także 
brak systematycznych kontroli przepro-
wadzanych przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego. Izba zwróciła też 
uwagę na przypadki nierzetelnego i opie-
szałego prowadzenia postępowań doty-
czących samowoli budowlanych.

Kontrola wykazała ponadto, że organy 
wykonawcze gmin i powiatów nie określiły 
jasnych i przejrzystych zasad udostępniania 
nieruchomości w sezonie letnim, zwłasz-
cza atrakcyjnych terenów plaż i ich okolic, 
przeznaczonych na prowadzenie działal-
ności sezonowej. Stwierdzono przypadki 
stosowania nawet ośmiokrotnie niższych 
stawek bez uzasadnienia. W ocenie Izby 
brak klarownych zasad udostępniania nie-
ruchomości zwiększa ryzyko korupcji.

Decyzje o warunkach zabudowy 
i pozwolenia na budowę na Mazowszu

Kontrola14 wykazała korupcjogenną dowol-
ność działania w postępowaniach admi-
nistracyjnych dotyczących decyzji o wa-
runkach zabudowy oraz przy wydawaniu 
pozwoleń na budowę. 

W województwie mazowieckim te 
pierwsze nie zawsze kończą się w prze-
widzianych prawem terminach; dotyczy to 
prawie co drugiej skontrolowanej decyzji. 
Opóźnienia spowodowane są w szczegól-
ności brakiem dla części obszarów gmin 
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planów zagospodarowania przestrzennego 
i nieuzasadnioną zwłoką w podejmowaniu 
czynności przez urzędników. 

NIK stwierdziła także inne nieprawidło-
wości na różnych etapach procedury admi-
nistracyjnej. Zdarzało się, że bezzasadnie 
zawieszano postępowanie. Bardzo często 
nie powiadamiano też stron o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji, 
a w sprawach już się toczących – o przy-
czynach zwłoki i nowym terminie zała-
twienia sprawy. 

Stwierdzono nadawanie biegu postę-
powaniu administracyjnemu pomimo 
niekompletności złożonych wniosków, 
czy nieudokumentowanie czynności po-
dejmowanych przez organ w toku postę-
powania. Świadczy to o braku dbałości 
w wykonywaniu obowiązków przez część 
pracowników urzędów prowadzących po-
stępowania, jak również o nieskuteczności 
sprawowanego nad nimi nadzoru. Ogółem 
NIK stwierdziła 577 nieprawidłowości 
(w 193 postępowaniach na 360 zbadanych) 
poprzedzających wydanie decyzji.

Lokalizacja i budowa elektrowni 
wiatrowych – analiza systemowa

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
szereg kontroli, obejmujących okres od 
2008 do 2015 roku, oceniających różne 
etapy procesu lokalizacji i budowy farm 
wiatrowych. W analizie systemowej15, 
w ślad za wcześniejszymi ustaleniami, 
wskazane zostały niejasności prawa w za-
kresie lokalizacji i budowy farm, które 
sprzyjały dowolności postępowania. 

15 Elektrownie wiatrowe w świetle kontroli NIK. Analiza zabezpieczeń interesów społecznych w procesie lokalizacji 
i budowy lądowych elektrowni wiatrowych, nr ewid. 47/2016/D/15/502/KIN; informacja z kwietnia 2016.

Zidentyfikowano sześć obszarów, w któ-
rych występują istotne dla procesu nie-
jednoznaczności i niespójności przepisów 
prawa, skutkujące występowaniem pro-
blemów we właściwym stosowaniu norm 
prawnych w tym obszarze. 

Jedną z kluczowych kwestii, sygnalizo-
wanych w analizie był konflikt interesów, 
polegający na tym, że prace nad zmianami 
w planach zagospodarowania przestrzen-
nego gmin były finansowane przez firmy 
inwestujące w budowę elektrowni wia-
trowych. 

Korupcjogenny konflikt interesów był 
tu oczywisty, firmy były bowiem zainte-
resowane takim ukształtowaniem planów, 
które ułatwiało im lokalizację siłowni. We 
wnioskach zawartych w analizie Izba reko-
mendowała między innymi wprowadze-
nie rozwiązań zapewniających otwarty, 
oficjalny sposób finansowania tworzenia 
miejscowego planu zagospodarowania, 
który nie będzie prowadzić do omijania 
przepisów prawa. 

Izba rekomendowała też, aby zdecydo-
wanie unikać sytuacji konfliktu intere-
sów, jeśli dotyczy osób pełniących funkcję 
organu gminy lub pracowników urzędu. 
Osoba pełniąca funkcję organu władzy 
wykonawczej powinna, przed rozpoczę-
ciem procesów planistycznych, składać 
oświadczenie o występowaniu sytuacji 
konfliktu interesów, a osoby które nie 
wyłączyły się z procedury dotyczącej bez-
pośrednio ich interesu prawnego, powin-
ny być poddane sankcjom o charakterze 
dyscyplinującym.
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Podsumowanie
W każdej z wymienionych wyżej kontro-
li Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała 
o wyeliminowanie konkretnych nieprawi-
dłowości, stwierdzonych w badanych pod-
miotach. Wydaje się jednak, że problem 
nadużyć przy zlecaniu usług zewnętrznych 
jest obecnie na tyle poważny, że wymaga 
nie tylko zwiększonej kontroli, ale i re-
gulacji ustawowych, aby nie dochodziło 
do tego tak łatwo, powodując zbędne lub 
zawyżone koszty funkcjonowania insty-
tucji publicznych. 

Konieczne jest wprowadzenie kontroli 
ex ante poprzedzającej zawieranie umów 
znacznej wartości. Konieczne jest też wy-
eliminowanie częstej dotychczas praktyki 
dublowania usługami zewnętrznymi prac, 
które należą do zadań personelu danej in-
stytucji czy urzędu, a także konfliktu in-
teresów, polegającego na zlecaniu usług 
zewnętrznych pracownikom, a nawet kie-
rownikom danej instytucji.

16 <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_08121997_
xxxi-world-day-for-peace.html>, dostęp 29.5.2017.

W drugiej kwestii, związanej z zagroże-
niem korupcją podczas wyboru miejsca 
i realizacji inwestycji budowlanych, nie-
zbędne jest pilne uporządkowanie spraw 
związanych z planowaniem przestrzen-
nym; zdecydowanego wzmocnienia wy-
maga też nadzór budowlany.

„Niełatwo jest walczyć z korupcją, gdyż 
przybiera ona wiele rozmaitych postaci: 
stłumiona w jednej dziedzinie, pojawia 
się często w innej” – napisał święty Jan 
Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień 
Pokoju w 1998 roku16.

Mimo tych trudności, z korupcją trzeba 
konsekwentnie walczyć, a przede wszyst-
kim skutecznie jej zapobiegać. Kontrole 
NIK z 2016 roku, podobnie jak z lat po-
przednich, są w tym bardzo pomocne. 
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