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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia nr 4/2013 z dnia 13 lutego 2013 r., wydanego przez Panią 
Magdalenę Tarczewską-Szymańską - Zastępującą Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska 
zespół kontrolujący przeprowadził w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska kontrolę 
doraźną w dniach 18 lutego -  8 marca 2013 r..

Kontrola została przeprowadzona przez zespół w składzie:

• Ewa Walczak - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
• Magdalena Luba - Starszy Specjalista w Biurze Kadr i Szkoleń.

Zgodnie z udzielonym upoważnieniem kontrola została przeprowadzona w zakresie zawierania umów 
cywilnoprawnych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska.

Pismem z dnia 1 lutego 2013 r., znak.: DKN-580-8(2)/13 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
zwrócił uwagę kierownikom jednostek administracji rządowej na występującą w niektórych 
ministerstwach i urzędach praktykę nadużywania umów cywilnoprawnych, jako podstawy do 
zatrudniania pracowników do wykonywania statutowych zadań urzędu. Wskazał również na 
wynikające z tej praktyki ryzyka i zagrożenia, w szczególności w kontekście przepisów 
antykorupcyjnych.

Na tej podstawie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu 
i analizy obszaru zawierania umów cywilnoprawnych.
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1. Procedury wewnętrzne regulujące zawieranie umów cywilnoprawnych

W Ministerstwie Środowiska nie funkcjonuje jedna procedura wewnętrzna regulująca w sposób 
kompleksowy zawieranie umów cywilnoprawnych.

Brak jest także rejestru umów, obejmującego swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne. 
W dotychczas obowiązującym stanie prawnym każdy Departament/Biuro prowadzi ewidencję we 
własnym zakresie i w przyjęty przez siebie sposób.

W załączniku do Procedury kontroli finansowej z dnia 4 września 2012 r. -  karta obiegu dokumentów 
nr 46 -  umowa na wykonanie dostaw, usług, robót budowlanych określono obieg umowy oraz 
podstawowe dane jakie ta umowa powinna zawierać.

Obieg ten jednak nie zawiera terminów w jakich poszczególne komórki winny dokonywać 
określonych dla nich czynności.

Sytuacja ta generuje następujące ryzyka: •

1. W Biurze Kadr i Szkoleń -  Wydział Kadr i Płac

Na Ministerstwie Środowiska jako pracodawcy spoczywa obowiązek zgłaszania umów zlecenia do 
ubezpieczenia społecznego lub/i ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszeniem umów zlecenia (tj. umów 
zlecenia z osobami niebędącymi pracownikami MŚ) do ww. ubezpieczeń zajmują się pracownicy 
Wydziału Kadr i Płac w BKS.

Zgłoszenia tego należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wyrejestrowanie 
z powyższych ubezpieczeń w terminie 7 dni od dnia zakończenia umowy.

BKS zgłosiło w tym zakresie następujące problemy:

-  niektóre umowy zlecenia trafiają do BKS zbyt późno -  co powoduje, że niezachowany jest przez 
to obowiązkowy 7-dniowy termin na zgłoszenie danej umowy do ZUS,

- zdarza się, że konstrukcja umowy utrudnia Określenie czy jest to umowa o dzieło czy umowa 
zlecenia i tym samym trudno prawidłowo określić czy dana osoba powinna być zgłaszana do ZUS,

-  niejednokrotnie brak jest informacji o umowach, które są kontynuowane, np. umowa kończy się 
z dniem 31 danego miesiąca - powoduje to obowiązek wyrejestrowania z ZUS, po czym 
w terminie przekraczającym 7 dni (termin obowiązkowego wyrejestrowania zakończonej umowy 
zlecenia z ZUS) otrzymywana jest z danej komórki organizacyjnej kolejna umowa dotycząca tej 
samej osoby zawarta od 1-go dnia kolejnego miesiąca, wymagająca ponownego zgłoszenia do 
ZUS - czyli niepotrzebnie wyrejestrowywana jest umowa, aby za chwilę ponownie ją  zgłaszać.

-  brak przepływu informacji (do Biura Kadr i Szkoleń) na temat umów cywilnoprawnych 
rozwiązanych lub zakończonych wcześniej niż to jest przewidziane w umowie 
(np. wypowiedzenie umowy przez strony).

■}
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2. W Biurze Dyrektora Generalnego - Wydział Zamówień Publicznych

Za prawidłowość udzielania zamówień o wartości do 14 000 euro ich realizację i rozliczenie 
odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej, właściwej dla danego zamówienia (zamówienia 
te nie są przekazywane do Wydziału Zamówień Publicznych BDG, gdyż nie mają tu zastosowania 
przepisy ustawy -  Prawo zamówień publicznych).

Zamówienia, których wartość przekracza 14 000 euro podlegają ustawie Pzp oraz następującym 
procedurom:

- komórka organizacyjna właściwa dla danego zamówienia ma obowiązek przekazać do BDG 
wniosek o udzielenie zamówienia publicznego lub notatkę (dot. zamówień dla których mają 
zastosowanie przepisy art. 4 pkt. 1-7, 9-13 Pzp), w celu zaopiniowania przez WZP oraz 
parafowania przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora BDG;

- wzór umowy, która ma być zawarta z wybranym wykonawcą wymaga akceptacji Departamentu 
Prawnego w Ministerstwie Środowiska (DP);

- po zatwierdzeniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego przez Kierownika 
Zamawiającego oraz zaakceptowaniu wzoru umowy przez DP, dokumenty te przekazywane są do 
WZP, w celu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania (nie dotyczy zleceń na podstawie 
art. 4 pkt. 1-7, 9-13 Pzp, które to dokonywane są przez komórkę organizacyjną, właściwą dla 
danego zamówienia);

-  po wyborze wykonawcy, procedurę zmierzającą do zawarcia umowy (uzgodnienia z DP 
ostatecznej wersji umowy) przeprowadza komórka właściwa dla danego zamówienia.

- za realizację i rozliczenie umowy odpowiada dyrektor komórki, właściwej dla danego 
zamówienia.

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska z dnia 16 kwietnia 2012 r. zawiera w § 3 ust. 2 
pkt 2 zapis dotyczący przekazywania przez poszczególne komórki do Departamentu Prawnego umów 
cywilnoprawnych w celu dokonania przez DP kontroli formalnoprawnej i parafowania projektów tych 
umów, których stroną jest Skarb Państwa -  Minister lub Ministerstwo Środowiska. Regulamin 
organizacyjny Ministerstwa Środowiska nie określa terminu opiniowania umów cywilnoprawnych 
przez DP.

Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Departamentu Prawnego wynika m.in. że DP opracował 
plan działań mających na celu usprawnienie procesu opiniowania projektów umów -  w terminie 7 dni 
od dnia wpływu projektu.

Ustalenia kontroli wskazują, że zapis określający termin opiniowania umów przez DP powinien zostać 
wskazany w procedurze wewnętrznej dotyczącej umów cywilnoprawnych.

3. Ryzyko dotyczące zaangażowania środków przeznaczonych na realizację umów

Zgodnie z zapisem działu X pkt 26 obowiązującej w MŚ procedury kontroli finansowej za 
przekazywanie dokumentów dotyczących zaangażowania, w tym za ich rzetelność i prawidłowość 
odpowiedzialni są dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa upoważnieni do dysponowania 
środkami budżetowymi, w tym do zaciągania zobowiązań. Zaangażowanie obrazuje faktyczne 
obciążenie planu finansowego Ministerstwa w ciągu roku budżetowego.
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Ewidencjonowaniem zaangażowania w Ministerstwie Środowiska zajmuje się Biuro Kadr i Szkoleń 
w zakresie umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi oraz Biuro Dyrektora 
Generalnego w zakresie pozostałych umów.

Wyrywkowa kontrola dokumentów wykazała przypadki niewywiązywania się dyrektorów komórek 
organizacyjnych MŚ z obowiązku, o którym mowa w dziale X procedury kontroli finansowej MŚ, 
dotyczącego informowania i dostarczania dokumentów angażujących środki finansowe na zawierane 
przez te departamenty umowy. Sytuacja taka generuje ryzyko związane z przekroczeniem środków 
finansowych w określonym paragrafie planu finansowego Ministerstwa.

2. Umowy cywilnoprawne zawarte przez Departamenty/Biura w 2012 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2012 r. Departamenty/Biura w Ministerstwie Środowiska zawarły 
umowy cywilnoprawne w następującym zakresie:

L.p. Departament/Biuro
Zawarte umowy cywilnoprawne
Z

pracownikami
Z osobami z „zewnątrz” 
(fizycznymi i prawnymi)

1. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych 31 465
2. Departament Zrównoważonego Rozwoju 1 179 (+15)
3. Departament Informacji o Środowisku - 62
4. Departament Funduszy Europejskich - 59
5. Biuro Kadr i Szkoleń • - 29
6. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody - 19
7. Departament Ochrony Powietrza - 14
8. Departament Prawny 3 2

Razem 35 829 (+15)

Z powyższego zestawienia wynika, że największą ilość umów zawarł DGK -  465 umów z osobami 
nie będącymi pracownikami oraz 31 umów z osobami będącymi pracownikami Ministerstwa.

Na drugim miejscu co do ilości zawartych umów znajduje się DZR -  180 umów, w tym jedna 
z pracownikiem Departamentu. Ponadto DZR wykazał w swojej informacji 15 umów 
cywilnoprawnych realizowanych w ramach V Programu Indykatywnego, Ekologiczny Fundusz 
Partnerski PHARE.

Na kolejnym miejscu jest DIŚ -  62 umowy wyłącznie z osobami (podmiotami) nie będącymi 
pracownikami Ministerstwa oraz DFE -  59 umów także z osobami nie będącymi pracownikami MŚ. 
Pozostałe Departamenty/Biura zawierały umowy cywilnoprawne w ilości od 29 (BKS) do 5 (DP). 
Kilka komórek organizacyjnych MŚ nie zawierało żadnych umów cywilnoprawnych.

W przypadku Biura Dyrektora Generalnego zawarte umowy nie były zawierane z osobami fizycznymi 
i dotyczyły wyłącznie takich spraw jak: dostawa materiałów biurowych,’ elektrycznych,
hydraulicznych, spożywczych, książek, prasy, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego, dostawa 
"mediów" - energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, dostawa usług - wydruk centralny, usługi 
telefoniczne, naprawy sprzętu, ochrona, sprzątanie itp. Ww. umowy były kwalifikowane do 
paragrafów 4210, 4260,4270, 4300,4470 i 4360.

W wyniku kontroli umów cywilnoprawnych zawartych z osobami nie będącymi pracownikami 
Ministerstwa Środowiska w 2012 r. (umowy wybrane w ramach próby), nie stwierdzono, aby te 
umowy zawierały znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy.
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Umowy z pracownikami Ministerstwa Środowiska

Z powyższego zestawienia wynika, że z pracownikami Ministerstwa zawarto w 2012 r. 35 umów 
cywilnoprawnych, w tym 31 zawarł DGK.

Z informacji zawartych w zestawieniach z DGK wynika, że pracownicy ci zatrudnieni byli jako 
członkowie Komisji Egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji geologicznych, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981). 
Na podstawie tego samego w/w aktu normatywnego zatrudniono także na umowę cywilnoprawną 
jednego pracownika DP.

Umowy cywilnoprawne dwóch osób z DP wynikają z art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm.), dotyczącego dodatkowego 
wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz Skarbu 
Państwa.

W DZR w 2012 r. zatrudniona była na podstawie umowy cywilnoprawnej jedna osoba, będąca 
jednocześnie pracownikiem tego Departamentu - główny specjalista na Vi etatu, przeniesiony do DZR 
z dniem 7 kwietnia 2012 r. z ówczesnego departamentu Współpracy z Zagranicą. Wcześniejszą 
(pierwszą) umowę o pracę z tym pracownikiem zawarto w dniu 5 maja 2008 r.

Ustalenia końcowe:

1. Kontrola wykazała brak rozwiązań systemowych w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych 
przez komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska. W Ministerstwie Środowiska nie 
funkcjonuje jedna procedura wewnętrzna, regulująca w sposób kompleksowy temat umów 
cywilnoprawnych, wskazująca terminy oraz zakres odpowiedzialności komórek organizacyjnych 
Ministerstwa uczestniczących w procesie zawierania i rozliczania tych umów.

2. W Ministerstwie Środowiska brak jest rejestru umów, obejmującego swym zakresem wszystkie 
komórki organizacyjne. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym każdy Departament/Biuro 
prowadzi ewidencję we własnym zakresie i w przyjęty przez siebie sposób.

Zapisy dotyczące umów cywilnoprawnych występujące w regulacjach wewnętrznych Ministerstwa 
(w procedurach kontroli finansowej, regulaminie organizacyjnym Ministerstwa, regulaminach 
poszczególnych komórek organizacyjnych) nie określają obiegu dokumentów w zakresie terminu 
załatwiania sprawy przez poszczególne komórki. Sytuacja taka generuje ryzyko nie dotrzymania 
terminów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Wyrywkowa kontrola dokumentacji wykazała, że dyrektorzy komórek organizacyjnych nie zawsze 
przestrzegają wymogu wynikającego z procedur kontroli finansowej w zakresie dostarczania 
dokumentów dla celów zaangażowania środków finansowych. Zdarzają się sytuacje, że dokumenty 
np. umowy, dostarczane są łącznie z rachunkiem lub fakturą do zapłaty. Sytuacja taka może 
skutkować przekroczeniem limitów środków finansowych określonych w planie finansowym 
Ministerstwa na poszczególne rodzaje wydatków.




