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Andrzej Jagusiewicz
Główny Inspektor
Ochrony Środowiska

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 8/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zespół
kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA) w Ministerstwie Środowiska (MŚ)
przeprowadził w dniach 1 4 - 3 0 maja 2014 r. kontrolę doraźną w zakresie prowadzonych przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) postępowań na podstawie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa).
Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
•
•

Aleksandra Gregorkiewicz - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
Stanisław Kucharski - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Ustalenia kontroli
W badanym okresie w komórkach organizacyjnych GIOŚ prowadzących postępowania na podstawie
przepisów Kpa w zakresie orzecznictwa administracyjnego oraz rozpatrywania skarg i wniosków,
występowały sprawy przeterminowane. Z ustaleń kontroli wynika jednak, że zaznacza się tendencja
spadkowa liczby takich spraw, a w niektórych obszarach postępowań jest ona stabilna, występujące
zaległości nie pogłębiają się.
Stan spraw przeterminowanych z zakresu orzecznictwa administracyjnego w Departamencie Kontroli
Rynku (DKR) na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 333 sprawy (ok. 12% spraw, które zostały
załatwione w roku 2013), zaś na dzień 31 marca 2014 r. odnotowano 45 takich spraw (ok. 7% spraw,
które zostały załatwione w I kwartale 2014 r.). W Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa (DliO)
było to odpowiednio: 49 i 15 spraw przeterminowanych, co stanowi ok. 10% i 11% spraw, które
zostały załatwione w roku 2013 oraz w I kwartale 2014 r.
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Stan spraw przeterminowanych w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków na dzień 31 grudnia
2013r. wynosił 64 sprawy (ok. 8 % spraw, które zostały załatwione w roku 2013), zaś na dzień 31
marca 2014r. odnotowano 12 takich spraw (ok. 5% spraw, które zostały załatwione w I kwartale
2014r.).
Jedną z poważniejszych przyczyn opóźnień w prowadzeniu postępowań administracyjnych jest
nakładanie na jednostkę nowych zadań, wynikających z nowoprzyjętych lub znowelizowanych aktów
prawnych, przez co znacznie wzrosła liczba wpływających spraw. Istotne znaczenie wydaje się mieć
również stopień skomplikowania i specyfika spraw w obszarach, gdzie występują największe
opóźnienia. Niekorzystny wpływ wywiera także duża rotacja kadrowa oraz brak doświadczenia nowo
przyjmowanych pracowników.
[Dowód: akta kontroli str. 1-15]
W GIOŚ realizowano obowiązek zawiadamiania stron postępowania administracyjnego
o przyczynach zwłoki i wyznaczania nowego terminu załatwienia sprawy, w trybie określonym przez
art. 36 Kpa. W wysyłanych powiadomieniach jako przyczynę zwłoki każdorazowo podawano dużą
liczbę odwołań oraz skomplikowany charakter sprawy. W analizowanych podczas kontroli aktach
wybranych losowo spraw, takie powiadomienia wysyłano kilkakrotnie, zaś ostateczne decyzje
administracyjne wydawano w terminie 1,5 - 19 miesięcy od wszczęcia postępowania.
[Dowód: akta kontroli str. 56]
W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, powiadomienia wysyłane były do skarżących w trybie
określonym przez art. 36 Kpa w sprawach szczególnie skomplikowanych. W sprawach, w których
przekroczenie terminu wynosiło od jednego do kilku dni, powiadomień nie wystosowywano.
W okresie objętym kontrolą nie odnotowano zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie.
[Dowód: akta kontroli str. 57-58]
W GIOŚ przestrzegane były przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy2. Poddane kontroli akta
spraw posiadały założoną metrykę sprawy zgodną ze wzorem określonym w wymienionym
rozporządzeniu.
W metrykach niektórych spraw nie wskazywano danych dotyczących ostatecznej decyzji wydanej
przez GIOŚ lub wpisy zawierały odniesienia do niewłaściwych dokumentów. Błędy te nie miały
jednak wpływu na przebieg załatwienia sprawy.
Komórki organizacyjne GIOŚ prowadzą rejestr prowadzonych spraw w formie elektronicznej bazy
danych. W DliO wykorzystywany jest do tego celu specjalistyczny program komputerowy. Czynności
w zakresie kontroli i obiegu dokumentów prowadzonych spraw wykonywane są zgodnie
z obowiązującą w GIOŚ Instrukcją kancelaryjną.
[Dowód: akta kontroli str. 56; 59-67;68-70;71-72]
GIOŚ podejmował działania w celu likwidacji występujących opóźnień. Dotyczyły one głównie
usprawnień organizacyjnych, które polegały na opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur
przyśpieszających załatwianie spraw oraz wprowadzeniu harmonogramów realizacji zadania dla
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pracowników prowadzących postępowania administracyjne. Dokonano także odpowiednich posunięć
kadrowych wzmacniając te obszary, w których występują największe opóźnienia. Podjęte działania
okazały się skuteczne, ponieważ zdołano zlikwidować część zaległości z lat ubiegłych, a także
wszcząć z urzędu i załatwić dużą liczbę spraw w roku 2013.
W roku 2013 DKR wykazał wpływ 844 spraw. Liczba spraw załatwionych w tym roku wyniosła
2770, z czego, jak wyjaśniono3, 2011 spraw zostało wszczętych z urzędu. Na dzień 31 marca 2014 r.
wykazano wpływ 241 spraw. Liczba spraw załatwionych w I kwartale 2014 r. wyniosła 620, z czego
351 wszczęto z urzędu.
[Dowód: akta kontroli str. 16-29]
GIOŚ zwracał się do Ministerstwa Środowiska z propozycjami zmian prawnych, m.in. dotyczących
gospodarki odpadami, które mogłyby usprawnić pracę urzędu w zakresie orzecznictwa
administracyj nego.
[Dowód:akta kontroli str. 1-15]
Ustalenia kontroli wskazują, że w GIOŚ w sposób niedostateczny realizowano zadania wynikające
z rocznych planów kontroli wewnętrznej oraz rocznych planów audytu wewnętrznego, które dotyczyły
obszarów orzecznictwa administracyjnego oraz rozpatrywania skarg i wniosków. W roku 2012
w ramach zadań stanowiska ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadzono planową kontrolę
wewnętrzną w zakresie terminowości rozpatrywania spraw w II instancji, po której zalecono stosowne
działania naprawcze. W roku 2013, pomimo umieszczenia takich działań sprawdzających w planie
kontroli, nie zostały one zrealizowane. Jak wyjaśniono4, nie zostały one podjęte z uwagi na
konieczność realizacji innych zadań, zaś działania kontrolne zostały skupione na sprawach
finansowych. W roku 2014 zaplanowano natomiast kontrolę w zakresie rozpatrywania skarg
i wniosków.
W roku 2013 i 2014, pomimo przypisaniu przez audyt wewnętrzny GIOŚ w roku 2012 obszarowi
prowadzenia postępowań administracyjnych oraz rozpatrywaniu skarg i wniosków wysokiego/średniego poziomu ryzyka, obszary te nie zostały ujęte w rocznych planach adytu
wewnętrznego. Jak wyjaśniono5, w planach audytu wewnętrznego na rok 2013 i 2014 zostały
wyznaczone obszary do przeprowadzenia zadań zapewniających, w których poziom ryzyka był
wysoki, jak również obszary, które stanowiły priorytet dla kierownictwa GIOŚ oraz były powiązane
z Planem działalności Ministerstwa Środowiska.
[Dowód: akta kontroli str.30-55]
Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o:
1. Kontynuowanie działań mających na celu terminowe załatwianie spraw z zakresu
orzecznictwa administracyjnego oraz informowanie departamentu nadzorującego
w Ministerstwie Środowiska o aktualnym stanie zaległości na koniec każdego półrocza.
2.

Monitorowanie realizacji spraw z zakresu orzecznictwa administracyjnego przez komórkę
organizacyjną ds. kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, poprzez prowadzenie działań
kontrolnych i audytowych dotyczących tego obszaru działalności jednostki.

3 Wyjaśnienie DKR z dnia 28.05.2014 r.
4 Pisma znak: SKA-090/2/14/AM z dnia 26.05.2014 r.
5 Pisma znak: SKA/AW/074/4/14 z dnia 26.05.2014 r.
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Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Ministra o złożenie pisemnej
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 30 lipca 2014 r.
Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r .o kontroli w administracji rządowej, kierownik
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.
Stanowisko wnosi się za pośrednictwem dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego
w Ministerstwie Środowiska (BKA). W przypadku braku uwag do treści sprawozdania, informację
w tej sprawie należy przekazać bezpośrednio do BKA.

Do wiadomości:
Pani Ewa Madej - Popiel - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie
Środowiska
Pan Jacek M izak - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska
Oiurfo Konwii i Auoyru Wewnętrznego
Dyrektor
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Jzane przez Pana Ministra w dniu
16 czerwca 2014 r. znak: BKA-I-0943-2/23799/14/SK dot. wyników doraźnej kontroli w
zakresie prowadzonych przez GIOS postępowań na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Z satysfakcją przyjąłem, że pomimo występujących spraw przeterminowanych, to
zaznacza się tendencja spadkowa takich spraw, a w niektórych obszarach postępowań jest ona
stabilna, występujące zaległości się nie pogłębiają.
Osiągnięcie powyższego było niezwykle trudne z uwagi na realizację innych zadań
merytorycznych nie mających związku z postępowaniami administracyjnymi, a także dużą
fluktuacją kadr.
Na najbliższym posiedzeniu kierownictwa GIOŚ omówiona zostaną wyniki kontroli
przeprowadzonej przez BKiAW MŚ.
Podczas posiedzenia kierownictwa zobowiążę kierowników właściwych komórek
organizacyjnych do:

• wprowadzenia systemowych rozwiązań
poprawy

terminowości

załatwianie

mających na celu zapewnienie
spraw

z

zakresu

orzecznictwa

administracyjnego,
• zobowiążę Stanowisko Kontroli i Audytu Wewnętrznego do monitorowania
realizacji spraw z zakresu orzecznictwa administracyjnego.
Zgodnie z dyspozycją Pana Ministra od I półrocza br. departament MŚ nadzorujący
GIOŚ będzie informowany o aktualnym stanie zaległości.

