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WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 18/2014 z 12 listopada 2014 r. zespół 
'"kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 1 7 - 2 1  listopada 2014 r. kontrolę 
problemową w Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w Warszawie w zakresie prowadzenia 
publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:
* Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
■ Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej1.

Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki jest p. Janusz Włodarski powołany na to stanowisko 
10 stycznia 2011 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 59/2014.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Państwowej Agencji 
Atomistyki w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PAA zarządzanie witryną internetową i Biuletynem 
• Informacji Publicznej w tym umieszczanie w BIP, na stronach podmiotowych PAA informacji 

wymaganych przepisami prawa należy do obowiązków Gabinetu Prezesa PAA. Zawartość 
merytoryczna informacji uzgadniana jest z Departamentem Bezpieczeństwa Jądrowego PAA.

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest 
prowadzony w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa PAA pod adresem:

1 Dz. U. nr 185, poz. 1092
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http://bip.paa.gov.pl/paa/wykaz-danvch-odokument/611 hWykaz-danych-o-dokumentach
zawieraiacych-informacie-osrodowisku-i-iego-ochronie.html. ,

Biuletyn Informacji Publicznej PA A zawiera zakładkę Wykaz danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie (dalej: Wykaz danych) z datą publikacji 10 lipca 2014 r. 
i modyfikacją dokonaną dnia 3 i 19 listopada 2014 r. W omawianej zakładce -  wg stanu na dzień 
20 listopada 2014 r. -  udostępniono 43 pliki pdf będące kartami informacyjnymi o dokumentach 
podlegających udostępnieniu.

Powyższe daty modyfikacji wskazują, że realizację wymogów w zakresie publikacji Wykazu danych, 
wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko2 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru 
oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie3, rozpoczęto faktycznie z dniem 10 lipca 2014 r.

Ponadto w BIP w odrębnych zakładkach tematycznych publikowane są informacje dotyczące m.in. 
indywidualnie przyjętych dawek promieniowania, obiektów jądrowych i ich stanu, składowania 
odpadów promieniotwórczych, specjalistycznych kontroli dokonywanych przez PAA.

Karty informacyjne znajdujące się w Wykazie danych opracowano zgodnie z wzorem wynikającym 
z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W Wykazie danych brak jest usystematyzowanego nazewnictwa kart informacyjnych oraz linków 
odsyłających do zawartości tych kart. Taki stan nie pozwala na sprawne dotarcie do informacji
0 żądanym dokumencie. Wykaz danych nie spełnia wymogów wynikających z § 2 rozporządzenia 
Ministra Środowiska.

Wykaz winien składać się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie
1 udostępnianie dokumentów, a zatem powinien powstać wykaz zawierający podstawowe dane 
o dokumencie i umożliwiać wyszukiwanie informacji przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu 
wyrazów znajdujących się w wykazie kart informacyjnych, a także wg następujących kryteriów: 
numer karty informacyjnej, rok wydania dokumentu, rodzaj dokumentu, nazwa dokumentu, temat 
dokumentu oraz obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 1-33]

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

Dostosowanie publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa PAA Wykazu danych
0 dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do wymogów wynikających 
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości
1 układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie. ■

2 Dz. U. 2013, poz. 1235
3 Dz. U. nr 186, poz. 1249

2

 

 
 
 
 
 

 

 

http://bip.paa.gov.pl/paa/wykaz-danvch-odokument/611


Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Prezesa o realizację powyższego 
zalecenia oraz złożenie pisemnej informacji w tej sprawie -  w terminie do 31 marca 2015 r.
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