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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 26/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 12 -  16 listopada 2012 r. 
kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko 
Prezesa Zarządu oraz zastępców Prezesa NFOSiGW.

Kontrola została zrealizowana przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:

• Anna Kasprzycka -  Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkoleń;
• Aleksandra Gregorkiewicz -  Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
• Stanisław Kucharski -  Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz -  Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pod nr 11/2012.

Celem kontroli była weryfikacja zarzutów sformułowanych w skargach nadesłanych do Ministra 
Środowiska przez uczestników naboru oraz inne podmioty, będące obserwatorami procedury naboru.

[Dowód: akta kontroli str. 7-19]

 
 

 

 

 



I. Formalno-prawne podstawy naboru

Zgodnie z art. 400i ust. 7 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1 (Poś), 
nabór na stanowiska Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu NFOŚiGW przeprowadza Rada 
Nadzorcza Narodowego Funduszu (dalej Rada Nadzorcza). W toku naboru ocenia się doświadczenie 
zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które 
przeprowadzany jest nabór, oraz kompetencje kierownicze. Ocena wiedzy i kompetencji 
kierowniczych, o których mowa powyżej, może być dokonana na zlecenie Rady Nadzorczej przez 
osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania 
tej oceny (art. 400i ust. 8 Poś).

Obowiązek wyłonienia kandydatów na Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu NFOSiGW 
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru wynika z przepisów art. 400i Poś. Zauważyć należy, że 
identyczne zasady obowiązują w korpusie służby cywilnej, gdzie przepisy ustawy o służbie cywilnej 
wprowadzają jako generalną zasadę obsadzanie stanowisk, w tym wyższych stanowisk w służbie 
cywilnej, w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Uzasadnia to pomocnicze wykorzystanie 
dorobku służby cywilnej w zakresie definiowania ustawowych zasad naboru -  otwartość 
i konkurencyjność. Zgodnie z podejściem ugruntowanym od lat w ramach systemu służby cywilnej, 
zasady te oznaczają* 2 3:

• otwartość naboru - powszechność, jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie, co wyraża się 
m.in. w obowiązku publikacji ogłoszenia o naborze i jego wyniku, sporządzenia protokołu 
z naboru, umożliwienie udziału w procedurze naboru obserwatorom skierowanym przez 
upoważnione do tego organy;

• konkurencyjność naboru - zapewnienie procedury, w wyniku której zostanie zatrudniona osoba, 
która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób 
umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i danego urzędu; 
konkurencyjność naboru zakłada zapewnienie jednolitych zasad, metod, narzędzi, kryteriów oceny 
i warunków do zaprezentowania się wszystkim kandydatom, jak również zapewnienie 
niezmienności wymagań podczas całego procesu naboru; przy wykorzystywaniu poszczególnych 
narzędzi selekcji, zachowaniu przejrzystości procedury i konkurencyjności naboru służy, 
określenie w sposób jednoznaczny poziomu, którego osiągnięcie przez kandydata skutkuje 
zaliczeniem danego etapu naboru (tzw. minimum kwalifikacyjne). Poziom ten powinien zostać 
ustalony i podany do wiadomości kandydatów przed przystąpieniem do czynności selekcyjnych.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie reguluje w sposób wyczerpujący procedury naboru na 
stanowiska Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu NFOSiGW. Podobnie jak w służbie 
cywilnej, ustawodawca pozostawił szczegółowe kwestie proceduralne do uregulowania podmiotowi 
odpowiedzialnemu za organizację naboru. Konsekwencją tego jest konieczność dookreślenia sposobu 
przeprowadzenia procedury naboru na te stanowiska. Uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin 
naboru3 na stanowiska: Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu NFOŚiGW określa sposób 
realizacji ogólnych ustawowych zasad naboru.

Uchwalony przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW Regulamin naboru, przewidywał następujące etapy:

Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.
2 Na podstawie publikacji: Rekomendacje Szefa Służby Cywilnej dotyczące przeprowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie 
cywilnej, 2009 r. str.9; Kompendium naboru do służby cywilnej- http://dsc.kprm.gov.pl/nabor-do-sluzby-cywilnej.
3 Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 130/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.
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Etap I naboru -  ocena dokumentów pod kątem terminowości, kompletności oraz spełnienia 
pozostałych wymagań formalnych.

Etap IA naboru -  w przypadku gdy łączna liczba kandydatów, którzy przeszli Etap I przekroczyła 
40 - Regulamin przewidywał ocenę wiedzy kandydatów w formie testu z zakresu spraw należących do 
właściwości NFOŚiGW.

Etap II naboru -  ocena kandydatów pod kątem wymagań dotyczących kompetencji kierowniczych.

Etap III naboru -  ocena kandydatów pod kątem wymagań dotyczących wykształcenia i wiedzy 
z zakresu spraw należących do właściwości NFOŚiGW oraz doświadczenia zawodowego, w formie 
rozmowy kwalifikacyjnej.

Realizacja określonych zadań w ramach poszczególnych etapów naboru została powierzona 
wyłonionej z grona Rady Nadzorczej Komisji ds. naboru oraz osobie niebędącej członkiem Rady 
Nadzorczej i posiadającej odpowiednie kwalifikacje do oceny kompetencji startujących w naborze 
kandydatów.

[Dowód: akta kontroli str. 22-51]

II. Weryfikacja zarzutów sformułowanych w skargach nadesłanych do Ministra Środowiska

W skargach skierowanych do Ministra Środowiska zarówno przez uczestników naboru jak i inne 
podmioty, będące obserwatorami tej procedury, sformułowano zarzuty wskazujące na naruszenie 
zasady konkurencyjności naboru, wynikającej z art. 400i ust. 2 ustawy Poś oraz ust. 1 Regulaminu 
naboru, przez organizatora naboru tzn. Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Zdaniem skarżących, zasada ta 
została naruszona poprzez:

1. Obniżenie kryterium przejścia do etapu II z 60 % do 50 % punktów w teście wiedzy;

W Regulaminie naboru uchwalonym przez Radę Nadzorczą wskazany został 60% próg, którego 
osiągnięcie było warunkiem przejścia do Etapu II. Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji 
Komisji podjęła decyzję o ostatecznej liście kandydatów4, zgodnie z którą do Etapu II 
zakwalifikowani zostali kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych do uzyskania 
punktów. Tym samym próg ustalony w Regulaminie naboru przekazany do wiadomości kandydatom 
obniżony został o 10 punktów procentowych.

W wyniku tej decyzji do Etapu II zakwalifikowana została większa liczba kandydatów:
• na stanowisko Prezesa Zarządu NFOŚiGW -  o 4 osoby, łącznie 12 kandydatów,
• na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW ds. finansowych -  o 4 osoby, łącznie 

8 kandydatów,
• na stanowiska Zastępców Prezesa Zarządu NFOŚiGW ds. przedsięwzięć środowiskowych -  

o 3 osoby, łącznie 15 kandydatów.

Zgodnie z ust. 8 Regulaminu naboru, zdanie drugie - „Rada może zażądać od Komisji przedstawienia 
pełnych wyników testu wiedzy wszystkich kandydatów oraz podjąć decyzję w sprawie ostatecznej 
listy kandydatów, którzy poddani zostaną ocenie w etapie II”. Regulamin naboru nie precyzuje zasad 
i trybu uzyskania ostatecznego kształtu listy kandydatów.

4 Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 160/12 z dnia 26 września 2012 r.
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Ustalenia kontroli wskazują, że decyzja Rady Nadzorczej o obniżeniu progu zaliczającego Etap IA 
została podjęta bez wiedzy, których kandydatów będzie ona bezpośrednio dotyczyła. 
Z przedstawionych w toku kontroli wyjaśnień5 wynika, że w zamierzeniach Rady Nadzorczej podjęta 
decyzja miała na celu uniknięcie nadmiernego ograniczenia liczby kandydatów na początkowym 
etapie naboru.

Uwzględniając staranie zachowania bezstronności przez Komisję i Radę Nadzorczą, polegające 
na rekomendowaniu i podejmowaniu decyzji o obniżeniu progu kwalifikującego przed zapoznaniem 
się z imienną listą kandydatów, których to dotyczy należy uznać, że decyzja Rady Nadzorczej nie stała 
w sprzeczności z zapisami Regulaminu naboru, niemniej działanie to doprowadziło do obniżenia 
poziomu wymagań ustalonego pierwotnie.

[Dowód: akta kontroli str. 64-71,101-111]

2. Wprowadzenie dodatkowych kryteriów, nieznanych ustawie, zmierzających do ograniczenia 
konkurencyjności;

Wymagania stawiane osobie, która może zajmować stanowisko Prezesa Zarządu oraz Zastępcy 
Prezesa Zarządu określone zostały w art. 400i ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wśród tych 
wymagań nie wymienia się wymogu znajomości języka obcego. Zauważyć jednak należy, że znalazł 
się wymóg dotyczący posiadania wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego 
Funduszu. Wśród zadań realizowanych przez Narodowy Fundusz, a także Prezesa i Zastępców 
Prezesa Zarządu NFOSiGW znajdują się zadania wymagające znajomości języka angielskiego -  
np. związane ze współpracą z instytucjami międzynarodowymi, z reprezentowaniem Funduszu na 
różnych forach zagranicznych lub z roboczymi kontaktami służbowymi z instytucjami zagranicznymi. 
Z tych względów zamieszczenie wśród wymagań niezbędnych wymogu „dobrej znajomości języka 
angielskiego w mowie i piśmie” było dopuszczalnym przez ustawę, uwzględniającym charakter 
realizowanych zadań, rozszerzeniem katalogu wymagań określonych w art. 400i ust. 4 pkt 7 Poś.

Możliwość weryfikacji wiedzy z zakresu języka angielskiego została przewidziana w Regulaminie 
naboru.

[Dowód: akta kontroli str. 36-38]

3. Przeprowadzenie etapu II wyłącznie przez firmę zewnętrzną;

Z ustaleń kontroli wynika, że przeprowadzenie przez firmę AIMS Polska sp. z o.o. II etapu naboru -  
ocenę kandydatów pod kątem wymagań dotyczących kompetencji kierowniczych -  uznać należy za 
zgodną z ustawą Poś, która w art. 400i ust. 8 przewiduje, że ocena wiedzy i kompetencji 
kierowniczych może być dokonana na zlecenie Rady Nadzorczej NFOŚiGW przez osobę nie będącą 
członkiem Rady Nadzorczej i która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

Regulamin naboru w ust. 5 określa, że Komisja oraz Rada Nadzorcza w III etapie naboru mogą być 
wspierane przez osobę nie będącą członkiem Rady, która posiada odpowiednie kwalifikacje do 
dokonania oceny kompetencji kierowniczych. Natomiast według ust. 6 pkt 2 Regulaminu naboru, 
ocena kompetencji kierowniczych w takim trybie dokonywana jest na II etapie naboru, natomiast etap 
III (ust. 6 pkt 3) dotyczy oceny pod kątem wymagań odnośnie do wykształcenia i wiedzy z zakresu 
spraw należących do właściwości NFOSiGW oraz doświadczenia zawodowego.

5 Wyjaśnienia z dnia 15 listopada 2012 r.
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Zapisy Regulaminu naboru jednoznacznie nie precyzują zakresu zadań wykonywanych w etapie II 
przez Komisję ds. naboru oraz osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej, niemniej nie stwierdzono 
niezgodności trybu przeprowadzenia etapu II z przepisami ustawy.

[Dowód: akta kontroli str. 36-38]

4. Zaniechanie przez Komisję przedstawiania wyników oceny po każdym etapie postępowania 
konkursowego;

Zgodnie z zapisami ust. 12 Regulaminu naboru, po każdym z etapów oceny kandydaci otrzymują 
e-mailem lub faksem informację o wynikach dokonanej oceny. Regulamin naboru nie precyzuje 
zakresu przedmiotowego informacji przekazywanej kandydatowi po każdym z etapów naboru.

Z ustaleń kontroli wynika, że informacja o wynikach dokonanej oceny była przekazywana 
kandydatom po każdym etapie naboru. Szczegółowe informacje dotyczące wyników poszczególnych 
etapów naboru, zgodnie z ust. 11 Regulaminu, były zapisywane w Karcie oceny kandydata.

[Dowód: akta kontroli str. 36-38,101-114]

5. Wybór firmy przeprowadzającej ocenę merytoryczną kandydatów w trybie niekonkurencyjnym 
(bezprzetargowy m);

Z ustaleń kontroli wynika, że wybór firmy AIMS Polska sp. z o.o. w trybie bezprzetargowym, 
podyktowany był wartością zamówienia, nie przekraczającą kwoty 14 000 €. Zgodnie z umową 
nr 2012/0299/NFK z 10 sierpnia 2012 r. podpisaną z firmą AIMS Polska sp. z o.o. wartość umowy 
wynosiła 67 750,00 zł brutto, co stanowi kwotę nieznacznie przekraczającą 13 000 €. W związku 
z powyższym realizacja zamówienia była zwolniona ze stosowania przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych6. Ustalenia wskazują, że wybór firmy AIMS 
Polska sp. z o.o. nastąpił na podstawie dokonanego rozeznania rynku, a wybrany podmiot legitymuje 
się doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji na wysokie stanowiska menedżerskie.

[Dowód: akta kontroli str. 101-111,115-120]

Analiza badanego stanu faktycznego i prawnego wskazuje, że sformułowane w skargach do Ministra
Środowiska zarzuty nie znajdują potwierdzenia w ustaleniach kontroli. Jednocześnie wnoszę
o wykorzystanie ustaleń kontroli w przyszłych pracach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności
doprecyzowanie zapisów ustępu 8 Regulaminu naboru na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz
Zastępców Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w którym mowa o możliwości podej mowan ią ̂ ieayżjj przez Radę Nadzorczą w sprawie ostatecznej
listy kandydatów, którzy zostaną poddani pj^efiie-w kolejnym etapie procedury naboru tak, aby zapisy
te służyły pełnej przejrzystości tej procęcjury.y 

.............................................

Ewa Knedler
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