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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

P/19/001 — Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 41 — Środowisko 

Ministerstwo Środowiska (zwane dalej „MŚ" lub „Ministerstwem") 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska od 9 stycznia 2018 r. 

Jan Szyszko, Minister Środowiska od 16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 124-125) 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolil 

Najwyższa Izba Kontroli — Departament Środowiska 

Dorota Winosławska-Mrówka, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr KSI/11/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. 

Halina Błaszczyk, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/14/2019 
z dnia 10 stycznia 2019 r. 

Monika Skrzypiec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. 

Małgorzata Ochorok-Jedynak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-8) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań  
podejmowanych przez dysponenta budżetu państwa w części 41 — Środowisko 
oraz ocena wykonania planów finansowych jednostek finansowanych w ramach tej 
części budżetu państwa. Ocenie podlegały w szczególności: 

działania związane z pobieraniem i egzekucją  dochodów budżetowych, 

realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań  finansowanych ze 
środków publicznych, 

sporządzenie rocznych sprawozdań  budżetowych oraz sprawozdań  za 
IV kwartał  2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się  do dochodów 
i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, 

system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań  i prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 

• 

Numer i tytuł  kontroli 

Jednostka 
kontrolowana 

Podstawa prawna 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 
w trybie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2  
(dalej: „ufp"), w tym: 

nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 

nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 
państwa w części 41 - Środowisko. 

Podstawą  sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań  kontrolnych w zakresie: 

dokonania analizy realizacji dochodów, w tym prawidłowość  i terminowość  
ustalenia wybranych należności oraz windykacji zaległości, 

dokonania analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

prawidłowości zmian w limicie wydatków w trakcie roku budżetowego, w tym 
wynikających z uruchomienia środków z rezerw celowych, 

prawidłowości dokonanych blokad, 

przestrzegania ustalonych limitów wydatków, 

szczegółowej analizy wybranej próby wydatków, 

analizy wybranych postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego, 

badania udzielania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 

dokonania analizy stanu zobowiązań, 

prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań  i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Opis ustaleń  kontrolnych przedstawiono w części V - Wyniki kontroli. 
Do oceny wykonania budżetu państwa w części 41 - Środowisko wykorzystano 
również  wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2018 r. Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Minister Środowiska kierował  działem administracji rządowej Środowisko oraz był  
dysponentem budżetu państwa w części 41 - Środowisko. 

W części 41 - Środowisko funkcjonował  jeden dysponent II stopnia (Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska) i 31 państwowych jednostek budżetowych, których 
kierownicy byli dysponentami III stopnia: Ministerstwo Środowiska (jako urząd 
obsługujący Ministra Środowiska), Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, 
16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Biuro Nasiennictwa Leśnego i 11 szkół  leśnych. 

W ramach części 41 - Środowisko finansowano zadania m.in. z zakresu: ochrony 
i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody; 
geologii; gospodarki zasobami naturalnymi; kontroli przestrzegania wymagań  
ochrony środowiska i badania stanu środowiska; ochrony lasów i gruntów leśnych; 
mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

2 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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Zrealizowane w 2018 r. w części 41 — Środowisko dochody wyniosły 
5.658.830,1 tys. zł, w tym 5.470.101,8 tys. zł  stanowiły dochody zrealizowane 
w Ministerstwie Środowiska (dysponent III stopnia). 

2018 r. w części 41 zrealizowano wydatki budżetu państwa w wysokości 
521.445,9 tys. zł, w tym 126.673,7 tys. zł  stanowiły wydatki Ministerstwa Środowiska 
(dysponent III stopnia). 

Z budżetu środków europejskich wydatkowano kwotę  2.215.423,0 tys. zł, z czego 
10.136,7 tys. zł  stanowiły wydatki Ministerstwa Środowiska (dysponent III stopnia). 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, że wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 
41 — Środowisko było zgodne z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 
11 stycznia 2018 r.4  (zwanej dalej „ustawą  budżetową") założeniami w zakresie 
dochodów. Natomiast przy dochodzeniu należności Skarbu Państwa w jednym 
przypadku na 10 objętych kontrolą  Minister Środowiska nie wykorzystał  wszystkich 
środków dostępnych prawem. 

toku kontroli wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich 
stwierdzono, że zostały zrealizowane w sposób celowy, jednak w poniższych 
przypadkach były ponoszone w wyniku działań  nierzetelnych i naruszających 
przepisy prawa: 

niezgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 
zamówień  publicznych5  przeprowadzono postępowanie o udzielenie 
zamówienia na „Rozbudowę  systemu klimatyzacji freonowej w serwerowni 
Ministerstwa Środowiska" o wartości umownej 636,3 tys. zł; 
przy zawieraniu umów na doradztwo prawne nie uwzględniono rekomendacji 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i opinii audytorów wewnętrznych w zakresie 
ustnego świadczenia tych usług; 

zastosowano klauzule społeczne w postępowaniu przetargowym na 
„Opracowanie planów do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców" bez uwzględnienia tej kwestii w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, co było niezgodne z art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp; 

nie uregulowano kwestii zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
nr 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. na „Opracowanie planów adaptacji 
do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys, mieszkańców"; 

w Ministerstwie Środowiska nie dotrzymano terminu realizacji umowy 
nr 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. na wykonanie zadania pn. 
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców" oraz wystąpiły niezgodności w realizacji tego projektu z umową  
o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/16-00 z dnia 28 lipca 2016 r. 
w zakresie zasad realizacji projektu. 

wystąpiły niezgodności w realizacji projektu pn. „Promocja Parków 
Narodowych" z umową  o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/15-00 
z dnia 19 maja 2016 r. w zakresie zasad realizacji projektu. 

2018 r. ze środków rezerwy celowej poz. 59 Dofinansowanie zadań  z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej sfinansowano wydatki na opłacenie składki 

3 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się  ocenę  w formie opisowej. 

4 Dz. U. poz. 291. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. — dalej.  Pzp. 
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do organizacji międzynarodowej Europejska Agencja Kosmiczna (dalej „ESA") 
w wysokości 23.490,1 tys. zł. Wydatki te nie były zgodne z celem utworzenia 
rezerwy. NIK podtrzymuje swoje stanowisko, wyrażone w latach ubiegłych po 
kontrolach wykonania budżetu państwa, że finansowanie z tego źródła składek do 

organizacji międzynarodowych nie jest działaniem prawidłowym, jednak wobec 

niezapewnienia finansowania z innych źródeł  niedopuszczalne byłoby 

doprowadzenie do nieuregulowania zobowiązań. 

Minister Środowiska w ramach budżetu zadaniowego w 2018 r. zaplanował  
realizację  pięciu zadań  merytorycznych w funkcji 12 — Środowisko, dla której 
jest dysponentem wiodącym. Zrealizowane wydatki na te zadania wyniosły 
94,8% planu po zmianach. Natomiast ustalone mierniki stopnia osiągnięcia celu 
realizowanych zadań  nie posiadały cech określonych przepisami prawa (notą  
budżetową) i tym samym uniemożliwiały pomiar efektów stosownie do 
poniesionych nakładów. Dotyczyło to szczególnie tych mierników, których 
pomiar związany jest z przesunięciem czasowym uzyskanego efektu, przez co 
nie istnieje możliwość  oceny osiągnięcia celu, rezultatów/efektów w badanym 
2018 r. Ocenę  tę  uzyskać  można w kontekście porównywania danych 
w szerszym horyzoncie czasowym (tj. ujęciu wieloletnim). 

Szczegółowym badaniem objęto dwa działania, dla których nie w pełni 
zrealizowano efekty rzeczowe w 2018 r. Zadanie dotyczące projektu „Promocja 
Parków Narodowych jako marki"6, dla którego zrealizowano trzy z czterech 
planowanych działań  — udział  w imprezach masowych, produkcja 24 filmów 

parkach narodowych oraz szkolenie z zakresu nowoczesnych metod 
edukacji. Nie zrealizowano zadania dotyczącego stworzenia nowych stron 
internetowych parków narodowych. 

Nie utworzono bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDM zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

odpadach8. 

NIK ocenia powyższe działania jako nierzetelne. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone w Ministerstwie 
Środowiska (urzędzie obsługującym ministra) roczne sprawozdania budżetowe i 
sprawozdania w zakresie operacji finansowych, a także wiarygodność  danych 
dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań  
zaprezentowanych w sprawozdaniach rocznych. Niemniej jednak badanie ksiąg 

rachunkowych wykazało błędy dotyczące głównie okresu księgowania, które miały 

wpływ na sprawozdania bieżące jednostki. Błędy te były wynikiem nieprawidłowego 
ustalenia procedur obiegu dokumentów i kontroli merytorycznej w Polityce 
rachunkowości. 

Roczne łączne sprawozdania budżetowe i kwartalne sprawozdania w zakresie 
operacji finansowych były zgodne z kwotami wynikającymi ze sprawozdań  
jednostkowych składanych przez dysponentów podległych i zostały sporządzone 
w obowiązujących terminach,. 

6 Zadanie wpisuje się  w klasyfikację  12.1.2.1. Cel: Promowanie w społeczeństwie ekologicznych postaw 

i zachowań. 
7 Zadanie wpisuje się  w działanie 12.1.6.1. System zagospodarowania odpadów. 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm., dalej: uoo lub ustawa o odpadach. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz. U. poz. 119, ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań  
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298 poz. 1766). 

6 



W ocenie NIK opisane w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości wskazują, że 
ustalony przez dysponenta części i dysponenta III stopnia system kontroli 
zarządczej nie był  w pełni adekwatny i efektywny, a mechanizmy kontroli nie 
stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 

V. Wyniki kontroli 

3.1.1. Dochody budżetowe 

1.1. Dochody budżetowe — dysponent części budżetowej 

Opis stanu W Ministerstwie Środowiska w części 41 — Środowisko prognozowana do uzyskania 
faktycznego w 2018 r. kwota dochodów została określona w ustawie budżetowej na 

2.438.316,0 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły łącznie 5.658.830,1 tys. zł, co 
stanowiło 232,1% kwoty planowanej. W porównaniu do 2017 r. były one wyższe 

2.964.802,2 tys. zł, tj, 0110,1%. 

(dowód: akta kontroli str. 10-13, 384-388, 2660-2665) 

Główną  pozycję  dochodów stanowiły wpływy ze sprzedaży uprawnień  do emisji 
gazów cieplarnianych, wynoszące 5.124.472,0 tys. zł. Były one ponad trzykrotnie 
wyższe od planowanych (1.688.001,0 tys. zł) i o 141,3% wyższe od dochodów 
wykonanych w 2017 r. z tego tytułu. Przyczyną  takiego stanu był  znaczny wzrost w 
2018 r. cen jednostek uprawnień  do emisji w porównaniu do 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2673, 2686-2696) 

Na koniec 2018 r., w części 41 — Środowisko, stan należności pozostałych do 
zapłaty wyniósł  4.500,6 tys. zł, w tym zaległości netto 4.285,5 tys. zilo. 
W porównaniu do stanu na koniec 2017 r. kwota należności pozostałych do zapłaty 
była niższa o 1.234,4 tys. zł  (tj. o 21,5%), a kwota zaległości netto — wyższa 

819,2 tys. zł  (tj. o 23,6%). Wzrost zaległości netto spowodowany był  przede 
wszystkim powstaniem nowej zaległości w kwocie 1.086,4 tys. zł  z tytułu jednej 
umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 2666-2668, 2718-2720, 2931-2939) 

Nadzór Ministra nad realizacją  dochodów budżetowych polegał  na dokonywaniu 
analiz oraz weryfikacji danych zawartych w „Informacjach z wykonania dochodów" 
przekazywanych co kwartał  przez jednostki podległe. Weryfikowano na ich 
podstawie zgodność  wykonanych dochodów z planem, poziom oraz tempo ich 
realizacji, tytuły pozyskanych dochodów. Przekazywane przez jednostki informacje 
dotyczyły również  wysokości należności pozostałych do zapłaty, zaległości netto 
i tytułu zaległości oraz działań  podejmowanych w celu ich ściągnięcia. W ramach 
działań  nadzorczych Dyrektor Departamentu Ekonomicznego zwrócił  się  do 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli 
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w związku z pojawieniem się  
niepokojącej tendencji polegającej na powstawaniu nowych zaległości, głównie 
z tytułu dzierżawy, w miejsce zaległości regulowanych przez kontrahentów. 
Działania podjęte w GDOŚ  doprowadziły do spłaty zaległych należności. 

(dowód: akta kontroli str. 1566-1663, 2983, 2933-2939) 

W 2018 r. audytorzy wewnętrzni sprawdzili m.in. realizację  zaleceń  
przeprowadzonego w 2017 r. audytu wewnętrznego pn. Sprawowanie nadzoru 
przez Ministra Środowiska nad prawidłowością  naliczania i odprowadzania 
dochodów budżetowych przez jednostki podległe i nadzorowane. Wszystkie 
zalecenia, w tym opracowanie przez DE wytycznych w zakresie postępowania 

10 Według łącznego sprawozdania Rb-27 



z dochodami przeterminowanymi i przekazanie kierownikom jednostek podległych 
i nadzorowanych, zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 2983) 

Ustalone W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
nieprawidłowości stwierdzono nieprawidłowości. 

Opis stanu 
faktycznego 

1.2. Dochody budżetowe — dysponent III stopnia 

Plan dochodów w części 41 — Środowisko ustalono na kwotę  2.055.105,0 tys. zł. 
Zrealizowane dochody wyniosły 5.470.101,8 tys. zł, co stanowiło 266,2% planu. 
W porównaniu do 2017 r. uzyskane w 2018 r. dochody były o 124,5% wyższe. 

Głównym źródłem dochodów były wpływy ze sprzedaży uprawnień  do emisji gazów 
cieplarnianych. Stanowiły one 93,7% kwoty dochodów pozyskanych przez 
dysponenta III stopnia. Dwie kolejne co do wielkości pozycje dochodów, tj. wpływy 
z wpłat stanowiących równowartość  2% przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży 
drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)11  oraz 
wpływy z tytułu wynagrodzenia z umów o ustanowienie użytkowania górniczego, 
stanowiły odpowiednio 2,6% oraz 2,1% dochodów dysponenta III stopnia. 

(dowód: akta kontroli str. 91-93, 292-295, 2682-2683) 

Doboru próby 28 dowodów/zapisów księgowych dotyczących dochodów na łączną  
kwotę 5.222,081,9 tys, zł  dokonano z zastosowaniem metody PPS 
(z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości), po uprzednim wyłączeniu 
zapisów księgowych dotyczących transakcji o małej wartości (poniżej 500 zł). 
Dodatkowo zbadano jeden dowód księgowy wybrany celowo na kwotę  88,1 tys. zł. 
Zbadane dochody stanowiły wpływy z następujących tytułów: 

aukcyjnej sprzedaży uprawnień  do emisji gazów cieplarnianych w łącznej 
kwocie 5.124.472,0 tys. zł, uzyskanej w wyniku 24 aukcji, które odbyły się  
w 2018 r., 

dwóch kwartalnych wpłat dokonanych przez Dyrekcję  Generalną  Lasów 
Państwowych na podstawie ustawy o lasach w łącznej kwocie 86.741,5 tys. zł, 

wynagrodzenia z tytułu dwóch umów o ustanowienie użytkowania górniczego 
w łącznej kwocie 10.937,6 tys. zł, 

wynagrodzenia z tytułu umowy o korzystanie z informacji geologicznej w kwocie 
18,9 tys. zł. 

Środki pozyskane w wyniku aukcyjnej sprzedaży uprawnień  wpływały na rachunek 
MŚ  w dniu następującym po dacie aukcji, z wyjątkiem części kwoty z aukcji 
przeprowadzonej w dniu 9 maja 2018 r.12. Przeliczenie dochodów z euro na złote 
następowało według kursu kupna euro Narodowego Banku Polskiego, 
obowiązującego w dniu dokonania przelewu. Sprzedaż  aukcji odbywała się  zgodnie 
z kalendarzami aukcji polskich uprawnień  na 2018 r. opracowanymi na podstawie 
umowy na sprzedaż  uprawnień  do emisji13, Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych (DGLP) dokonywała wpłat na rachunek MŚ  w terminach i wysokości 
wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach14 . Wpłaty 

it Art. 58a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), dalej: „ustawa o lasach". 
12 W dniu 10 maja 2018 r. na rachunek MŚ  wpłynęła część  środków z ww. aukcji w kwocie 208.591.976,04 zł , 

natomiast pozostała część  środków uzyskanych z aukcji w kwocie 88.090,63 zł  została przelana w dniu 

14 maja 2018 r. Opóźnienie spowodowane było błędem technicznym po stronie platformy EEX. 
13 Zawartą  w dniu 20 lutego 2017 r. przez Ministra Środowiska ze wspólną  platformą  aukcyjną  giełdy EEX. 
14 Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych na podstawie art. 58a 

ustawy o lasach była zobowiązana do dokonywania wpłat do budżetu państwa za każdy kwartał  
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wynagrodzeń  z tytułu użytkowania górniczego dokonywane były w terminach 
i w wysokości zgodnej z warunkami umów. Należność  za korzystanie z informacji 
geologicznej została uregulowana terminowo i w wysokości wynikającej z umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 6544-6545) 

W części 41 — Środowisko należności pozostałe do zapłaty według stanu na 
31 grudnia 2018 r. wyniosły ogółem 3.841,1 tys. zł, w tym zaległości netto — 
3.647,6 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. należności pozostałe do zapłaty były 
niższe o 671,7 tys. zł  (tj. o 14,9%), a zaległości netto wyższe o 1.324,9 tys. zł  
(tj. o 57,0%). Najwyższe należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto 
(odpowiednio w kwocie 1.979,9 tys. zł  oraz 1.804,8 tys. zł) dotyczyły wpływów 
z tytułu umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 91-93, 292-295, 2672-2681, 2931-2939, 2952-2953, 2963- 
2966) 

Przeanalizowano cztery wybrane celowo największe salda należności bieżących na 
łączną  kwotę  179,3 tys. zł, stanowiącą  92,7% ogółu należności bieżących według 
stanu na dzień  31 grudnia 2018 r., wynoszących 193,5 tys. zł. Przeanalizowane 
salda i odpowiadające im dokumenty księgowe dotyczyły należności z tytułu dwóch 
umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej. Ujęte w księgach 
rachunkowych kwoty rat wynagrodzenia oraz terminy zapłaty były zgodne z umową. 

(dowód: akta kontroli str. 2720, 6546) 

Szczegółowym badaniem objęto 20 pozycji zaległych należności dotyczących 10 
dłużników, na łączną  kwotę  2.781,3 tys. zł  (stanowiącą  76,3% zaległości netto 
u dysponenta III stopnia) pod kątem działań  podejmowanych w MŚ  w celu ich 
odzyskania. Doboru próby dokonano w sposób celowy, kierując się  kwotami 
zaległości. Zbadane zaległości dotyczyły należności z lat 2009-2018 i wynikały m.in. 
z: umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej (11 pozycji 
zaległości od czterech kontrahentów), umów o ustanowienie użytkowania 
górniczego (sześć  pozycji zaległości od czterech podmiotów), jednej decyzji 
administracyjnej dotyczącej zwrotu równowartości uprawnień  do emisji (jedna 
pozycja zaległości) oraz dwie pozycje zaległości z innych tytułów (od dwóch różnych 
podmiotów). 

W wyniku działań  windykacyjnych podjętych w Biurze Finansowym i Departamencie 
Prawnym w 2018 r., największy dłużnik, którego zaległość  z tytułu umowy 

korzystanie z informacji geologicznej na koniec 2018 r. wyniosła 1.086,4 tys. zł, 
dobrowolnie uregulował  całą  należność  w lutym 2019 r. Z innym dłużnikiem 
prowadzone są  negocjacje w sprawie zawarcia ugody. W jednym przypadku 
Minister Środowiska przekazał  sprawę  do Prokuratorii Generalnej RP z wnioskiem 

objęcie zastępstwa procesowego. W kolejnej sprawie w związku z upadłością  
dłużnika zgłoszono wierzytelność  do syndyka masy upadłościowej. Sprawy 
pozostałych sześciu dłużników znajdowały się  na różnych etapach postępowania 
egzekucyjnego w administracji, postępowań  sądowych lub egzekucji komorniczych. 
Postępowania egzekucyjne okazały się  nieskuteczne przede wszystkim z powodu 
braku majątku dłużników, z którego można byłoby prowadzić  egzekucję. W jednym 
z takich przypadków Minister Środowiska wniósł  pozew o zapłatę  przeciwko 
członkowi Zarządu dłużnej spółki (sprawa w toku). 

(dowód: akta kontroli str. 2669-2671, 2718-2724, 6509-6511A, 6542-6543) 

kalendarzowy, w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po tym kwartale, w wysokości 
stanowiącej równowartość  2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna. 
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Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

2018 r. w MŚ  nie wystąpiły należności, które uległy przedawnieniu. Łączna kwota 
umorzeń  należności w 2018 r., obejmująca należności główne wraz z odsetkami, 
wyniosła 8,3 tys. zł  oraz 0,8 tys. EUR. Umorzenia dotyczyły kar naliczonych na 
podstawie umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej. 
Szczegółowym badaniem objęto dwa postępowania o umorzenie należności 
zakończone zawarciem przez MŚ  porozumienia z dłużnikami (tj. 100% przypadków). 
Zbadane postępowania przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w MŚ  
procedurami15. 

(dowód: akta kontroli str. 2725-2728) 

Nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego odpowiedzialności osób 
trzecich za zaległości podatkowe 104,1 tys. zł  (według stanu na koniec 2018 r.) 
wynikające z decyzji wydanej przez Ministra Środowiska16, co — pomimo wniosku 
złożonego przez dyrektora Biura Finansowego (pozytywnie zaopiniowanego przez 
dyrektora DP) — należy uznać  za działanie nierzetelne. 

(dowód: akta kontroli str. 2718-2724, 2940-2942) 

dniu 3 kwietnia 2019 r. zastępca dyrektora DPK złożył  pisemne oświadczenie, iż  
Departament nie wszczynał  postępowania administracyjnego dotyczącego 
odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe dłużnej spółki ze względu 
na trwające postępowanie dotyczące odzyskania zaległości od dłużnej spółki. 
Zdaniem składającego oświadczenie, dopiero po wyczerpaniu możliwości 
odzyskania należności w ramach toczącego się  postępowania, zostanie podjęta 
decyzja o ewentualnym wszczęciu postępowania w stosunku do osób trzecich. 

(dowód: akta kontroli str. 2954-2955, 2962) 

Kontrola NIK potwierdziła, że w DP podejmowano działania zmierzające do 
odzyskania przedmiotowych należności, jednak działania te dotyczyły dłużnej spółki, 
nie zaś  osób trzecich, w tym przypadku członków zarządu spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 2988-3000, 6400-6458) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną  jednostkę  w zakresie dochodów. Natomiast przy dochodzeniu 
należności Skarbu Państwa Minister Środowiska nie wykorzystał  wszystkich 
dostępnych prawem środków. 

3.2.2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. Wydatki budżetu państwa — dysponent części 

ustawie budżetowej wydatki budżetu państwa w części 41 — Środowisko ustalono 
w wysokości 411.627,0 tys, zł  w ośmiu działach, w tym: 

020 Leśnictwo (8.678,0 tys. zł), 
750 Administracja publiczna (89.117,0 tys. zł), 
801 Oświata i wychowanie (35.169,0 tys. zł), 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza (15.700,0 tys. zł), 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (167.491,0 tys. zł), 

15 Zasady postępowania przy rozpoznawaniu wniosków o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub 
rozłożenie na raty należności Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów o korzystanie z informacji 
geologicznej, zaakceptowane przez Głównego Geologa Kraju w dniu 8 marca 2013 r. 

16 Decyzja DOP-II.4431.5,2016 z dnia 14 września 2016 r. 
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— 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody (94.530,0 tys. zł). 

W ciągu roku limit wydatków został  zwiększony per saldo o 131,251,5 tys. zł  
(tj. o 31,9%), do kwoty 542.878,5 tys. zł  na podstawie 207 decyzji Ministra Finansów 
i jednej decyzji Prezesa Rady Ministrów w wyniku: 

zwiększenia planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę  325,0 tys. zł, 

zwiększenia planu wydatków z rezerw celowych per saldo o 131.711,4 tys. zł, 

zmniejszenia planu wydatków o kwotę  784,9 tys, zł  na podstawie decyzji Prezesa 
Rady Ministrów, wydanej zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków 
budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 201817 . 

(dowód: akta kontroli str. 549-701, 705, 752, 765, 4889-4900) 

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone dla Tatrzańskiego Parku 
Narodowego (dalej „TPN") na realizację  zadania „Usunięcie szkód popowodziowych 
w Dolinie Pięciu Stawów Polskich po intensywnych opadach deszczu w miesiącu 
lipcu 2018 r.". Minister Środowiska zawarł  umowę  dotacji z dyrektorem TPN w dniu 
10 grudnia 2018 r. Dotacja w kwocie 325,0 tys. zł  została przekazana na rachunek 
TPN w dniu 17 grudnia 2018 r. Środki wykorzystano w wysokości 301,5 tys. zł  
zgodnie z przeznaczeniem, a niewykorzystaną  kwotę  dotacji zwrócono w terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 707-784a) 

Zwiększenia limitu wydatków z rezerw celowych dokonano w sześciu działach 
z dziewięciu pozycji rezerw celowych: 

poz. 59 Dofinansowanie zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej o kwotę  92.882,0 tys. zł; 

poz. 16 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa o kwotę  26.822,6 tys. zł; 

poz. 8 Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 
europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy 
technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających 
z różnic kursowych oraz z rozliczeń  programów i projektów finansowanych 
z udziałem środków z UE o kwotę  7.015,5 tys. zł; 

poz. 78 Wypłaty odszkodowań  przez wojewodów za nieruchomości 
pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie 
gazoportu w Świnoujściu o kwotę  2.871,0 tys. zł; 

poz. 82 Podwyższenie wynagrodzeń  nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej 
o kwotę  978,9 tys, zł; 

poz, 73 Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym 
nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą  finansów publicznych, w tym 
odbudową  dochodów budżetu państwa o kwotę  799,6 tys. zł; 

poz. 10 Środki na awans zawodowy nauczycieli o kwotę  206,5 tys, zł; 

17 Dz. U. poz. 1524. 
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poz. 20 Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników 
służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2017 0 kwotę  134,9 tys. zł; 

poz. 26 Środki na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 
realizację  programu rządowego „Aktywna tablica"o kwotę  0,4 tys. zł. 

Uruchomione środki z rezerw celowych zostały wykorzystane w 97,2% (127.991,0 
tys. zł). Kontrolą  objęto osiem decyzji Ministra Finansów na kwotę  26.970,3 tys. zł, 
tj. 20,5% kwoty zwiększającej limit wydatków z rezerw celowych. Środki z rezerw 
celowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, z wyjątkiem opłaconych 
składek do organizacji międzynarodowych. 

Środki uruchomione z pozycji 59 rezerwy celowej zostały wykorzystane na kwotę  
89.963,4 tys. zł, tj. 96,9%, m.in. na: 

opłacenie składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej na kwotę  23.490,1 tys. zł; 

wsparcie zadań  Ministra Środowiska w obszarze działań  edukacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania 
zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu na kwotę  9.172,1 tys. zł; 

czynną  ochronę  siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego 
zlewni rzeki Drawy w Polsce na kwotę  8.202,0 tys. zł; 

monitoring ichtiofauny jeziornej i rzecznej w latach 2017-2018 na potrzeby oceny 
stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych na 
kwotę  3.689,1 tys. zł; 

monitoring jakości powietrza - program EMEP, chemizm opadów 
atmosferycznych, ocena jakości powietrza dla ozonu troposferycznego z użyciem 
modelowania dla lat 2016-2018 na kwotę  2.964,0 tys. zł; 

centralne oznaczanie prób w zakresie wybranych substancji priorytetowych 
w biocie w rzekach i jeziorach, według wymagań  Dyrektywy 2013/39/UE, 
pobranych w ramach realizacji monitoringu diagnostycznego w latach 2017-2018 
na kwotę  2.872,1 tys. zł; 

wsparcie procesu negocjacyjnego oraz realizację  zadań  związanych 
z wypełnianiem obowiązków wynikających z porozumień  międzynarodowych 
oraz współpracy międzynarodowej w obszarze kompetencji resortu środowiska - 
2.619,2 tys. zł; 

monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych obszarów siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 na kwotę  
2.545,8 tys. zł; 

przygotowanie i obsługę  24. Sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC 00P24), 14 Sesji 
Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) 
i wznowionej 1. Sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron 
Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) oraz Prezydencji Konferencji Stron na kwotę  
1.458,8 tys. zł; 

bazę  danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami na kwotę  
793,7 tys. zł. 

Środki uruchomione z pozycji 16 rezerwy celowej zostały wykorzystane na kwotę  
26.783,0 tys. zł, tj. w 99,9%, na: 
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wypłatę  odszkodowań  za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione i łowne 
na kwotę  25.571,3 tys. zł; 

zwrot przedsiębiorcy zagranicznemu odsetek ustawowych od należności głównej 
oraz kosztów procesu, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 
z dnia 2 marca 2018 r. sygn. akt IV C 1482/16 na kwotę  1.211,7 tys. zł. 

Środki uruchomione z pozycji 8 rezerwy celowej zostały wykorzystane na kwotę  
7.015,5 tys. zł, w 100,0% planu, m.in. na: finansowanie 2% korekty systemowej 
w kwocie 5.544,4 tys. zł  nałożonej przez Komisję  Europejską  na projekt pn. 
„Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w łodzi II", realizowany w ramach Funduszu 
Spójności 2004-2006. 
Środki uruchomione z pozycji 78 rezerwy celowej zostały wykorzystane w 82,7% 
planu na sfinansowanie wydatków bieżących GIOŚ  na kwotę  2.374,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 684-700, 4889-4894, 4903-4904, 6177-6181) 

Stosownie do art. 171 ust. 1 i 5 ufp Minister Środowiska dokonywał  przeniesień  
wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej 
części i działu budżetu państwa, a kierownicy podległych jednostek, na podstawie 
jego upoważnienia — w obrębie jednego rozdziału, 

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp Minister Środowiska, decyzją  
z dnia 21 czerwca 2018 r., dokonał  jednej okresowej blokady na kwotę  2.363,6 tys. 
zł, a kolejnymi czterema decyzjami z dnia 2 i 22 października 2018 r. oraz 8 i 28 
listopada 2018 r. zablokował  wydatki łącznie na kwotę  6.250,7 tys. zł. Wszystkie 
decyzje zostały podjęte w okresie do 32 dni od dnia przekazania wniosku przez 
dysponentów niższego stopnia lub dyrektora departamentu o dokonanie blokady. 
Okresowa blokada wydatków, obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2018 r., dotyczyła 
środków zaplanowanych na dotacje dla beneficjentów realizujących projekty 
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „MF EOG") 2009-2014 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (dalej: „NMF") 2009-2014, które ze 
względu na zakończenie w roku 2017 perspektywy finansowej nie zostaną  
wydatkowane. Po przeanalizowaniu potrzeb jednostek resortowych, wydatki miały 
zostać  przeniesione w ramach resortu środowiska na realizację  tych projektów, 
w których wystąpi niedobór środków lub posiadających decyzje Ministra Rozwoju 
i Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia w 2018 r. 

Blokada z dnia 2 października 2018 r. (1.473,4 tys. zł) dotyczyła środków, które 
zostały zaoszczędzone przy realizacji programów: Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (dalej: „PO liŚ") 2014-2020, Regionalnego Programu 
Operacyjnego (dalej: „RPO") Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, NMF 
2009-2014, MF EOG 2009-2014 i RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

W decyzji z 22 października 2018 r. zablokowano (1.288,1 tys. zł) wydatki, które były 
przeznaczone na realizację  projektów w ramach PO liŚ  2014-2020 i MF EOG 
2009-2014. 

Blokada z dnia 8 listopada 2018 r. (3.141,2 tys. zł) dotyczyła środków 
zaplanowanych na realizację  projektów w ramach PO liŚ  2014-2020 i MF EOG III 
Perspektywa Finansowa. 

Decyzją  z dnia 28 listopada 2018 r. zablokowano (na kwotę  348,0 tys. zł) planowane 
wydatki, które wynikały z oszczędności w realizacji projektu pn. „Termomodernizacja 
obiektów Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta" w ramach PO liŚ  2014-
2020. 
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Stosownie do art. 177 ust. 4 ufp, o powyższych decyzjach Minister Środowiska 
poinformował  Ministra Finansów. 

(dowód: akta kontroli str. 785-852) 

W 2018 r. w części 41 — Środowisko zrealizowane wydatki wyniosły 521.445,9 tys. 
zł, tj. 96,1% planu po zmianach, w tym wydatki na współfinansowanie projektów 
z udziałem środków UE — 69.928,1 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. wydatki były 
niższe o 29.945,4 tys. zł, tj. o 5,4%. 

W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział  miały wydatki bieżące 
jednostek budżetowych, które stanowiły 71,3% wydatków w części, dotacje (celowe) 
— 22,6%, wydatki majątkowe — 5,8%, i świadczenia na rzecz osób fizycznych — 
0,3%. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości 
371.569,0 tys. z1, tj. 97,7% planu po zmianach, w tym na współfinansowanie 
projektów z udziałem środków UE wydano 24.124,3 tys. zł. W porównaniu do 
2017 r. wydatki w tej grupie były niższe o 13.742,2 tys. zł, tj. o 3,6%. 

Według sprawozdań  z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28) 
i budżetu środków europejskich (Rb-28UE), w 2018 r. wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosły łącznie 167.404,6 tys. zł, 
z tego z budżetu państwa wydatkowano 162.350,5 tys. zł  (99,2% planu po 
zmianach) i z budżetu środków europejskich 5.054,1 tys. zł  (83,4% planu po 
zmianach). W ramach wydatków na wynagrodzenia z budżetu państwa — 13.660,5 
tys. zł  stanowiły wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem 
środków UE. W porównaniu do 2017 r. wydatki te wzrosły o 5.276,5 tys. zł  
(tj. o3,3%), z tego z budżetu państwa o 2.070,0 tys. zł  (tj, o 1,3%) i z budżetu 
środków europejskich o 3.206,4 tys. zł  (tj. o 173,5%). Analiza danych wykazanych 
w rocznych sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28) 
i z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich (Rb-28UE) nie 
wykazała przekroczenia planowanych wydatków na wynagrodzenia 
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

W 2018 r. przeciętne zatrudnieniei8 wyniosło 2.425 osób i było wyższe o 28 osób od 
przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. Wzrost przeciętnego zatrudnienia o 10 osób 
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynikał  ze zmniejszenia w 2018 r., 
w stosunku do roku 2017, liczby osób przebywających na urlopach bezpłatnych, 
macierzyńskich oraz długotrwałych zwolnieniach chorobowych, które zgodnie 
z metodologią  sporządzania Rb-70 nie są  ujmowane do wyliczenia przeciętnej liczby 
zatrudnionych. Wzrost przeciętnego zatrudnienia o 11 osób w regionalnych 
dyrekcjach ochrony środowiska (RDOŚ) wynikał  ze zmian zatrudnienia w 14 RDOŚ. 
Wzrost zatrudnienia był  związany głównie z realizacją  zadań  w ramach PO liŚ  
2014-2020. Wzrost zatrudnienia o 6 osób w dziale 750 Administracja publiczna 
wynikał  przede wszystkim z realizacji nowych zadań  związanych z „Przygotowaniem 
i obsługą  24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu oraz Prezydencją  Konferencji Stron" oraz 
„Przygotowaniem, utworzeniem i utrzymaniem Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)". 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (według kwartalnego sprawozdania Rb-70 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach) wyniosło 5.752,80 zł  i w porównaniu do 2017 r. 
było wyższe o 116,30 zł  (02,1%). 

18 Według kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach — w przeliczeniu na pełne etaty. 
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Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2018 r. wyniosły 3.178,5 tys. zł, tj. 76,9% 
planu po zmianach (4.130,8 tys, zł). Były niższe od wydatków poniesionych 
w 2017 r. o 160,7 tys. zł, tj. 04,8% (3.339,2 tys. zł). 

Na wydatki majątkowe wykorzystano 30.496,6 tys. zł, tj, 82,6% planu po zmianach, 
tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków 

pochodzących z UE wyniosły 16.670,0 tys. zł. Dotacje inwestycyjne wyniosły 
8.502,3 tys. zł, a wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
— 21.994,3 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe 
o 11.083,0 tys. zł, tj. o 26,7%. Dyrektor Departamentu Ekonomicznego (dalej: DE) 
wyjaśniła, że niepełne wykorzystanie limitu wydatków majątkowych wynikało m.in. z: 

niewydatkowania przez GIOŚ  środków w ramach projektu PO liS 2014-2020 pn. 
„Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli 
jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury 
badawczej, pomiarowej i informatycznej' na skutek przedłużenia się  procedury 
przetargowej, spowodowanego odwołaniem wykonawcy do Krajowej Izby 
Odwoławczej; 

uzyskania niższych cen poprzetargowych oraz przesunięcia części zadań  na 
2019 rok w związku ze zmianą  harmonogramu prac w ramach zadania 
„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 
2017-202U'; 

niewyłonienia wykonawców na realizację  prac w ramach projektów: „Centrum 
Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania 
właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności 
biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego" oraz „Rewitalizacja 
zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka 
Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich 
adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych"— składane w przetargach oferty 
przekraczały zaplanowaną  na ten cel kwotę. 

(dowód: akta kontroli str. 4889-4984, 6377-6380) 

Wydatki na dotacje celowe (na cele nieinwestycyjne) wyniosły 118.062,6 tys. zł  
(95,1% planu po zmianach). W porównaniu do 2017 r. były one niższe o 5.036,0 tys. 
zł, tj. o 4,1%. Dysponent części udzielił  dotacji na podstawie umów głównie 23 
parkom narodowym (89.085,6 tys. zł), a ich realizacja wyniosła 88.014,5 tys, zł  oraz 
NFOSiGW (27.267,1 łys. zł), które zostały wykorzystane na kwotę  23.172,0 tys. zł. 

Szczegółowej kontroli poddano sześć  umów dotacji19  na łączną  kwotę  
22.331,4 tys. zł, co stanowiło 18,9% zrealizowanych dotacji w części 41. Zgodnie ze 
złożonymi wnioskami o uruchomienie poszczególnych transz dotacji 
i harmonogramem płatności Ministerstwo przekazało dotacje w łącznej wysokości 
22.257,4 tys. zł, w tym 7.720,4 tys. zł  na dotacje inwestycyjne. Dotowani 
wykorzystali i rozliczyli środki w łącznej wysokości 21.533,8 tys. zł. Rozliczenia były 
przekazywane w terminach zgodnych z umowami, a po akceptacji dotowani byli 
informowani o ich przyjęciu. Niewykorzystane środki dotacji w łącznej wysokości 
723,6 tys. zł, w tym 674,1 tys. zł  na dotacje inwestycyjne, zostały zwrócone na 
rachunek Ministerstwa w terminie. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem 
na prowadzenie działań  ochronnych w ekosystemach parku narodowego, 
udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie 

19 Zawartych przez Ministra Środowiska z: NFOŚiGW (nr 46/0E/2018); Biebrzańskim Parkiem Narodowym 
(nr 4/DE/2018); Kampinoskim Parkiem Narodowym (nr 10/DE/2018; 30/DE/2018); Narwiańskim Parkiem 
Narodowym (nr 33/DE/2018); Tatrzańskim Parkiem Narodowym (nr 49/DE/2018). 
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Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

ochrony, prowadzenie działań  związanych z edukacją  przyrodniczą  realizację  
projektów w ramach PO liŚ  2014-2020 oraz na korekty systemowe i finansowe 
w ramach Funduszu Spójności. 

(dowód: akta kontroli str. 707-784a, 3001-3354, 3357-3387, 3397-3472) 

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.317,7 tys. zł, tj, 97,9% 
planu po zmianach. Były one niższe o 84,2 tys. zł, tj. o 6,0%, od wydatków 
zrealizowanych w 2017 r. 

Na koniec 2018 r. zobowiązania w części 41 wyniosły 17.109,3 tys. zł. Były niższe 
od stanu zobowiązań  na koniec 2017 r. (17.682,1 zł) o 572,8 tys. zł, tj. o 3,2%. 
Główną  pozycję  zobowiązań  stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne 
(10.584,6 tys. zł); składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 
i ubezpieczenie zdrowotne (2.129,5 tys. zł) oraz składki do organizacji 
międzynarodowych (2.111,0 tys. zł). W 2018 r., podobnie jak w 2017 r., 
zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 14-31, 389-406, 4889-4984) 

Sfinansowanie w 2018 r. ze środków rezerwy celowej poz. 59 Dofinansowanie 
zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatku na opłacenie 
składki do jednej organizacji międzynarodowej ESA w wysokości 23.490,1 tys. zł. 
Wydatek ten nie był  zgodny z celem utworzenia tej rezerwy. NIK podtrzymuje 
swoje stanowisko wyrażone w latach ubiegłych po kontrolach wykonania budżetu 
państwa, że finansowanie z tego źródła składek do organizacji międzynarodowych 
nie jest działaniem prawidłowym. Jednak wobec niezapewnienia środków na ten 
cel w budżecie państwa (poza rezerwą  celową  poz. 59) nie do zaakceptowania 
byłaby sytuacja prowadząca do nieuregulowania zobowiązań  Rzeczpospolitej 
Polskiej z tytułu członkostwa w organizacjach międzynarodowych. 

Minister Środowiska wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, na 
kolejnych etapach projektowania ustawy budżetowej na 2018 r. występował  do 
Ministra Finansów o przyznanie dodatkowego limitu środków na pełne 
sfinansowanie składek do organizacji międzynarodowych. Żaden z wniosków 
Ministra Środowiska nie został  pozytywnie rozpatrzony i ostatecznie opłacenie 
składek w 2018 r. odbyło się  na podstawie art. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 
201820. 

W ocenie NIK obowiązek opłacania składek do organizacji międzynarodowych jest 
zobowiązaniem stałym Rzeczypospolitej Polskiej wynikającym z członkostwa w tych 
organizacjach, które należy uwzględnić  w planie wydatków budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 4160-4219, 4852-4854, 4856-4859) 

2.1.2. Wydatki budżetu państwa — dysponent III stopnia 

W planie finansowym na 2018 r. Ministerstwa Środowiska — dysponent III stopnia 
(urząd obsługujący Ministra) wydatki budżetowe ustalono pierwotnie w wysokości 
90,307,0 tys. zł  w trzech grupach ekonomicznych: wydatki bieżące jednostek 
budżetowych — 85.683,0 tys. zł, wydatki majątkowe — 4.527,0 tys. zł  i świadczenia 
na rzecz osób fizycznych — 97,0 tys. zł. 
W ciągu roku limit wydatków został  zwiększony per saldo o 40.502,3 tys. zł  do kwoty 
130.809,3 tys. zł, tj. o 44,9%, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Finansów i Ministra Środowiska. Zmiany wynikały m.in. z: 

 

20 Dz. U. poz. 2371. 
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zwiększenia planu wydatków z rezerw celowych o 43.413,5 tys. zł, 
zmniejszenia planu wydatków budżetu państwa per saldo o kwotę  2.126,3 tys. zł, 
zmniejszenia planu wydatków o kwotę  784,9 tys. zł  na podstawie decyzji Prezesa 
Rady Ministrów wydanej zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych 
w ustawie budżetowej na rok 2018. 

Zwiększenia limitu wydatków z rezerw celowych dokonano z pięciu pozycji rezerw 
celowych, z tego: 

poz. 59 Dofinansowanie zadań  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej o kwotę  42.418,1 tys. zł; 
poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym 
nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą  finansów publicznych, w tym 
odbudową  dochodów budżetu państwa o kwotę  674,8 tys. zł; 
poz. 8 Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 
europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, 
Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych 
oraz rozliczeń  programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE 
o kwotę  222,6 tys. zł; 
poz. 20 Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników 
służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2017 o kwotę  95,6 tys. zł; 

poz. 10 Środki na awans zawodowy nauczycieli o kwotę  2,4 tys. zł. 
Uruchomione środki z rezerw celowych zostały wykorzystane w 95,9% 
(41.625,2 tys. zł). W strukturze środków z rezerw celowych większość, tj. 99,4% 
(41.369,3 tys. zł) stanowiły wydatki bieżące jednostek budżetowych, które zostały 
zrealizowane w 96,1% planu po korektach (43.044,1 tys. zł), pozostałe 255,9 tys. zł  
(69,3% planu po korektach) przeznaczono na wydatki majątkowe. 

Środki uruchomione z pozycji 59 rezerwy celowej zostały wykorzystane w 96,3% 
(40.832,6 tys. zł) m.in. na: 

realizację  zobowiązań  finansowych Polski wynikających z członkostwa 
w organizacjach/umowach międzynarodowych, za które odpowiada Minister 
Środowiska w dziedzinie ochrony środowiska na kwotę  23.490,1 tys. zł; 
wsparcie zadań  Ministra Środowiska w obszarze działań  edukacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania 
zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu na kwotę  9.172,1 tys. zł; 
wsparcie procesu negocjacyjnego oraz realizację  zadań  związanych 
z wypełnianiem obowiązków wynikających z porozumień  międzynarodowych 
oraz współpracy międzynarodowej w obszarze kompetencji resortu środowiska 
na kwotę  2.619,2 tys. zł; 
monitoring lasów — badania na stałych powierzchniach obserwacyjnych 
II rzędu, w tym na powierzchniach monitoringu intensywnego na kwotę  
1.637,0 tys. zł; 
przygotowanie i obsługę  24. Sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC 00P24), 14. Sesji 
Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) 
i wznowionej 1. Sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron 
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Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) oraz Prezydencji Konferencji Stron na 
kwotę  1.458,8 tys. zł. 

Środki z pozycji 73 rezerwy celowej uruchomione w kwocie 674,8 tys. zł  zostały 
wykorzystane w 72,1% (486,2 tys. zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na 
dodatki zadaniowe dla pracowników, którzy realizowali zadania w zakresie Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 
w związku z ustawą  z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw21. 

Środki z pozycji 8 rezerwy celowej w wysokości 222,6 tys. zł  zostały wykorzystane 
w 100% na plan działań  sektora środowisko 2017-2018 w ramach PO liŚ  2014-
2020 — Opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych 
i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania. 

Środki z pozycji 20 rezerwy celowej w wysokości 95,6 tys. zł  zostały wykorzystane 
w 85,1% na sfinansowanie dodatków służby cywilnej. 

2018 r. w Ministerstwie Środowiska zrealizowane wydatki wyniosły 
126.673,7 tys. zł, tj. 96,8% planu po zmianach, w tym wydatki na współfinansowanie 
projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej — 10.769,8 tys. zł. W porównaniu 
do 2017 r. wydatki były wyższe o 12.138,4 tys. zł, tj. o 10,6%. 

strukturze zrealizowanych wydatków wydatki bieżące jednostek budżetowych 
stanowiły 97,0% wydatków poniesionych przez dysponenta III stopnia, wydatki 
majątkowe — 2,9%, a świadczenia na rzecz osób fizycznych — 0,1%. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości 
122.872,9 tys. z1, tj. 97,0% planu po zmianach, w tym na współfinansowanie 
projektów z udziałem środków UE wydano 10.752,9 tys. zł. W porównaniu do 
2017 r. wydatki w tej grupie były wyższe o 12.049,3 tys. zł, tj. o 10,9%. 

Według sprawozdań  z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28) 
i budżetu środków europejskich (Rb-28UE), w 2018 r. wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosły łącznie 44.146,3 tys. zł, 
z tego z budżetu państwa wydatkowano 43.968,2 tys. zł  (98,8% planu po zmianach) 
i z budżetu środków europejskich 178,1 tys. zł  (91,8% planu po zmianach). 
W ramach wydatków na wynagrodzenia z budżetu państwa — 6.212,5 tys. zł  
stanowiły wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem 
środków UE. W porównaniu do 2017 r. wydatki wzrosły o 1.237,5 tys. zł  (tj. 02,9%), 
z tego z budżetu państwa o 1.133,3 tys. zł  (tj. o 2,6%) i z budżetu środków 
europejskich o 104,2 tys. zł  (tj. o 141,3%). Analiza danych wykazanych w rocznych 
sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28) 
i z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich (Rb-28UE) wykazała, 
że planowane wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 
budżetowej nie zostały przekroczone. 

2018 r. przeciętne zatrudnienie22 wyniosło 506 osób i było wyższe o 6 osób od 
przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (według 
kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach) wyniosło 
7.270,47 zł  i w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 119,01 zł  (o 1,7%). 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2018 r. wyniosły 819,3 tys. zł, tj. 72,1% 
planu po zmianach (1.136,0 tys. zł). Były wyższe od wydatków poniesionych 

w 2017 r. o 40,6 tys. zł, tj. o 5,2% (778,7 tys. zł). Wzrost wydatków na 

21 Dz. U. z 2017 r. poz. 2422, 
22 Według kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach — w przeliczeniu na pełne etaty. 
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wynagrodzenia bezosobowe jest wynikiem zawarcia 88 umów zlecenia w 2018 r. na 
wykonanie zadań  podstawowych, natomiast w 2017 r. było ich 33. 

(dowód: akta kontroli str. 6182-6194) 

Wydatki na składki do 29 organizacji międzynarodowych w części 41 — dysponent III 
stopnia zostały zaplanowane w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 
15.311,0 tys. zł. W ciągu roku limit wydatków został  per saldo zwiększony do 
wysokości 38.016,9 tys. zł, w tym z rezerwy celowej poz. 59 o 23.490,1 tys. zł. 
Płatności zrealizowano na kwotę  38.016,2 tys. zł  na składki do 30 organizacji 
międzynarodowych, z tego 14.526,1 tys. zł  ze środków w limicie wydatków 
i 23.490,1 tys. zł  ze środków rezerwy celowej poz. 59. Wszystkie składki zostały 
zapłacone za 2018 r. 

Na wydatki majątkowe poniesiono 3.674,5 tys. zł, tj. 92,7% planu po zmianach, 
w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków 
pochodzących z UE wyniosły 13,0 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. wydatki 
majątkowe były wyższe o 52,6 tys. zł, tj. o 1,5%. Wykonano siedem zadań: 

Budowa, modernizacja obiektów administracyjnych, gospodarczych 
i mieszkalnych; 

Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej; 

Zakup dźwigu towarowego i osobowego; 

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania; 

Zakup praw autorskich; 

Zakup sprzętu fotograficznego, multimedialnego; 

Zakup sprzętu specjalistycznego. 

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 126,3 tys. zł, tj. 90,3% 
planu po zmianach. Były one wyższe o 36,5 tys. zł, tj. o 40,7%, od wydatków 
zrealizowanych w 2017 r. 

Na koniec 2018 r. zobowiązania Ministerstwa Środowiska — dysponenta III stopnia 
wyniosły 5.990,4 tys. zł. Były niższe od stanu zobowiązań  na koniec 2017 r. 
(6.214,8 tys. zł) o 224,4 tys. zł, tj. o 3,6%. Główną  pozycję  zobowiązań  stanowiło 
dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.832,3 tys. zł) oraz składki do organizacji 
międzynarodowych (2.111,0 tys. zł). Zobowiązania wymagalne zarówno w 2018 r. 
jak i 2017 r. nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 157-159, 6182-6194) 

Szczegółowym badaniem pod względem gospodarności, legalności, celowości 
i rzetelności objęto wydatki budżetu państwa udokumentowane 120 dowodami 
księgowymi (124 zapisów księgowych) na kwotę  53.397,6 tys. zł, stanowiące 42,2% 
ogółu wydatków poniesionych przez dysponenta III stopnia. Doboru próby do 
badania dowodów/zapisów księgowych dokonano z zastosowaniem metody MUS23  
— 47 dowodów, a 73 dowody wybrano w sposób celowy. Kontrolą  objęto również  
cztery postępowania o udzielenie zamówień  publicznych finansowanych ze środków 
budżetu państwa: 

1) „Realizację  zadań  związanych z wypełnianiem zobowiązań  wynikających 
z konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie 
odległości wraz z protokołami (LRTAP)", które zostało udzielone Instytutowi 
Ochrony Środowiska — Państwowemu Instytutowi Badawczemu na podstawie 

23 MUS - statystyczna metoda monetarna, uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalne do 
wartości transakcji. 
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Ustalone 
nieprawidłowości 

umowy DPK/1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. o wartości 1.820,0 tys. zł  brutto 
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki; 

„Rozbudowę  systemu klimatyzacji freonowej w serwerowni teleinformatycznej 
Ministerstwa Środowiska", przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
unieważnione przez zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp; 

„Rozbudowę  systemu klimatyzacji freonowej w serwerowni teleinformatycznej 
Ministerstwa Środowiska", przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, zakończone zawarciem umowy o wartości brutto 
636,3 tys. zł  z wykonawcą; 

„Stworzenie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie oraz 
sparametryzowanie systemu teleinformatycznego Rejestr-BDO", do którego nie 
miały zastosowania przepisy Pzp zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp — zakończone 
zawarciem umowy o wartości 153,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 861-1158, 6384-6398, 6511-6515) 

Na podstawie wniosków dysponenta III stopnia — Minister Środowiska dwiema 
decyzjami z dnia 3 października i 9 listopada 2018 r. zablokował  wydatki łącznie na 
kwotę  862,0 tys. zł. Blokada z dnia 3 października 2018 r. (60,0 tys. zł) dotyczyła 
środków w rozdziale 75001 przeznaczonych na realizację  projektu Plan działań  
sektora środowisko na lata 2017-2018 (pomoc techniczna) — w całości wydatki 
majątkowe. Blokadą  z dnia 9 listopada 2018 r. (802,0 tys. zł) objęto trzy projekty 
w ramach PO liŚ  2014-2020 pn.: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu 
w miastach powyżej 100 tys. zł, Plan działań  sektora środowisko na lata 2017-2018 
(pomoc techniczna) i Promocja Parków Narodowych jako marki oraz jeden 
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG III Perspektywa Finansowa pn. Koszty 
zarządzania (pomoc techniczna). Zablokowano środki na wydatki majątkowe 
w wysokości 98,3 tys. zł  i na wydatki bieżące w kwocie 703,7 tys. zł. Zablokowane 
wydatki majątkowe dotyczyły części zadania pn. Zakup praw autorskich. Blokad 
dokonano z powodu oszczędności w realizacji projektu PO liŚ  pn. „Plan działań  
sektora środowisko na lata 2017-2018 (pomoc techniczna)", które powstały 
w związku ze zmianą  wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych (zakup sfinansowano z wydatków bieżących) oraz z powodu 
przesunięcia terminów wykonania na 2019 r. dwóch projektów PO liŚ  pn. 
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców" i „Promocja Parków Narodowych jako marki". 

1. Zapytanie ofertowe wraz z niepodpisanym i nieopieczętowanym opisem 
przedmiotu zamówienia na stworzenie, dostarczenie, zainstalowanie, 
skonfigurowanie oraz sparamettyzowanie systemu teleinformatycznego 
Rejestr—BDO i formularzem ofertowym zostało wysłane elektronicznie do trzech 
potencjalnych wykonawców w dniu 29 listopada 2017 r. o godzinie 10:20 przez 
pracownika Wydziału Koordynacji Systemów Informatycznych Resortu w Biurze 
Dyrektora Generalnego. Termin przekazania ofert wyznaczono do 30 listopada 
2017 r. do godziny 14:00. Przyjęto dwa kryteria oceny ofert: cena oferty z wagą  
95% i termin oddania produktów fazy produkcyjnej do testów zamawiającego 
z wagą  5%, przy czym terminem nieprzekraczalnym był  8 stycznia 2018 r. 
Oferty złożyło dwóch oferentów: jeden oferent przedstawił  cenę  wykonania 
przedmiotu umowy na kwotę  148.338,00 zł  z terminem oddania produktów fazy 
produkcyjnej do 8 stycznia 2018 r., drugi natomiast cenę  wyższą, 
tj. 153.504,00 zł, z terminem oddania produktów fazy produkcyjnej do 
2 stycznia 2018 r. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert na 
wykonawcę  wybrano drugiego oferenta. 
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Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego wyjaśnił, że Biuro 
wyznaczyło jednodniowy termin na sporządzenie oferty na stworzenie, 
dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie oraz sparametryzowanie 
systemu teleinformatycznego Rejestr-BDO, gdyż  procedury udzielania 
zamówień  publicznych nie określają  minimalnego terminu składania ofert. 
Natomiast krótki termin składania ofert był  związany z krótkim terminem 
wykonania usługi i natychmiastową  potrzebą  jej uruchomienia. Na pytanie czy 
potencjalni wykonawcy, do których wysłano zapytania ofertowe, znali wcześniej 
zakres przedmiotu zamówienia Zastępca Dyrektora BDG stwierdził, że nie ma 
wiedzy na ten temat. W sprawie technicznej możliwości wykonania w ciągu 
jednej doby oferty na system teleinformatyczny Rejestr—BDO i skalkulowanie 
ceny uwzględniającej wszystkie elementy cenotwórcze Zastępca Dyrektora 
BDG wyjaśnił, że to jest pytanie do wykonawców. Jeżeli wykonawca miałby 
jakikolwiek problem ze skalkulowaniem ofert, dyrektor BDG otrzymałby 
informacje od wykonawcy z prośbą  o przedłużenie czasu na składanie ofert. 

W ocenie NIK, wysłanie zapytania ofertowego z jednodniowym terminem na 
opracowanie ofert było działaniem nierzetelnym. 

(dowód: akta kontroli str. 1100-1158, 1324-1326) 

2. W dniu 14 grudnia 2017 r. Skarb Państwa — Minister Środowiska, 
reprezentowany przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w imieniu i na 
rzecz którego działał  Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, zawarł  
umowę  nr BDG-wksir 189/2017 na wykonanie na rzecz Ministerstwa dzieła, na 
które składało się  wykonanie 12 produktów w celu stworzenia, dostarczenia, 
zainstalowania, skonfigurowania oraz sparametryzowania systemu 
teleinformatycznego Rejestr-BDO (dalej: „Rejestr-BDO"). Przedmiot umowy 
realizowano w trzech fazach: (1) produkcyjnej, (2) stabilizacyjnej i (3) 
utrzymaniowo-rozwojowej. Na wynagrodzenie określone w maksymalnej 
łącznej kwocie 153,5 tys. zł  brutto składało się  wynagrodzenie za wykonanie 
poszczególnych faz realizacji przedmiotu umowy, tj.: 

za wykonanie fazy produkcyjnej 76,3 tys. zł  brutto; 

za wykonanie fazy stabilizacyjnej 21,1 tys. zł  brutto; 

za uruchomienie dostępu dla jednostek administracji publicznej w ramach 
usług rozwoju fazy utrzymaniowo-rozwojowej 8,6 tys. zł  brutto, 

za uruchomienie dostępu publicznego do Rejestru-BDO w ramach usług 
rozwoju fazy utrzymaniowo-rozwojowej 11,1 tys. zł  brutto, 

za wykonanie usług rozwoju w ramach fazy utrzymaniowo-rozwojowej do 
9,8 tys. zł  brutto, 

za wykonanie usług utrzymania w ramach fazy utrzymaniowo-rozwojowej 
26,6 tys. zł  brutto. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w tiret 1-4 i 6, miało charakter ryczałtowy. 
Wynagrodzenie za wykonanie usług rozwoju w ramach fazy utrzymaniowo-
rozwojowej (tiret 5) miało być  ustalane każdorazowo na podstawie zamówienia 
i jego wyceny przedstawionej przez wykonawcę  i zaakceptowanej przez 
zamawiającego, z uwzględnieniem ilości przewidywanych roboczogodzin oraz 
ceny 98,40 zł  brutto za jedną  roboczogodzinę  prac. Ministerstwo złożyło trzy 
zamówienia na dodatkowe prace zmieniające Rejestr-BDO, na które 
wykorzystano łącznie 100 roboczogodzin, za które zapłacono 9.840,00 zł. 

Z tytułu realizacji umowy wykonawca otrzymał  wynagrodzenie w kwocie 
153,5 tys. zł, z tego w 2018 r. — 146,9 tys. zł. Zapłaty dokonano początkowo ze 
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środków budżetowych, a od 25 września 2018 r. — ze środków rezerwy celowej 
poz. 59. 

Według punktu 6.3 umowy, który określa harmonogram ramowy realizacji 
umowy, przygotowanie środowiska produkcyjnego oraz zainstalowanie na 
środowisku produkcyjnym i udostępnienie środowiska produkcyjnego 
użytkownikom końcowym produktów fazy produkcyjnej i stabilizacyjnej, 
niezawierających błędów, zgodnie z ich specyfikacją  określoną  w załączniku 
nr 1 do umowy — miało nastąpić  nie później niż  do dnia 23 stycznia 2018 r. 
Z punktu 2.2. załącznika nr 1 do umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia 
wynika natomiast, że: 

do 23 stycznia 2018 r. miało nastąpić  podpisanie protokołu odbioru 
zamówienia i udostępnienie produkcyjne produktów fazy stabilizacyjnej dla 
urzędów marszałkowskich oraz podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (posiadających 
konta w Rejestrze-BDO); 

do 23 marca 2018 r. miało nastąpić  podpisanie protokołu odbioru 
zamówienia i udostępnienie produkcyjne produktów fazy utrzymaniowo-
rozwojowej dla pozostałych organów administracji, tj. uruchomienie 
dostępu do systemu dla pozostałych organów administracji publicznej, 
wyszczególnionych w art. 83 uoo oraz umożliwienie wygenerowania 
raportu z danych rejestru; 

do 23 kwietnia 2018 r. miało nastąpić  podpisanie protokołu odbioru 
zamówienia i udostępnienie produkcyjne produktów fazy utrzymaniowo- 
rozwojowej, tj. uruchomienie dostępu publicznego do Rejestru-BDO. 

Oznacza to, że uruchomienie dostępu do systemu dla pozostałych jednostek 
administracji publicznej i dostępu publicznego zostało wyłączone z fazy 
produkcyjnej i stabilizacyjnej, realizowanej do 23 stycznia 2018 r. Zaliczono je 
do usług rozwoju w fazie utrzymaniowo-rozwojowej, wbrew definicji „usługi 
rozwoju", zawartej w punkcie 1 umowy, według której są  to usługi realizowane 
przez wykonawcę  na podstawie zamówień, których celem jest zmienianie 
i rozbudowywanie produktów. Wynagrodzenie wykonawcy za te usługi nie 
zostało jednak ustalone na podstawie wyceny wynikającej z ilości 
roboczogodzin i ceny za roboczogodzinę. Za uruchomienie powyższych usług 
dostępu wartość  wynagrodzenia określono w umowie ryczałtowo (łącznie 
19,7 tys. zł) i były wykonane na podstawie dwóch zamówień. 

Według art. 49 ust. 5 uoo rejestr jest prowadzony w systemie 
teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne24, 
a art. 3 pkt 3 powyższej ustawy stanowi, że system teleinformatyczny to zespół  
współpracujących ze sobą  urządzeń  informatycznych i oprogramowania 
zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie 
danych przez sieci telekomunikacyjne (...). 

Zastępca Dyrektora BDG wyjaśnił, że w ramach fazy produkcyjnej 
i stabilizacyjnej marszałkowie województw mieli dostęp do systemu i mogli 
dokonywać  wpisów do rejestru od 23 stycznia 2018 r. 
Do 23 stycznia 2018 r. zostały uruchomione wszystkie funkcjonalności, system 
został  uruchomiony w Internecie, a dostęp w ramach fazy produkcyjnej uzyskali 
pracownicy Ministerstwa Środowiska i Urzędów Marszałkowskich w celu 

zarejestrowania podmiotów, występujących z pisemnym wnioskiem o wydanie 

24 Dz. U. z 2017 r. poz. 570, ze zm. 
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decyzji o wpisie do rejestru. Marszałek wydawał  decyzje o wpisie do Rejestru-
BDO też  (w formie papierowej) na podstawie wniosku podmiotu. Dostęp do 
pozostałych funkcjonalności został  uruchomiony w ramach fazy utrzymaniowo-
rozwojowej pozostałym interesariuszom Rejestru-BDO do 23 kwietnia 2018 r. 
Z fazy produkcyjnej i stabilizacyjnej umowy wyłączono takie funkcjonalności jak 
dostęp organów administracji publicznej, wyszczególnionych w art. 83 uoo, 
z wyłączeniami, o których mowa w art. 49 ust. 7 uoo, dostęp publiczny do 
rejestru podmiotów oraz linki do rejestrów prowadzonych w innych niż  
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich, zgodnie z art. 49 ust. 8 uoo 
ze względu na proces wydawania decyzji przez marszałków o wpisie do 
rejestru podmiotów. Marszałkowie mieli czas na rozpatrzenie i wydanie decyzji, 
a podmioty miały czas na złożenie wniosków w formie papierowej. Niemożliwe 
było uruchomienie dostępu do wszystkich funkcjonalności Rejestru-BDO 
wczasie do 23 stycznia 2018 r. Ponadto, w ramach fazy produkcyjnej 
i stabilizacyjnej, testowane były funkcjonalności i zabezpieczenia u Marszałków 
i w Ministerstwie Środowiska. 
W ocenie NIK, Minister Środowiska nie wywiązał  się  z obowiązku utworzenia 
kompletnego systemu teleinformatycznego Rejestr-BDO nawet w terminie do 
24 stycznia 2018 r., gdyż  w dacie Komunikatu Ministra Środowiska z dnia 
24 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami25  Rejestr-
BDO nie posiadał  kilku wymaganych funkcjonalności. Nie zapewniono dostępu 
organom administracji publicznej, wyszczególnionym w art. 83 uoo, 
z wyłączeniami, o których mowa w art. 49 ust. 7 uoo; dostępu publicznego do 
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami oraz linków do rejestrów prowadzonych w innych 
niż  Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich, zgodnie z art. 49 ust. 8 
uoo. Nastąpiło to dopiero w kwietniu 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1159-1245, 1324-1326) 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „rozbudowę  systemu klimatyzacji freonowej w serwerowni 
teleinformatycznej Ministerstwa Srodowiska" zostało unieważnione przez 
zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 Pzp, gdyż  nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu. Na 
podstawie art. 67 ust. 4 Pzp wszczęto postępowanie w trybie z wolnej ręki. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że zamówienia o wartości 636,3 tys. zł  
udzielono z naruszeniem art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. Nie zostały spełnione 
przesłanki zastosowania tego trybu. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp 
zamówienia z wolnej ręki można udzielić, gdy w postępowaniu prowadzonym 
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego 
nie wpłynął  żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie 
zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność  z opisem 
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni 
z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 
zmienione. Zamawiający w sposób istotny zmienił  pierwotne warunki 
zamówienia. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp o udzielenie zamówienia mogą  
ubiegać  się  wykonawcy, którzy spełniają  warunki udziału w postępowaniu, o ile 
zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 b Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą  dotyczyć  
m.in. zdolności technicznej lub zawodowej. 

25 M.P. poz. 118. 
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Zamawiający w sekcji 111.1.3 ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zobowiązał  wykonawcę  do wykazania, że 
„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał  należycie oraz 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył  co najmniej 
trzy roboty budowlane, o wartości co najmniej 400.000 złotych brutto każda, 
które swoim zakresem obejmowały również  montaż  klimatyzacji.". Zamawiający 
wymagał  od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 
realizacji zamówienia wraz z informacją  o kwalifikacjach zawodowych lub 
doświadczeniu tych osób. Określając warunki udziału w postępowaniu w trybie 
z wolnej ręki, zamawiający w zaproszeniu do udziału w negocjacjach z dnia 
4 czerwca 2018 r. stwierdził  tylko, że o udzielenie zamówienia może ubiegać  
się  wykonawca, który nie podlega wykluczeniu. Nie określił  warunków udziału 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz nie żądał  dowodów na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 
Zastępca Dyrektora BDG wyjaśnił, że „według art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp jedną  
z przesłanek udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest to, że warunki 
zamówienia określone w przetargu nieograniczonym nie zostały w sposób 
istotny zmienione. Warunki zamówienia, o których mowa w tym przepisie, nie 
mogą  być  rozumiane jako warunki udziału w postępowaniu, gdyż  ustawa 
wyraźnie rozgranicza te pojęcia np. art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp. Żaden z przepisów 
ustawy nie obliguje zamawiającego do formułowania warunków udziału 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy (art. 22 ust. 1 pkt 
1 b Pzp, art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp). W przypadku, kiedy zamawiający przyjmuje, 
że wykonawca daje rękojmię  należytego wykonania zamówienia zamawiający 
nie musi weryfikować  posiadanego doświadczenia wykonawcy. W związku 
z powyższym, w postępowaniu zamawiający skorzystał  z uprawnienia 
nadanego ustawą  i weryfikował  wykonawcę  jedynie w zakresie braku podstaw 
wykluczenia z postępowania. Rękojmia należytego wykonania zamówienia 
wynika z tego, że poprzednia umowa realizowana na rzecz zamawiającego 
została wykonana w sposób należyty, niebudzący zastrzeżeń.". 

NIK nie podziela wyjaśnień  złożonych przez zastępcę  dyrektora BDG. 

W ocenie NIK przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki bez 
zachowania jednakowych warunków udziału wykonawców w postępowaniu 
stanowi istotną  zmianę  pierwotnych warunków zamówienia. W myśl art. 12a 
ust. 2 Pzp, za istotną  zmianę  warunków zamówienia należy uznać  taką  zmianę, 
która może wpływać  na krąg potencjalnie zainteresowanych wykonawców, 
stanowiąc naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Oznacza to, 
że nie można zmieniać  m.in. przedmiotu zamówienia czy jego istotnych cech 
w sposób, który mógłby mieć  wpływ na kształt zamówienia. Zakazane są  także 
istotne zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert. Wprowadzenie warunku udziału na etapie prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego ograniczyło dostęp do udziału w postępowaniu dla tych 
potencjalnych wykonawców, którzy nie mogli się  wykazać  doświadczeniem 
w zakresie co najmniej trzech robót budowlanych o wartości co najmniej 
400 tys. zł  brutto każda, które swoim zakresem obejmowały również  montaż  
klimatyzacji. Podkreślenia wymaga również  fakt, że wybrany wykonawca nie 
złożył  oferty w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, a po zawarciu umowy nr BDG-WESI-108/2018 z dnia 
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30 sierpnia 2018 r. z MŚ, zlecił  wykonanie przedmiotowej roboty budowlanej 
podwykonawcy za cenę  467,7 tys. zł  brutto. 
Również  w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
z 5 października 2000 r. C-337/98 wskazano, że „Zmiana zamówienia 
publicznego w czasie jego trwania może być  uznana za istotną, jeżeli 
wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej 
procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów 
niż  ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie 
innej oferty niż  ta, która została pierwotnie dopuszczona.". 

(dowód: akta kontroli str. 900-1099, 1324-1326) 

W ocenie NIK powyższe postępowanie było niezgodne z przepisami Pzp. 

W 10 „Dyspozycjach zapłaty", spośród 29 objętych kontrolą  (34,5%), opis 
terminu płatności składki był  niepełny lub nie wynikał  z zasad finansowania 
składek lub innych dokumentów, załączonych do rachunku lub faktury. 
Nieprawdziwe lub niepełne informacje zawarte w tym dokumencie wprowadzały 
w błąd pracowników Biura Finansowego, dokonujących płatności składek, 
odnośnie do terminu ich zapłaty. Skutkowało to przedwczesnym dokonywaniem 
płatności składek, nawet do czterech miesięcy przed terminem. Na przykład: 

W dyspozycji zapłaty DOP-ZFP.083.1,2018 /EUROBATS z dnia 9 lutego 
2018 r., dotyczącej zapłaty składki na rzecz Funduszu Powierniczego 
Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS za rok 
2018 na kwotę  8.116,00 EUR oraz w dyspozycji zapłaty DOP-
ZFP.083.1.2018/ASCOBANS z dnia 9 lutego 2018 r., dotyczącej zapłaty składki 
na rzecz Funduszu Powierniczego Porozumienia o ochronie małych waleni 
Bałtyku, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego — ASCOBANS 
za rok 2018 na kwotę  12.582,00 EUR — jako termin płatności składki wpisano 
28 lutego 2018 r., natomiast z załączonych dokumentów wynika, że termin 
zapłaty składki upływał  z dniem 30 czerwca 2018 r. Zapłaty składek dokonano 
w dniu 21 lutego 2018 r., tj. cztery miesiące przed terminem płatności. Dyrektor 
DOP wyjaśniła, że kraje członkowskie są  proszone o dokonanie opłaty tak 
szybko jak to możliwe, jednakże bez wskazania konkretnego terminu spłaty. 
Ponieważ  faktury wpłynęły do Departamentu 30 stycznia 2018 r., więc 
przekazano je do realizacji. 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było nierzetelne. Formularz pn. 
dyspozycja zapłaty dotyczący płatności składek powinien być  wypełniany 
w sposób dokładny na podstawie zasad finansowania obowiązujących strony 
organizacji międzynarodowej. W przypadku braku zawitych terminów płatności, 
BF powinno być  rzetelnie informowane o rodzajach płaconych składek 
i elastycznych możliwościach zapłaty wynikających z uzgodnień  pomiędzy 
stronami. 

(dowód: akta kontroli str. 4329-4500) 

Przy zawieraniu umowy o specjalistyczne usługi doradcze w 2019 r., Dyrektor 
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych nie uwzględnił  negatywnej 
opinii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz audytu wewnętrznego, dotyczącej 
postanowień  analogicznej umowy z 2018 r., co było działaniem nierzetelnym. 

Audyt przeprowadzony w Ministerstwie Środowiska w 2018 1-.26 wskazał, iż  na 
podstawie umowy Nr 1/2018/DGK/U z 10 stycznia 2018 r. Dyrektor DGK zlecił  

26 Zadanie audytowe pt. Przejrzystość  podziału zadań  (w tym określonych w dokumentach strategicznych) 
pomiędzy komórkami geologicznymi MŚ. Wykorzystanie zaleceń  pokontrolnych NIK. 
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firmie zewnętrznej świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie prawa 
geologicznego i górniczego na łączną  kwotę  nieprzekraczającą  92,3 tys. zł  
brutto. 
Umowa dopuszczała świadczenie usług m.in. telefonicznie lub osobiście. Jak 
wykazał  audyt wewnętrzny, usługi doradcze zrealizowane w formie ustnej 
stanowiły od 27,6% do 80% zrealizowanych zleceń  w 2018 r., w zależności od 
miesiąca. W sprawozdaniu z audytu stwierdzono m.in., że „przyjęty sposób 
realizacji umowy przede wszystkim poprzez udzielanie porad ustnych budzi 
wątpliwości audytorów. Zlecanie spraw bez dokładnego sprecyzowania, co ma 
być  przedmiotem (opinii) zamówienia i bez dostępu do akt sprawy skutkowało 
zapisami w przedstawionych opiniach prawnych, „że brak dostępu do akt 
sprawy powoduje, że przedstawiane stanowisko może nie uwzględniać  
niektórych istotnych kwestii". W sprawozdaniu wskazano, że dyrektor DGK nie 
zgodził  się  ze stanowiskiem audytorów, iż  opinie powinny przybierać  tylko 
formę  pisemną. Tymczasem stanowisko audytorów było zbieżne z ustaleniami 
kontroli przeprowadzonej przez Kancelarię  Prezesa Rady Ministrów w 
2018 r.27, które zawierały m.in. stwierdzenie, że ustna forma realizacji umowy 
na doradztwo nie sprzyja efektywnemu zarządzaniu wiedzą  w organizacji, 
szczególnie w sytuacji, gdy przedmiot umowy dotyczył  zagadnień  
specjalistycznych. 

Łączne wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy 
Nr 1/2018/DGK/U wyniosło 87,4 tys. zł. 

Wbrew krytycznej opinii KPRM i audytorów wewnętrznych, w dniu 10 stycznia 
2019 r. Dyrektor DGK zawarł  z tym samym podmiotem kolejną  umowę  
nr 1/2019/DGK/U o doradztwo. Wynagrodzenie zleceniobiorcy określono na 
kwotę  nieprzekraczającą  101,5 tys. zł, zaś  postanowienia umowy pozwalały na 
świadczenie usług w formie ustnej i telefonicznej (podobnie jak to miało miejsce 
w umowie na 2018 r.). 
Dyrektor DGK wyjaśnił, iż  zalecił  m.in., aby wszelkie opinie przybierające formę  
ustnych porad i konsultacji były dokumentowane pisemnie w postaci krótkiej 
notatki sporządzanej przez pracownika, któremu udzielono porady ustnej i 
dołączane do protokołów zdawczo-odbiorczych. Poinformował  ponadto, że przy 
sporządzaniu ww. umowy z 10 stycznia 2019 r. wziął  pod uwagę  ustalenia ww. 
kontroli i audytu, w wyniku czego zostały wprowadzone zmiany do umowy 
z 2019 r. w stosunku do poprzedniej umowy z 2018 r. 

Zdaniem NIK, powyższe postępowanie było nierzetelne. Dokonanych zmian 
w postanowieniach umowy nie można uznać  za realizację  zaleceń  kontroli 
i audytu, gdyż  nie przewidują  one dokumentowania w formie pisemnej porad 
i konsultacji udzielanych w formie ustnej. Podkreślić  należy, że Dyrektor DGK, 
zobowiązując pracowników Departamentu do utrwalania na piśmie 
uzyskiwanych przez nich ustnych opinii, przerzucił  na nich obowiązek, który 
powinien należeć  do zleceniobiorcy w ramach otrzymywanego przez niego 
wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 2809-2919, 2960-2961, 2986-2987, 6461-6505) 

27 Kontrola w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania urzędu w 2016 r. i 2017 r. w obszarach: 

wdrożenia Rekomendacji dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w jednostkach administracji 

rządowej, zarządzania flotą  samochodową  wynajmu powierzchni oraz zasadności przyznawania dodatków 

zadaniowych, przeprowadzona w okresie luty-marzec 2018 r., zakończona wystąpieniem pokontrolnym 

z dnia 24 września 2018 r. 
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Opis stanu 
faktycznego 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

2.2.1 Wydatki budżetu środków europejskich — dysponent części 

ustawie budżetowej w części 41 — Środowisko wydatki budżetu środków 
europejskich (BŚE) na 2018 rok ustalono w wysokości 1.457.941,0 tys. zł. Wydatki 
te zaplanowano na realizację  projektów finansowanych: 

w latach 2014-2020 w ramach: PO liŚ  2014-2020 — 1.412.698,0 tys. zł, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: „POWER") — 
1.366,0 tys. zł  oraz sześciu RP028 — łącznie 3.707,0 tys. zł; 

w latach 2009-2014 w ramach MF EOG — 13.490,0 tys. zł  oraz NMF — 
782,0 tys. zł; 

w latach 2007-2013 w ramach PO liŚ  2007-2013 (25.898,0 tys. zł). 

2018 r. limit wydatków ogółem w części 41 został  zwiększony per saldo 
o 886.499,8 tys. zł  do wysokości 2.344.440,8 tys. zł  ze środków rezerwy celowej 
poz. nr  98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 3933, 5428-5429) 

Środki z tej rezerwy w kwocie 886.499,8 tys. zł  były przeznaczone na realizację  
jednego projektu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z PO liŚ  2014-2020 
oraz dla NFOŚiGW, który pełnił  rolę  instytucji wdrażającej dla działań  2.1-2.5 PO liŚ  
2014-2020 oraz beneficjenta realizującego projekt indywidualny pn. „Zbiornik 
przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim 
(polder)" w ramach PO liŚ  2014-2020. Środki z rezerwy zostały wykorzystane 
w kwocie 835.904,6 tys. zł  (tj. w 94,3%) zgodnie z celem. 

(dowód: akta kontroli str. 3933, 3934-3957, 3958-3999, 5445-5446, 5447-5541) 

W wyniku zmian: 

zwiększono limit na PO liŚ  2014-2020 o 926.590,4 tys. zł, do wysokości 
2.339.288,4 tys. zł, zmniejszono limit na POWER o 519,8 tys. zł, do wysokości 
846,2 tys. zł, zwiększono łączny limit na RPO o 78,9 tys. zł, do wysokości 
3.785,9 tys. zł; 

zmniejszono limit na NMF 2009-2014 o 782,0 tys. zł, do wysokości 0,0 tys. zł  
oraz zmniejszono limit na MF EOG 2009-2014 o 13.240,8 tys. zł, do wysokości 
249,2 tys. zł. Zaplanowane pierwotnie środki w ramach tych programów zostały 
zmniejszone w ciągu roku, gdyż  zadania przewidziane do realizacji przez 
beneficjentów zostały wykonane i sfinansowane w 2017 r. 

trakcie 2018 roku zaplanowano wydatki dla dwóch nowych programów NMF III 
Perspektywa Finansowa (137,9 tys. zł) oraz MF EOG III Perspektywa Finansowa 
(133,2 tys. zł) oraz zrezygnowano z wydatków w ramach limitu na PO liŚ  2007-
2013 (25.898,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 5428-5429) 

2018 roku wykonanie wydatków, według sprawozdania Rb-28UE z wykonania 
planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na 
realizację  Wspólnej Polityki Rolnej, wyniosło 2.215.423,0 tys. zł, tj. 94,5% planu po 

28 Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny — 
Lubuskie 2020, Regionalny Program Operacyjny Woj. Opolskiego na lata 2014-2020, Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
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zmianach. Wydatki w 2018 r. były prawie trzykrotnie wyższe od wydatków 
poniesionych w 2017 r. na kwotę  779.886,8 tys. zł. 

Najwięcej środków wydatkowano w ramach PO liŚ 2014-2020, 

tj. 2.210.732,2 tys. zł, co stanowi 94,5% planu po zmianach dla tego programu. 
Wydatki te były głównie (98,3%) poniesione z działu 900 — Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska na płatności dla beneficjentów realizujących projekty 
w ramach II osi priorytetowej PO liŚ  2014-2020 — Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. 

Na pozostałe programy i mechanizmy finansowe w 2018 r. wydatkowano łącznie 
4.690,8 tys. zł, z tego: 

3.435,4 tys. zł  w ramach sześciu RP029  (92,7% planu po zmianach) na 
realizację  10 projektów przez technika leśne i regionalne dyrekcje ochrony 

środowiska. W ramach projektów sfinansowano m.in. działania mające na celu 
ochronę  bioróżnorodności i siedlisk przyrodniczych, podniesienie jakości 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zakupy sprzętu dydaktycznego; 

766,9 tys. zł  z POWER (90,6% planu po zmianach) na realizację  trzech 
projektów pn. „Zdobywamy na europejskim rynku pracy", „Praktyki w Irlandii na 
wyciągniecie ręki" i „Mobilność  i doświadczenie — nowa wiedzą  leśną"; 

249,2 tys. zł  z MF EOG 2009-2014 (100% planu po zmianach) na dotacje 
celowe dla NFOŚIGW na realizację  działań  w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej (dalej: „FWD"); 

121,7 tys. zł  z NMF III Perspektywa Finansowa (88,3% planu po zmianach) na 
realizację  działań  w ramach FWD; 

117,6 tys. zł  z MF EOG III Perspektywa Finansowa (88,3% planu po zmianach) 
na płatności dla beneficjentów realizujących projekty i na realizację  działań  
w ramach FWD. 

(dowód: akta kontroli str. 52-60, 127-210, 3909-3910, 3911-3913, 3918) 

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp Minister Środowiska 
w 2018 r. podjął  dwie decyzje blokujące wydatki. 

Decyzja nr 10/2018/BE z dnia 21 czerwca 2018 r. obejmowała okresową  blokadę  
wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014 na kwotę  11.437,8 tys. zł  z 14.272,0 tys. zł, która obowiązywała do dnia 
31 sierpnia 2018 r. Przyczyną  wprowadzenia blokady środków ujętych w planie 
finansowym dysponenta części budżetowej na dotacje dla beneficjentów, 
realizujących projekty w ramach FWD (PLO3 i PL04), było wcześniejsze niż  
planowano zakończenie perspektywy finansowej. 

Decyzją  nr 27/2018/BE z dnia 27 listopada 2018 r. dysponent części zablokował  
środki z PO liŚ  2014-2020 oraz POWER 2014-2020 ze skutkiem do dnia 
31 grudnia 2018 r. na kwotę  3.911,3 tys. zł. Zgodnie z planem finansowym na 
realizację  przedmiotowych programów w budżecie środków europejskich 

zabezpieczono kwotę  w wysokości 1.414.064,0 tys. zł. Dysponent części 

budżetowej dokonał  blokady środków z powodu uzyskania oszczędności w ramach 

29 Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny — Lubuskie 
2020, Regionalny Program Operacyjny Woj. Opolskiego na lata 2014-2020, Regionalny Program 

Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego na 

lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
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przeprowadzonych postępowań  przetargowych i udzielonych zamówień  oraz zmiany 
założeń  realizacji projektów. 

(dowód: akta kontroli str. 3832-3848, 3849-3877) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

2.2.2. Wydatki budżetu środków europejskich — dysponent III stopnia 

2018 r. pierwotny limit wydatków dla dysponenta III stopnia wynosił  
24.873,0 tys, zł  na realizację  trzech projektów PO liŚ  2014-2020: 

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców; 

Promocja Parków Narodowych jako marki; 

Wsparcie działań  edukacyjnych Ministra Środowiska w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

ciągu roku limit został  zmniejszony o 12.450,1 tys. zł, tj. o 50,1% i wyniósł  
12.422,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 107-108, 374-381) 

Zmniejszenie planu wydatków dysponenta III stopnia MŚ  na 2018 r. spowodowane 
było m.in. zmianą  na 2019 r. terminu rozliczenia zadań  zrealizowanych w 2018 r., 
obniżeniem limitu na wydatki kwalifikowane w związku z nałożoną  korektą  
finansową  oraz podwyższeniem z 3,5 tys. zł  do 10,0 tys. zł  limitu wartości środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

(dowód: akta kontroli str. 5596-5597, 5599,5615-5617) 

Zgodnie z wyjaśnieniami zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji 
Ministerstwa Środowiska przyczyną  odstąpienia od realizacji projektu pn. „Wsparcie 
działań  edukacyjnych Ministra Środowiska w zakresie zrównoważonego rozwoju" 
było „zidentyfikowanie zagrożenia operacyjnego w postaci kumulacji priorytetowych 
zadań  wynikających z umowy o realizację  zadania ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (...) oraz w obliczu wzrostu 
fluktuacji kadr w Departamencie. W związku z przyjętym rządowym Programem 
Czyste Powietrze, priorytetem tematycznym kierownictwa resortu w 2018 r. 
w zakresie działań  edukacyjnych było zagadnienie poprawy jakości powietrza. (...) 
nie stwierdzono negatywnych skutków odstąpienia od realizacji przedmiotowego 
projektu.". 

(dowód: akta kontroli str. 3931-3932, 5594) 

Wydatki zrealizowano na kwotę  10.136,7 tys. zł, tj. 81,6% planu po zmianach. 
W porównaniu do 2017 r. były one wyższe o 4.040,4 tys. zł. Zostały wykorzystane 
zgodnie z założonym celem w całości na realizację  dwóch projektów „Opracowanie 
planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" oraz 
„Promocja Parków Narodowych jako marki". 

(dowód: akta kontroli str. 107-108) 

Szczegółowym badaniem pod względem gospodarności, legalności, celowości, 
rzetelności oraz prawidłowości udzielania zamówień  publicznych objęto wydatki 
udokumentowane trzynastoma dowodami księgowymi na łączną  kwotę  
9.229,2 tys. zł. Doboru próby do badania dowodów/zapisów księgowych dokonano 
z zastosowaniem metody MUS — 1 dowód, a 12 dowodów dobrano w sposób 
celowy. Poddane badaniu wydatki stanowiły 91,0% wydatków BŚE poniesionych 
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Ustalone 
nieprawidłowości 

przez dysponenta III stopnia. Badaniem objęto trzy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzone 
w 2018 r. o łącznej wartości umów 31.370,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 3474-3544, 5052-5064, 5082-5241, 6511-6515) 

1. Postępowanie przetargowe na „Opracowanie planów do zmian klimatu 
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" przeprowadzono niezgodnie z Pzp30. 

1.1. W postępowaniu przetargowym zastosowano klauzule społeczne bez 
uwzględnienia tej kwestii w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co było 
niezgodne z art. 36 ust. 2 pkt. 9 Pzp, natomiast w umowie z wykonawcą  nie zawarto 
uprawnień  kontrolnych zamawiającego oraz wprowadzenia stosownych sankcji 
w odniesieniu do wymagań  względem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. 

W umowie znak 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. na realizację  zadania pn. 
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców" w § 12 zawarto zobowiązanie wykonawcy do zatrudnienia na okres 
realizacji umowy, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w wymiarze co 
najmniej pół  etatu na podstawie umowy o pracę. 

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie określono, stosownie do 
art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp, wymagań  zamawiającego względem zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej. 

We wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz na podstawie treści umowy nr 1/2017/DZM, zawartej dnia 
12 stycznia 2017 r., zobowiązano wykonawcę  do stosowania klauzul społecznych 
zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp. Treść  przedmiotowej umowy nie reguluje kwestii 
uprawnień  kontrolnych zamawiającego oraz nie wprowadza stosownych sankcji 
w odniesieniu do wymagań  względem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego wyjaśnił: w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) nie uwzględniono wymogu zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej (art. 29 ust. 4 pkt 1), gdyż  obowiązek ten został  jednoznacznie 
określony w załączniku do SIWZ (wzorze umowy). W Ministerstwie Środowiska 
przyjętą  praktyką  jest, że opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, 
przygotowane zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień  publicznych, formułowane 
są  we wzorze umowy, stanowiącym integralną  część  SIWZ. Tym samym 
wprowadzenie w treści SIWZ zapisów wynikających z ad. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień  publicznych byłoby powieleniem treści załącznika do tego 
dokumentu. Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju 
i Współpracy Międzynarodowej (dalej: „DZM"), Kierownik zamawiającego, wyjaśnił: 
(...) par 4 ust. 1 ww. umowy stanowi, że „Wykonawca i Zamawiający będą  
realizować  Zadanie w ścisłej współpracy ze sobą  i Partnerami, z zachowaniem 
zasady dzielenia się  swoją  wiedzą  i doświadczeniem". W oparciu o ten przepis 
Zamawiający, gdyby zaistniały podejrzenia, że wbrew postanowieniom par 12 
umowy, Wykonawca nie zatrudnia (przestał  zatrudniać) osoby niepełnosprawnej do 
realizacji Umowy, mógł/może zwrócić  się  do Wykonawcy o przedstawienie 
stosownych dokumentów i wyjaśnień. Równocześnie par 9 ust. 1 umowy przewiduje 
kary umowne z tytułu wszelkich przypadków niewykonania lub nienależytego 
wykonywania umowy przez wykonawcę, w tym mieści się  także niewykonanie 
umowy w zakresie zobowiązań  dotyczących klauzul społecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 5967-5973, 6112-6114) 

  

30 Dz. U. z2015 r. poz. 2164. 
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Zdaniem NIK, nie można podzielić  wyjaśnień  jednostki kontrolowanej, gdyż  przepis 
art. 36 Pzp wskazuje wprost, jaki jest minimalny zakres treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dodatkowo nie można się  zgodzić  z interpretacją  
postanowień  zawartej umowy, które według jednostki kontrolowanej zostałyby 
zastosowane, gdyby zaistniały podejrzenia, że wbrew postanowieniom par 12 
umowy, Wykonawca nie zatrudnia (przestał  zatrudniać) osoby niepełnosprawnej do 
realizacji Umowy. Zamawiający dopiero w wyniku prowadzonej przez NIK kontroli, 
tj. 11 lutego 2019 r. poprosił  wykonawcę  o dostarczenie dokumentów 
poświadczających niepełnosprawność  osoby zatrudnionej przez wykonawcę  do 
realizacji przedmiotowego zamówienia. Zaświadczenie potwierdzające 
niepełnosprawność, okazane przez wykonawcę  w styczniu 2017 r., utraciło swoją  
ważność  31 sierpnia 2018 r. 
Powyższe potwierdza opinia Prezesa Urzędu Zamówień  Publicznych: Zamawiający 
stawiając wobec wykonawców wymóg zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy 
wykonaniu zamówienia publicznego zobowiązany jest stosownie do postanowienia 
art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp do określenia w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia liczby osób niepełnosprawnych i okresu wymaganego zatrudnienia tych 
osób, a także sposobu dokumentowania przez wykonawcę  zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. Ponadto zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia 
w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia postanowień  dotyczących 
uprawnień  zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę  
wymagań  dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań. 

(dowód: akta str. 3847-3848, 3849-3851) 

W ocenie NIK powyższe działanie było niezgodne z art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp. 

1.2. We wzorze umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w zawartej umowie nr 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. na 
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców" nie uregulowano kwestii zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 5367-5388, 5389-5404, 5405-5424) 

Nieuregulowanie tej kwestii w umowie z wykonawcą  NIK ocenia jako postępowanie 
nierzetelne i niezgodne z obowiązującymi procedurami w Ministerstwie Środowiska. 
Zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 3 Pzp, zamawiający mógł  odstąpić  od obowiązku 
żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie 
z procedurami udzielania zamówień  publicznych w Ministerstwie Środowiska z dnia 
7 sierpnia 2015 r. rozdział  4 umowy w sprawie zamówienia publicznego § 18 pkt 1 
umowy w sprawie zamówienia publicznego są  sporządzane w formie pisemnej 
i zawierają  w szczególności oznaczenie dodatkowych warunków realizacji umowy, 
jeżeli występują. 

(dowód: akta kontroli str. 5935-5968) 

Jak wyjaśnił  zastępca dyrektora DZM, Kierownik zamawiającego: kwestia wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy została uregulowana nie w umowie nr 
1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 roku, lecz w treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (...) 
wobec powyższego uznano za zbędne regulowanie tychże kwestii w samej umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 6122-6123, 6124-6125) 
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Zdaniem NIK, specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym 
dokumentem postępowania przetargowego, które kończy się  wraz z podpisaniem 
protokołu z postępowania, tj. po zakończeniu czynności w postępowaniu 
i podpisaniu umowy z wykonawcą. Dodatkowo tylko na podstawie dokumentów 
księgowych można stwierdzić  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez wykonawcę  na konto Ministerstwa Środowiska, wskazane wyłącznie 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwocie 898,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 5004-5005, 5006) 

2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania pn. „Opracowanie 
planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" 
nie przestrzegano postanowień  umowy nr 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. 

Zamawiający nie wyegzekwował  od wykonawcy raportu końcowego w terminie 
wynikającym z przedmiotowej umowy i nie podjął  działań  przysługujących na mocy 
powyższej umowy w zakresie możliwości zmiany terminu realizacji zadania oraz nie 
skorzystał  z możliwości wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie umowy 
i żądania zapłaty kar umownych. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy złożyli oferty na wykonanie 
pracy. Wybrany wykonawca, w ofercie zaproponował  realizację  projektu w oparciu 
o metodykę  PRINCE2, która jest metodyką  zarządzania projektami opartą  na 
produktach. Jednym z produktów wypracowanych w ramach zamówienia miał  być  
raport końcowy, wskazany przez wykonawcę  w załączniku nr 1 do oferty pn. 
Harmonogram realizacji projektu poz. 1.4. 

(dowód: akta kontroli str. 5245-5271, 5285-5329) 

Po wyborze oferty zastępca dyrektora DZM podpisał  umowę  nr 1/2017/DZM z dnia 
12 stycznia 2017 r. na wykonanie zadania pn. „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców", która została zawarta 
z wykonawcą  na okres 24 miesięcy. Załącznik do oferty pn. Harmonogram realizacji 
projektu stał  się  integralną  częścią  umowy nr 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. 
najpierw jako załącznik nr 4 pn. Szczegółowy harmonogram, a następnie jako 
załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 12 kwietnia 2018 r. pn. wykaz terminów. 

(dowód: akta kontroli str. 5014-5025, 5027-5028, 5029) 

Niezależnie od przyjętej przez wykonawcę  metodyki, która została zaakceptowana 
przez zamawiającego, zamawiający w istotnych postanowieniach umowy wskazał  
na konieczność  przedkładania 3-miesięcznego raportu w terminie 7 dni 
kalendarzowych po zakończeniu każdego 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego. 

W wyniku realizacji umowy wykonawca przedłożył  pierwszy raport kwartalny za 
okres od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r., zatem nie obejmował  on 
pełnych trzech miesięcy wskazanych w § 6 ust. 1 umowy nr 1/2017/DZM. Ostatni 
raport kwartalny, przedłożony przez wykonawcę, dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 
2019 r. do dnia 12 stycznia 2019 r. Do dnia 29 marca 2019 r. do Ministerstwa 
Środowiska nie wpłynął  raport końcowy, ujęty ostatecznie w załączniku nr 1 do 
aneksu pn. „Wykaz terminów". 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy i załącznikiem nr 1 do aneksu, realizacja 
zadania powinna zakończyć  się  oddaniem raportu końcowego, którego przekazanie 
zgodnie z przedmiotowym dokumentem powinno nastąpić  do dnia 18 stycznia 
2019 r., tj. 7 dni po upływie 24 miesięcy realizacji zamówienia. Do dnia 29 marca 
2019 r. w Ministerstwie Środowiska nie odebrano raportu końcowego. 

(dowód: akta kontroli str. 5014-5026, 5027-5028, 5029,6122-6123) 
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Zastępca dyrektora DZM, wyjaśnił  m.in., że „raport końcowy z przeprowadzonego 
projektu miał  zostać  przygotowany w formie uwzględniającej wszystkie 
zaakceptowane i zakończone etapy realizacji projektu, łącznie z zaakceptowanym 
i zakończonym jego efektem końcowym, czyli samymi dokumentami dedykowanymi 
dla 44 miast biorących udział  w projekcie zwanymi Miejskimi Planami Adaptacji. 
Jednakże na obecnym etapie nie odebrano jeszcze prac zrealizowanych w IV 
kwartale 2018 r., przekazanych przez Wykonawcę  7 stycznia 2019 r. (...). Biorąc 
pod uwagę  powyższe Ministerstwo uznało, że przygotowanie raportu końcowego 
powinno się  odbyć  po odebraniu wszystkich raportów cząstkowych, tak aby raport 
finalny uwzględniał  końcowy (zatwierdzony) efekt prac.". 

W dniu 18 marca 2019 r. zastępca dyrektora DZM wyjaśnił, że: „raport końcowy 
wykonawcy, który dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 stycznia 
2019 r. (...) został  złożony przez Wykonawcę  z zachowaniem terminu umownego 
w dniu 18 stycznia 2019 r. (...) W związku z faktem, że Wykonawca przy złożeniu 
Raportu nie przekroczył  terminu wynikającego z umowy oraz zachował  zgodność  
z harmonogramem realizacji umowy (...) nie zaszły przesłanki do zastosowania kar 
umownych, o których mowa w par. 9 przedmiotowej umowy. (...) Pragnę  
jednocześnie wyjaśnić, że w skierowanym do Pani piśmie z dnia 20 lutego 2019 r. 
(...) wyjaśnienia (...) omyłkowo dotyczyły raportu podsumowującego, a nie raportu 
końcowego.". 

W dniu 29 marca 2019 r. zastępca dyrektora DZM wyjaśnił  m.in., że: „raport 
podsumowujący wszystkie zrealizowane prace w projekcie od dnia 12 stycznia 
2017 r., do dnia 12 stycznia 2019 r., (który nie jest tożsamy z Raportem końcowym) 
nie jest przewidziany w ww. umowie i jego realizacja nie wynika z harmonogramu 
projektu (...)". 

(dowód: akta kontroli str. 5983-5985, 6115-6118, 6119-6120, 6124-6125) 

NIK nie podziela wyjaśnień  złożonych przez zastępcę  dyrektora DZM. W ocenie 
NIK, raport za okres od 1 do 12 stycznia 2019 r. nie był  raportem końcowym i nie 
został  złożony do dnia 29 marca 2019 r. Obowiązek złożenia powyższego raportu 
wynika z § 6 ust. 1 umowy, natomiast do wykonania przedmiotu umowy pozostał  
raport końcowy, o którym mowa w załączniku nr 1 do aneksu nr 1 do umowy. 
W Ministerstwie nie podjęto działań  w celu wyegzekwowania pełnego wykonania 
przedmiotu umowy i nałożenia kar umownych za nieterminową  realizację. 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było nierzetelne. 

3. Stwierdzono niezgodności w zakresie zasad realizacji projektów pn. 
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców" i pn. „Promocja Parków Narodowych" z umowami 

dofinansowanie. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska nie upubliczniono informacji 
funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych 

nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, co było niezgodne z: 

§ 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/16-00 z dnia 
28 lipca 2016 r.; 

§ 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/15-00 z dnia 
19 maja 2016 r.; 

zgodnie z którym Ministerstwo Środowiska, jako beneficjent PO liŚ  2014-2020, 
zostało do tego zobowiązane. 

(dowód: akta kontroli str. 3568-3649, 5746-5799) 
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W odniesieniu do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/16-00 z dnia 

28 lipca 2016 r. Zastępca Dyrektora DZM wyjaśnił  m.in., że: na stronie projektu 

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 

mieszkańców" http://44mpa.pl/inne/  znajduje się  narzędzie do zgłaszania wszelkich 

nieprawidłowości dotyczących projektu zgodnie z zapisami par. 4 ust. 18 umowy 

dofinansowanie (...).". 

(dowód: akta kontroli str. 6119-6120, 5013) 

W odniesieniu do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/15-00 z dnia 

19 maja 2016 r. Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody wyjaśnił  m.in., że: 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie 

potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych była 

udostępniana na stronie ministerstwa do chwili przeniesienia strony do domeny 

gov.pl  (...). Po przeniesieniu strony do domeny gov.pl  i zmianie szablonu strony nie 

udostępniono możliwości publikacji indywidualnych elementów na stronie 

Ministerstwa Środowiska. Zakres przenoszonych na nową  stronę  treści nie został  
wówczas uzgodniony z zespołem projektowym. Nie zostaliśmy również  
poinformowani o usunięciu odnośnika. Obecnie prowadzimy starania, aby taka 

informacja ponownie pojawiła się  na podstronie projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 3723-3724, 3725-3726) 

Zdaniem NIK, zobowiązania wynikające z umowy wskazują  wprost, że „Beneficjent 

zobowiązuje się  upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje 

funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych 

nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.". 

Zmieniony układ strony internetowej Ministerstwa Środowiska, jako beneficjenta 

powinien uwzględniać  zaciągnięte zobowiązania. W ocenie NIK było to 

postępowanie nierzetelne. 

4. Stwierdzono rozbieżności w dokumentacji przetargowej na wykonanie 

zamówienia pn. „Ewaluacja śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego II osi 

priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

oraz wkładu tej osi w realizację  Strategii Europa 2020". 

Rozbieżność  wystąpiła między treścią  ogłoszenia nr 571126-N-2018 z dnia 

11 czerwca 2018 r. w pkt. II. 6, a wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego, 

informacją  z otwarcia ofert oraz szacowaniem wartości zamówienia w zakresie 

całkowitej wartości zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 3731-3732, 3733-3747, 3814-3822) 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego wyjaśnił  m.in., że: „Omyłkowo w ogłoszeniu 

wskazano wartość  zamówienia 179.068,29 zł. Podanie wartości o 3 tys. zł  wyższej 

nie wpływało jednak na procedurę, która zgodnie z Pzp powinna być  zachowana 

przy wyłonieniu wykonawcy.". 

Rozbieżność  między treścią  ogłoszenia nr 571126-N-2018 z dnia 11 czerwca 

2018 r. w pkt. II. 5, a specyfikacją  istotnych warunków zamówienia oraz wnioskiem 

udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zastosowanych kodów CPV. 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego wyjaśnił, m.in., że: „ze względu na fakt, że 

nie był  dostępny kod szczegółowy podany we wniosku i SIWZ, dokonano wyboru 

kodu określającego główną  kategorię  adekwatną  do przedmiotu usługi tj. 79000000-

4 i dodatkowo, już  ręcznie dodano informację  doszczegóławiającą  — kod 

uzupełniający. Omyłkowo zamiast 79419000-4 wpisano kod 79419100-4: 

(dowód: akta kontroli str. 5913-5914, 5915-5920) 
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Opis stanu 
faktycznego 

Zdaniem NIK, opisana nieprawidłowość  ma bezpośredni wpływ na: 

rzetelność  postępowania. Ustawa Pzp zastrzega na etapie czynności 
przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, obowiązek ustalenia przez zamawiającego wartości 
zamówienia (art. 32-35 Pzp). Zaistnienie rozbieżności kwot w dokumentacji 
przetargowej jest niezgodne z przepisami Pzp. 

zachowanie konkurencyjności. Obowiązek dokonywania opisu przedmiotu 
zamówienia za pomocą  kodów Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) wynika 
wprost z przepisu art. 30 ust. 7 Pzp. W tym przypadku wykonawca 
zainteresowany realizacją  podobnych zamówień, po wpisaniu prawidłowego 
kodu dla zamówienia, tj. 79419000-4, w wyszukiwarce Biuletynu Zamówień  
Publicznych, nie otrzymałby informacji o prowadzonym postępowaniu 
przetargowym, ponieważ  takiego kodu nie ma w przedmiotowym słowniku. 

W ocenie NIK, powyższe działanie było nierzetelne. 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Według danych ujętych w sprawozdaniu RB-BZ1 z wykonania wydatków budżetu 
państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za 2018 r. 
w części 41 — Środowisko poniesiono wydatki w kwocie 2.736.868,9 tys. zł, co 
stanowiło 94,8% planu po zmianach, z tego: 521.445,9 tys. zł  z budżetu państwa 
i 2.215.423,0 tys. zł  z budżetu środków europejskich. 

Największe wydatki zrealizowano w funkcji 12 — Środowisko. Stanowiły one 96,2% 
wydatków ogółem w tej części budżetu państwa i wyniosły 2.632.796,5 tys. zł  
(94,8% planu po zmianach), z tego: 425.392,5 tys. zł  z budżetu państwa 
i 2.207.404,0 tys. zł  ze środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 455-459) 

Szczegółową  analizą  objęto dwa zadania: 12.1.W System ochrony środowiska 
i informacji o środowisku, na które składało się  5 podzadań, z których dwa objęto 
badaniem, tj. 12.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony 
środowiska oraz informacja o środowisku i 12.1.6.W Gospodarka odpadami oraz 
zadanie 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności, na które składały się  trzy 
podzadania, z czego dwa podzadania: 12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu; 
12.2.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów objęto badaniem. 

Na poziomie zadania 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku 
zdefiniowano dwa cele: Wdrożenie we wszystkich gminach w kraju selektywnego 
zbierania odpadów i Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska. 
Na to zadanie wykorzystano 276.965,4 tys. zł  (86,5% planu po zmianach), z tego: 
183.009,7 tys. zł  z budżetu państwa i 93.955,7 tys. zł  ze środków europejskich. 
Określająca stopień  realizacji celu Wdrożenie we wszystkich gminach w kraju 
selektywnego zbierania odpadów, wartość  miernika „Odsetek gmin, które wdrożyły 
system selektywnego zbierania odpadów u źródła (%)" została osiągnięta na 
poziomie 84,4% przy zaplanowanej wartości miernika w ustawie budżetowej 60% 
i przewidywanym wykonaniu wartości miernika31  na koniec roku budżetowego — 
60%. Natomiast określająca stopień  realizacji celu Zapewnienie informacji 
w zakresie ochrony i stanu środowiska wartość  miernika „Stopień  zrealizowanych 
ocen, raportów, sprawozdań  w zakresie ochrony środowiska (/o)" została osiągnięta 

31 Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego obejmuje efekty planowane do 
uzyskania w wyniku planu po zmianach (wskutek otrzymanych środków z rezerw celowych — WPFP ich nie 
uwzględnia). Uwzględniają  je wartości mierników wykazane w planie po zmianach w sprawozdaniu RB-BZ1 
za rok 2018 w kol. 27 Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego. 
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na poziomie 100% i była równa przewidywanemu wykonaniu wartości miernika na 

koniec roku budżetowego — 100% przy zaplanowanej wielkości miernika w ustawie 

budżetowej na 2018 r. w wysokości 35%. 

Celem podzadania 12.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony 

środowiska oraz informacja o środowisku było tworzenie podstaw dla 

zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji 

o środowisku. Na to podzadanie wykorzystano 63.221,4 tys. zł  (95,9% planu po 

zmianach), z tego: 54.045,9 tys. zł  budżetu państwa i 9.175,5 tys. zł  ze środków 

europejskich. Określająca stopień  realizacji celu wartość  miernika pn. „Liczba 

zrealizowanych w danym roku przedsięwzięć  służących realizacji polityki 

zrównoważonego rozwoju oraz przedsięwzięć  realizowanych w związku 

z zapewnieniem społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku (szt.)" została 

osiągnięta na poziomie 39 szt. przy zaplanowanej wartości miernika w ustawie 

budżetowej 17 szt. i przewidywanym wykonaniu wartości miernika na koniec roku 

budżetowego — 23 szt. 

Celem podzadania 12.1.6.W Gospodarka odpadami było zwiększenie masy 

odpadów poddanych odzyskowi. Na to zadanie wykorzystano 59.890,6 tys. zł  
(69,3% planu po zmianach), z tego: 5.498,8 tys. zł  z budżetu państwa i 54.391,8 

tys. zł  z budżetu środków europejskich. Określająca stopień  realizacji celu wartość  
miernika pn. „Masa odpadów poddanych odzyskowi (%)" została zaplanowana na 
poziomie 74%. W sprawozdaniu RB-BZ1 w kolumnie dotyczącej wykonania wartości 
miernika wskazano „105,69% (dane za 2017 r.)", natomiast przewidywane 

wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego wskazano jako 74%. 

Celem zadania 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności była ochrona i kształtowanie 

wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Na to zadanie wykorzystano 483.390,0 

tys. zł  (84,1% planu po zmianach), z tego: 208.281,4 tys. zł  z budżetu państwa 

i 275.108,6 tys. zł  ze środków europejskich. Określająca stopień  realizacji celu, 

wartość  miernika „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań  
wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań  rzeczowych (w ha)" 

została osiągnięta na poziomie 456.382,68 ha przy zaplanowanej wielkości miernika 

w ustawie budżetowej 102.482,52 ha i przewidywanym wykonaniu wartości miernika 

na koniec roku budżetowego — 261.914,08 ha. 

Celem podzadania 12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu było utrzymanie, 

odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej. Na ten cel wykorzystano 

264.551,0 tys. zł  (90,7% planu po zmianach), z tego: 200.461,6 tys. zł  z budżetu 

państwa i 64.089,4 tys. zł  z budżetu środków europejskich. Wartość  miernika, 

określająca stopień  realizacji celu „Liczba realizowanych przedsięwzięć  
zmierzających do utrzymania odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody 

w szt." została osiągnięta na poziomie 4.724 szt. wobec planowanej 1.980 

i przewidywanego wykonania 1983 szt. na  koniec roku. 

Celem podzadania 12.2.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów było wsparcie 
rozwoju, zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona 

ekosystemów leśnych. Na ten cel wykorzystano 7.487,6 tys. zł  (99,8% planu po 

zmianach) z budżetu państwa. Wartość  miernika, określająca stopień  realizacji celu 

„Liczba beneficjentów objętych wsparciem w danym roku (w liczbie)" została 

zaplanowana i osiągnięta w liczbie dwóch beneficjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 455-459, 1608-1627, 2552-2586, 6132-6136, 6158-6160) 
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Zgodnie z ust. 13 pkt 4 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetoweP2  (noty budżetowej), 
mierniki powinny opierać  się  na danych dostępnych w terminach umożliwiających 
sporządzanie sprawozdań  budżetowych w układzie zadaniowym. 

Dla trzech badanych podzadań  podano wykonanie wartości miernika w 2018 r., 
z przesunięciem w czasie w odniesieniu do danych za 2016 r. lub 2017 r.: 

dla podzadania 12.2.3. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, 

na podzadanie 12.3.1.W Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu, 

dla podzadania 12.1.6.W Gospodarka odpadami. 

Dyrektor DE w wyjaśnieniu m.in. podała, „...biorąc pod uwagę  wcześniejsze 
zalecenia Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Środowiska, na etapie uzgodnień  
międzyresortowych projektu „noty budżetowej" w 2019 r., zgłosiło potrzebę  
doprecyzowania przepisu ppkt 10 załącznika nr 40, w zakresie ograniczenia 
w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w odniesieniu do mierników tych 
dysponentów, realizujących cele, których pomiar związany jest z przesunięciem 
czasowym uzyskanego efektu. (...) 

Ministerstwo Finansów w odniesieniu do uwag (...) wskazało, że nie ma podstawy 
do przyjęcia propozycji Ministra Środowiska na włączenia ww. mierników do 
stosowania ograniczeń  zasad budżetu zadaniowego ze względu na fakt braku 
dostępności danych, ponieważ  stosuje się  je dla dysponentów, kiedy konieczne jest 
zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych oznaczonych klauzulą  „Ściśle tajne" 
i „Tajne". (...) Minister Finansów podkreślił, iż  Ministerstwo Środowiska jest jednym 
z wielu dysponentów stosujących budżet zadaniowy, których ważną  częścią  
działalności są  zadania „w obszarze legislacji i planowania strategicznego". 
Jednocześnie, także w zakresie innych obszarów działalności państwa występują  
efekty „przesunięcia czasowego pozyskiwania danych", na które wskazało 
Ministerstwo Środowiska, przy czym kluczowe dane wspierające w tych 
przypadkach ocenę  rezultatów/efektów realizacji zadań  publicznych, a tym samym 
ocenę  osiągnięcia ich celów, uzyskiwane są  w kontekście prowadzenia obserwacji 
i porównywania danych w szerszym horyzoncie czasowym (tj. w ujęciu wieloletnim). 
Tym samym Minister Finansów, który jest wiodący w zakresie koordynowania 
budżetu zadaniowego, potwierdził  możliwość  zastosowania przesunięcia czasowego 
pozyskiwania danych. Wobec powyższego stanowiska Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwo Środowiska podczas konstruowania mierników spełniło wymogi „noty 
budżetowej". Ponadto Ministerstwo Finansów nie zgłosiło uwag do przedstawionego 
przez Ministra Środowiska katalogu mierników.". 

W uzupełnieniu ww. wyjaśnień  Zastępca Dyrektora DE podała, że,, ...Jednocześnie 
Minister Finansów, który jest autorem noty budżetowej, nie uznał  specyfiki 
przesunięcia czasowego pozyskania danych jako przesłanki do ograniczenia 
stosowania zasad budżetu zadaniowego. Wskazał, iż  takie przesunięcia występują  
również  w innych obszarach działalności państwa oraz dopuszczalne jest 
porównanie danych w szerszym horyzoncie czasowym, tj. ujęciu wieloletnim. Należy 
więc uznać, iż  konstruując mierniki Ministerstwo Środowiska spełniło wymogi noty 
budżetowej. Podkreślam również, iż  Minister Finansów nie zgłosił  również  uwag do 
przedstawionego na 2019 r. katalogu mierników, dla których pozyskiwane będą  
dane z przesunięciem czasowym - tym samym, jako koordynujący budżet 

32 Dz. U. poz.1154. 
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zadaniowy, potwierdził  zgodność  ich stosowania z regułami ujętymi w nocie 
budżetowej.". 

(dowód: akta kontroli str. 115-119, 1859-1869, 2553-2563, 6175-6176) 

zakresie budżetu środków europejskich, w części 41 — Środowisko, wystąpiły 
dwie umowy o dofinansowanie, zawarte pomiędzy NFOŚIGW (jako Instytucją  
Wdrażającą), a MŚ  (jako Beneficjentem), dla projektów realizowanych w ramach 
PO liŚ  2014-2020: 

1. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców33  umowa zawarta34  w dniu 28 lipca 2016 r. i aneksowana35  w dniu 
4 stycznia 2017 r. 

załączniku nr 8 nt. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu 
rzeczowego Projektu umowy o dofinansowanie określono, że osiągnięcie wartości 
docelowych wskaźników produktu nastąpi do dnia 31 października 2018 r. 
W aneksie do umowy z dnia 4 stycznia 2017 r., strony uzgodniły m.in. zmianę  
harmonogramu realizacji projektu oraz wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków 

pół  roku — do dnia 31 marca 2019 r. W aneksie do umowy z dnia 11.04.2018 r. 
strony uzgodniły m.in. zmianę  harmonogramu realizacji projektu oraz ustalono, że 
okres kwalifikowania wydatków kończy się  w dniu 30.06.2019 r. 

Obecny stan zaawansowania prac nad realizacją  projektu nie wskazuje, aby 
terminowe osiągnięcie ustanowionego wskaźnika produktu było zagrożone. 

(dowód: akta kontroli str. 1872-1902, 5014-5015) 

2. Promocja Parków Narodowych jako markP6, umowa zawarta37  w dniu 19 maja 
2016 r. i aneksowana38  w dniach: 2 lutego 2017 r. oraz 2 czerwca 2017 r. 

przypadku tego projektu, w załączniku nr 839  do umowy o dofinansowanie 
określono, że osiągnięcie wartości docelowych wskaźników nastąpi w 2019 r. 

projekcie wystąpiły opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań. Przyczyną  
opóźnień  były m.in.: kwestie związane z kwalifikowalnością  VAT, konieczność  
unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy stron internetowych (zwycięska 
oferta przekraczała budżet, jaki przeznaczono na wykonanie zadania), zgłoszone 
przez parki narodowe propozycje dodania nowych funkcjonalności stron 
internetowych (sklepu internetowego, który będzie służył  między innymi do zakupu 
biletów do PN.) Wprowadzano zmiany do umowy aneksami z dnia 02.02.2017 r., 
02.06.2017 r., 05.06.2018 r. i 03.08.2018 r. Dnia 8 marca 2019 r. został  przekazany 
do NFOŚIGW wniosek o dokonanie zmian w umowie wraz z uaktualnionym Opisem 
Projektu i Harmonogramem Realizacji Projektu (HRP). Jednym z elementów tych 
zmian planowane jest wydłużenie okresu realizacji projektu i tym samym osiągnięcie 

wskaźnika rezultatu bezpośredniego i wartości docelowej wskaźnika do 30 września 
2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2602-2614, 3568-3649, 3708-3727) 

Badaniem objęto zadanie pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz 
gospodarce odpadami (BDO)", które wpisuje się  w: 

33 W ramach działania 12.1.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz 

informacja o środowisku, 
34 Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/16-00. 
35 Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/16-01. 
36 W ramach działania 12.1.2.1.W Działania edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne. 
37 Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/15-00. 
38 Aneks do umowy o dofinansowanie nr: POIS.02.01.00-00-0001/15-01 i POIS.02.01.00-00-0001/15-02. 
39 Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu. 

38 



Ustalone 
nieprawidłowości 

zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku, 

podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami, 

działanie 12.1.6.1.W System zagospodarowania odpadów. 

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, BDO 
należało utworzyć  do dnia 24 stycznia 2018 r. 

dniu 8 października 2014 r. pomiędzy NFOŚIGW a Skarbem Państwa — 
Ministerstwem Środowiska została zawarta umowa Nr 682/2014/Wn-50/0Z-PO-
GO/D w wyniku zaakceptowania przez NFOŚiGW wniosku państwowej jednostki 
budżetowej o przekazanie środków z dnia 31,01.2014 r. nr 410/2014, oraz 
umieszczenia zadania pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami" na liście zadań  zakwalifikowanych do dofinansowania, 
uzgodnionej z Ministrem Środowiska. Zgodnie z § 3 umowy przedmiotem umowy 
jest określenie warunków realizacji zadania przez państwową  jednostkę  budżetową  
oraz zasad udzielania dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 2316-2399) 

Postęp prac nad BDO monitoruje Podsekretarz Stanu (nadzorujący Departament 
Gospodarki Odpadami) oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami. 
Ponadto, zgodnie z decyzją  Ministra Środowiska — w celu monitorowania postępów 
prac nad utworzeniem BDO w 2018 r. został  powołany Komitet Sterujący, pracujący 
z wykorzystaniem wybranych elementów metodyki zarządzania projektami 
PRINCE20. 

latach 2014-2015 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji 
w związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego na realizację  BDO. 
Decyzją  Ministra Środowiska z dnia 5 lutego 2016 r. Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska został  wyznaczony do utworzenia i administrowania BDO. W wyniku 
ww. decyzji dnia 4 kwietnia 2016 r. został  podpisany aneks nr 1/95. Zakres zmian 
w aneksie dotyczył  m.in. zmiany strony umowy. W ramach ww. aneksu Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska nie wydatkował  środków z NFOŚiGW. 

lipcu 2017 r. Minister Środowiska podjął  decyzję  o przekazaniu realizacji BDO 
ponownie przez Ministerstwo Środowiska. 
Od lipca 2017 r. w Ministerstwie Środowiska, według wyjaśnień  Dyrektora DGO 
prowadzone były prace analityczno-przygotowawcze, w szczególności pierwszego 
modułu rejestrowego. 
Decyzją  z dnia 6 listopada 2018 r. Ministra Środowiska uruchomienie BDO zostało 
powierzone Instytutowi Ochrony Środowiska — Państwowemu Instytutowi 
Badawczemu (10Ś-PIB). Dotyczy to realizacji zadań  mających na celu utworzenie 
oraz produkcyjne uruchomienie modułów BDO dotyczących ewidencji oraz 
sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. W dniu 7 grudnia 2018 r. 
zostało zawarte Porozumienie Nr 1 pomiędzy Ministrem Środowiska a 10Ś-PIB. 
Przedmiotem Porozumienia jest realizacja projektu mającego na celu utworzenie 
oraz wdrożenie polegające na produkcyjnym uruchomieniu modułów BDO 
dotyczących ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. 

(dowód: akta kontroli str. 2316-2520, 2515, 2592,6128-6131) 

1. Niewłaściwie oszacowano wartości mierników dla badanych dwóch zadań  
i dwóch podzadań. Dla dwóch zadań  zaplanowano mierniki tak, że ich wykonanie 
za I półrocze 2018 r. było znacznie wyższe przy niskim wykonaniu nakładów 
w stosunku do planu po zmianach, a dla dwóch podzadań  wykonanie wartości 
miernika było znacznie wyższe w stosunku do zaplanowanej wielkości miernika 
w ustawie budżetowej i do przewidywanego wykonania wartości miernika na 
koniec roku budżetowego, i tak: 
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na zadanie 12.2. W Kształtowanie bioróżnorodności, którego celem była 
Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych 
wydatkowano za I półrocze 163.135,7 tys. zł, tj. 36,0% planu po zmianach. 
Zaplanowano miernik tak, że jego wykonanie w I półroczu 2018 r. 
przekroczyło przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku 
budżetowego, natomiast nakłady zostały wykonane w ww. półroczu tylko w 
36% planu po zmianach. 

(dowód: akta kontroli str. 1870-1871) 

na zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku 
m.in. zaplanowano miernik określający stopień  realizacji celu „Zapewnienie 
informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska" w taki sposób, że jego 
wartość  została osiągnięta na poziomie 63% już  za I półrocze 2018 r., (przy 
zaplanowanej wielkości miernika w ustawie budżetowej — 35% 
i przewidywanym wykonaniu wartości miernika na koniec roku budżetowego 
— 65%) natomiast nakłady zostały wykonane dopiero w 24,4% planu po 
zmianach. 

(dowód: akta kontroli str. 1854-1858) 

na podzadanie 12.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony 
środowiska oraz informacja o środowisku zaplanowano miernik określający 
stopień  realizacji celu „Liczba zrealizowanych w danym roku przedsięwzięć  
służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz przedsięwzięć  
realizowanych w związku z zapewnieniem społeczeństwu dostępu do 
informacji o środowisku (szt.)" w taki sposób, że jego wykonanie w 2018 r. 
wyniosło 229,4% w stosunku do zaplanowanej wielkości miernika w ustawie 
budżetowej i 169,6% do przewidywanego wykonania wartości miernika na 
koniec roku budżetowego, natomiast nakłady zostały wykonane w 95,9% 
planu po zmianach. 

Dyrektor DE wyjaśniła (dot. podzadania 12.1.1.), że „miernik realizowany 
jest przez dwie jednostki. Pierwsza z jednostek (Ministerstwo Środowiska) 
na etapie planowania ustawy budżetowej w zaplanowanej wielkości 
miernika nie ujęła danych, które przewidywała osiągnąć  ze środków rezerwy 
celowej. Po otrzymaniu środków z rezerwy celowej zaplanowaną  w ustawie 
budżetowej wartość  miernika zwiększyła o 100% (wniosek jednostki 
w załączeniu). Druga z jednostek (GDOŚ) wysokie wykonanie miernika 
uzasadnia dużym zainteresowaniem podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników rdoś, którego nie przewidziano na etapie planowania. 
Wysokość  miernika została osiągnięta w większej wartości w ramach tych 
samych środków, co świadczy o efektywnej realizacji planu w układzie 
zadaniowym". 

na podzadanie 12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu zaplanowano 
miernik określający stopień  realizacji celu „Liczba realizowanych 
przedsięwzięć  zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia 
zasobów przyrody w szt." w taki sposób, że jego wykonanie w 2018 r. 
wyniosło aż  238,6% w stosunku do zaplanowanej wartości miernika 
w ustawie budżetowej i 238,2% do przewidywanego wykonania wartości 
miernika na koniec roku budżetowego, natomiast nakłady zostały wykonane 
w 90,7% planu po zmianach. 

Dyrektor DE wyjaśniła, że „(...) w przypadku Departamentu Funduszy 
Ekologicznych w MŚ  wartość  miernika została osiągnięta na wyższym poziomie 
przede wszystkim w związku z zawieraniem w okresie sprawozdawczym nowych 
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umów o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w wyniku prowadzonych we 
wcześniejszych okresach konkursowych naborów wniosków. Wystąpiły również  
pojedyncze przypadki modyfikacji zapisów umów o dofinansowanie, skutkujące 
przesunięciem terminów zakończenia realizacji projektów z 2017 na 2018 r. (...) 
zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Ochrony Przyrody w MŚ  nadzorującego 
działalność  parków narodowych: wskazany miernik pozwala monitorować  efekty 
ilościowe kompleksowych przedsięwzięć  realizowanych w parkach narodowych, 
w ramach ich zadań  ustawowych, mających na celu utrzymanie, odtworzenie lub 
wzbogacenie różnorodności biologicznej. Rok 2018 obfitował  w wiele anomalii 
pogodowych, tym samym znaczne przekroczenie wartości miernika wynika 
z potrzeb zwiększonej aktywności (konieczność  realizacji dodatkowych działań) 
w wyniku zmienionych czynników abiotycznych i biotycznych. Istotnym jest, że 
oprócz środków budżetu państwa działania parku narodowego finansowane są  
z wielu źródeł, liczba realizowanych przedsięwzięć  jest wynikiem starań  parku 
narodowego o środki poza dotacjami oraz koniecznością  dostosowania liczby 
przedsięwzięć  do zmienionych czynników abiotycznych i biotycznych. Wykazywane 
przez parki narodowe przedsięwzięcia nie są  rozdzielane na finansowane z środków 
budżetowych i z innych źródeł, gdyż  cały budżet parków narodowych jest 
wykazywany w załączniku do ustawy budżetowej". 

(dowód: akta kontroli str. 2553-2563) 

Zdaniem NIK, powyższe mierniki zaplanowano w sposób, który nie służył  
rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji 
planów w układzie zadaniowym, co było naruszeniem noty budżetowej. Zgodnie 
z ust. 13 pkt 1 załącznika nr 48 noty budżetowej, cele i mierniki powinny służyć  
rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji 
planów w układzie zadaniowym. 

Powyższe ustalenia wskazują  na niewykonanie jednego spośród trzech wniosków 
pokontrolnych NIK w zakresie budżetu zadaniowego, sformułowanych po kontroli 
Wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 41 — Środowisko. NIK wnosiła 
wówczas o ustalenie mierników posiadających cechy określone w nocie budżetowej, 
w tym umożliwiających pomiar efektów stosownie do poniesionych nakładów. 

2. Minister Środowiska nie utworzył  BDO do dnia 24 stycznia 2018 r., tj. w terminie 
określonym w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach«). 
Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o odpadach minister właściwy do spraw 
środowiska zobowiązany jest do ogłoszenia w Monitorze Polskim, w formie 
komunikatu, informacji o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru. W Komunikacie 
Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami41  ogłoszona została jedynie data — 24 stycznia 
2018 r. — utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 

odpadach. 

Z upoważnienia Ministra, Podsekretarz Stanu wyjaśnił, że „Przepisy ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (...) umożliwiają  utworzenie poszczególnych 
modułów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
(BDO) w różnych terminach. Art. 238 ust. 1 ustawy o odpadach, zgodnie z którym 
BDO tworzy się  najpóźniej do 24 stycznia 2018 r., należy czytać  łącznie z przepisem 
art. 49 ust. 6 ww. ustawy (Rejestr stanowi integralną  część  Bazy danych 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), art. 67 ust. 6 ww. 

40 Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm. 
41 M.P. poz. 118. 
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ustawy (dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, 
sporządza się, wprowadzając informacje do Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz przepisami przejściowymi 

dotyczącymi sprawozdawczości, tj. w szczególności art. 237aa, 237ab, 237b ww. 
ustawy. 

Art. 67 ust. 6 ww. ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. Natomiast przepisy 

przejściowe dotyczące sprawozdawczości wskazują, że pierwsze sprawozdania 
mają  zostać  przesłane do właściwych organów za pośrednictwem BDO w 2020 r. za 
rok 2019 (...). W związku z powyższym informuję, że opracowanie BDO zostało 
podzielone na etapy, najpierw został  uruchomiony rejestr 24 stycznia 2018 r., który 
stanowi integralną  część  BDO, a uruchomienie modułów BDO dotyczących 

ewidencji oraz sprawozdawczości zostało zaplanowane do końca 2019 r., tak aby 

pierwsze sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami 
z nich powstającymi mogły zostać  złożone przez właściwe podmioty za 
pośrednictwem BDO w 2020 r. za rok wcześniejszy'. 

Powyższe wyjaśnienia Ministra Środowiska wskazują  jednak, że samego utworzenia 

rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami, nie można uznać  za równoznaczne z utworzeniem 

BDO. 

Zdaniem NIK, z obowiązujących przepisów nie wynika, aby BDO mogło być  
realizowane w kolejnych etapach, modułach. Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy 

odpadach rejestr stanowi integralną  część  BDO, a to nie jest też  równoznaczne 
z utworzeniem BDO. W art. 79 ust. 2 ustawy o odpadach wskazany został  katalog 

informacji podlegających gromadzeniu w BDO. W ust. 3 ww. przepisu wskazano, że 
BDO zawiera także informacje objęte rejestrem, a zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy 

odpadach rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 tworzy się  łącznie z BDO. 

Fakt, że BDO nie została utworzona potwierdzają  także dane, zawarte w piśmie 
znak: DG0-111.0401.1.2017.KB543329.1639492.1233055 (nadanym dnia 26 marca 
2018 r.), skierowanym do Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW przez 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Wyjaśniając potrzebę  
wprowadzenia zmian w umowie nr 682/2014ANn-50/0Z-PO-GO/D z dnia 
8 października 2014 r. na dofinansowanie zadania „Baza danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami", Podsekretarz Stanu w MŚ  podał, że 

utworzenie BDO, w tym wybór wykonawcy BDO, utworzenie wersji testowej i wersji 
produkcyjnej bazy, planowane jest na lata 2019-2021. 

Również  treść  pisma z dnia 1 marca 2018 r. (znak: DGO.V1.022.4.2018.MD605579. 
1580272.1196888605579.1580272.1196888), skierowanego do Dyrektora 
Departamentu Kontroli Gospodarki Odpadami w GIOS przez Zastępcę  Dyrektora 

Departamentu Gospodarki Odpadami w MŚ  wskazuje, że BDO nie została 

utworzona. Pismo to dotyczy kwestii podania organu właściwego w sprawie 

zabezpieczeń  finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zastępca Dyrektora 

Departamentu Gospodarki Odpadami w MŚ  informuje w przedmiotowym piśmie, że 

„do czasu utworzenia BDO organem właściwym w sprawach zabezpieczenia 

finansowego z tytułu wprowadzania sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 

domowych (...) jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Oznacza to 

zatem, że pomimo utworzenia rejestru sprawy związane z przyjmowaniem 

i rozliczaniem zabezpieczenia finansowego pozostają  w kompetencjach G/OS — aż  
do utworzenia BDO. O dacie utworzenia BDO Minister Środowiska jest obowiązany 

ogłosić  w komunikacie w Monitorze Polskim niezależnie od tego. że ogłosił  już  
komunikat w sprawie utworzenia rejestru, który jest pierwszą  częścią  BDO.". 
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Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.42 art. 67 ust. 6 ustawy o odpadach jak 
również  przepisów przejściowych dotyczących sprawozdawczości są  konsekwencją  
nieutworzenia BDO. 

W 2018 r. na zadanie BDO poniesiono wydatki w wysokości 1.279,9 tys. zł, z tego 
793,7 tys, zł  na wytworzenie Rejestru-BDO, wynagrodzenia dla trzech osób, 
uczestniczących w pracach na podstawie umów o świadczenie usług i infrastrukturę  
oraz 486,2 tys. zł  na dodatki zadaniowe i wynagrodzenia dla pracowników, którzy 
realizowali zadania w tym zakresie. Środki na ten cel pochodziły z rezerw celowych. 

(dowód: akta kontroli str. 2316-2399, 2576-2581, 2593-2597, 4856-4857, 4101- 
4145, 4920, 6128-6131) 

3. Nie rozliczono zaliczki za 2018 r. do umowy nr 682/2014/Wn-50/0Z-PO-GO/D 
z dnia 8 października 2014 r. na realizację  zadania pn. „Baza danych 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" w terminie 
określonym umową  tj. do 30 listopada 2018 r. NIK przyjmuje do wiadomości, że 
termin rozliczenia zaliczki został  przesunięty na 20 grudnia 2018 r. i tego dnia 
został  złożony pierwszy wniosek o rozliczenie zaliczki. Jednak — jak wynika 
z korespondencji pomiędzy MŚ  i NFOŚiGW — złożone dokumenty zawierały 
braki, czego konsekwencją  była konieczność  złożenia nowego wniosku 
dotyczącego rozliczenia zaliczki w dniu 22 marca 2019 r. Dopiero ten wniosek 

rozliczenie zaliczki został  zaakceptowany przez NFOŚiGW na kwotę  793,7 tys. 
zł, o czym Ministerstwo zostało powiadomione pismem z dnia 26 marca 2019 r. 
Podsekretarz Stanu MŚ  wyjaśnił, że „NFOŚiGW, pismem z dnia 13 listopada 
2018 r. (...) wskazał  na możliwość  późniejszego rozliczenia zaliczki, w terminie 
innym niż  wynikający z ust. 12 Warunków Szczególnych umowy 
nr 682/2014/Wn-50/0Z-PO-GO/D" i „w związku z powyższymi ustaleniami 
wymagane dokumenty do rozliczenia zaliczki za 2018 r. zostały złożone 
terminowo do NFOŚiGW w dniu 20 grudnia 2018 r.". 
Zdaniem NIK, wyjaśnienia Podsekretarza Stanu są  sprzeczne z dokumentami 
NFOŚiGW w tej sprawie, w których wskazano braki w dokumentacji przedłożonej 
do wniosku z dnia 20 grudnia 2018 r. o rozliczenie zaliczki. 

W ocenie NIK, postępowanie to było nierzetelne. 

(dowód: akta kontroli str. 2316-2399, 4101-4145, 4830-4833, 6512-6525) 

2.4. Wydatki poniesione w 2018 r. na COP 24 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z organizacją  w Rzeczypospolitej Polskiej sesji 
Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (zwanej dalej: „ustawą  COP")43  oraz ustawy Poś  w dniu 21 marca 2018 r. 
Minister Środowiska zawarł  z NFOŚiGW umowę  nr 51/2018/Wn50/NE-WM/D 

dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie i obsługa 24. 
Sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (UNFCCC C0P24), 14. Sesji Konferencji Stron służącej jako 
spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) i wznowionej 1. Sesji Konferencji Stron 
służącej jako spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) oraz Prezydencji 
Konferencji Stron". Kwota dofinansowania w formie dotacji wynikająca z umowy 
wynosiła 111.219,4 tys. zł, z tego 108.971,5 tys. zł  w 2018r. i 2.247,9 tys. zł  
w 2019 r. W trakcie 2018 r. kwota dofinansowania została zwiększona do wysokości 
211.710,7 tys. zł, w tym na 2018 r. do 197.090,2 tys. zł  i 14.620,5 tys. zł  na 2019 r. 

42 Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. — Dz. U. z 2017 r. poz. 2422. 
43 Dz. U. poz. 2223, ze zm. 
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Ocena cząstkowa 

Z dofinansowania w formie dotacji w kwocie 197.090,2 tys. zł  wykorzystano 

175.444,3 tys. zł, pozostałą  kwotę  zwrócono w dniach 3 stycznia 2019 r. (19.797,4 

tys. zł) i 29 marca 2019 r. (1.848,5 tys. zł). Rozliczenia transz dotacji otrzymanych 

w 2018 r. zostały przekazane do NFOŚIGW przy pismach Dyrektora BF z dnia 

24 stycznia 2019 r. oraz z dnia 29 marca 2019 r. Dofinansowanie w formie dotacji 

zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania określone w art. 8 

ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy COP. 
(dowód: akta kontroli str. 4576-4737) 

Ze środków dotacji sfinansowano m.in. wydatki poniesione na rzecz Spółki, 

świadczącej usługi pośrednictwa pracy na rzecz Ministerstwa na podstawie umowy 

nr 7/2018/DZM z dnia 10 maja 2018 r. Umowę  zawarto na okres 12 miesięcy od 

dnia jej zawarcia, lecz nie dłużej niż  do wyczerpania kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia (1.643,8 tys. zł  brutto). W 2018 r. w Ministerstwie poniesiono wydatki 
z tytułu wynagrodzenia dla Spółki w wysokości 352,0 tys. zł  brutto, w tym podatek 

VAT 65,8 tys. zł  i narzut Spółki 10,0 tys. zł. Wynagrodzenie stanowiło sumę  
wynagrodzenia brutto pracowników tymczasowych skierowanych do pracy 

tymczasowej w Ministerstwie i ustawowych kosztów zatrudnienia tych pracowników 
tymczasowych, ponoszonych przez Spółkę  w okresie realizacji umowy oraz narzutu 

Spółki w wysokości 4,98% (liczonego od sumy kwoty wynagrodzenia brutto 

i ustawowych kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych), powiększonych 

o podatek VAT w wysokości 23%. W ramach realizacji umowy Spółka skierowała do 

Ministerstwa do Zespołu Polski ds. negocjacji klimatycznych trzech pracowników 

tymczasowych na pełny etat na stanowiska ds. sektora użytkowania gruntów, 

ds. finansów i ds. społecznych aspektów zmian klimatu z okresem zatrudnienia od 
16 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. i do Zespołu Prezydencji C0P24 pięciu 

pracowników na stanowiska ds. użytkowania gruntów, ds. adaptacji i mechanizmu 

strat i szkód, ds. budowania potencjału i społecznych aspektów zmian klimatu, 

ds. transparencji i ds. finansów i budżetu z okresem zatrudnienia od sierpnia do 

4 stycznia (stanowisko ds. transparencji) i 30 kwietnia 2019 r. Wynagrodzenia 

zasadnicze pracowników wyniosły brutto od 5,0 tys. zł  do 7,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 4525-4575) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Wydatki finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich zostały 
zrealizowane w sposób celowy, jednak w pięciu przypadkach były ponoszone 

w wyniku działań  nierzetelnych i naruszających przepisy prawa. 

Składka do organizacji ESA została sfinansowana z rezerwy celowej poz. 59 

niezgodnie z celem jej utworzenia. Stwierdzono także nieprawidłowość, która miała 
wpływ na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Z budżetu środków europejskich w dwóch zbadanych umowach z NFOŚiGW na 
dofinansowanie projektów, Ministerstwo nie wypełniło zobowiązania upublicznienia, 
co najmniej na swojej stronie internetowej, informacji o funkcjonowaniu mechanizmu 

umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub 

nadużyciach finansowych. W dwóch umowach (spośród trzech zbadanych o łącznej 

wartości 31.370,6 tys. zł) zawartych przez Ministerstwo z wykonawcami w wyniku 

przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (30.140,6 

tys. zł) stwierdzono nierzetelne procedowanie zarówno na etapie przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również  
w trakcie realizacji przedmiotowych umów. Działania naruszające prawo 
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zidentyfikowano w jednej umowie (29.950,0 tys. zł) zawartej w wyniku przetargu 
nieograniczonego. 

Zdaniem NIK, zdefiniowanie w budżecie zadaniowym mierników niezgodnie 
z wymogami noty budżetowej uniemożliwia ocenę  efektywności wykorzystanych 
środków. Opóźnienie w utworzeniu BDO stanowi naruszenie art. 238 ust. 1 ustawy 
o odpadach, a kolejne zmiany podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 
i wdrożenie BDO (MŚ, GIOŚ, MŚ, 10Ś-PIB) miały wpływ na nieefektywny upływ 
czasu tworzenia bazy. 

4. Sprawozdawczość  i księgi rachunkowe 

4.1. Sprawozdania 

Kontrolą  objęto prawidłowość  sporządzania rocznych/łącznych sprawozdań  za 
2018 r. przez dysponenta części 41 — Środowisko i sprawozdań  jednostkowych 
Ministerstwa Środowiska (dysponenta III stopnia): 

o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23), 

z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 

z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 

z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, 
z wyłączeniem wydatków na realizację  Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 
Programy), 

z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków na realizację  Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE), 

z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

sprawozdań  w zakresie operacji finansowych za IV kwartał  2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań  
według tytułów dłużnych oraz poręczeń  i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 41 na 
podstawie sprawozdań  jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent 
trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał  w sposób racjonalny prawidłowość  
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 382-454, 1729-1778, 1831-1834, 2025-2149, 2150-2217, 
2521-2534) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
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4.2. Księgi rachunkowe 

Dysponenta III stopnia obowiązywała „Polityka rachunkowości oraz procedury 
kontroli finansowej Ministerstwa Środowiska" z dnia 6 lipca 2015 r. ze zmianami44, 
zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego MŚ. W dokumencie opisano procedury 
kontroli finansowej związane z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków 
publicznych i gospodarowaniem mieniem będącym w dyspozycji Ministerstwa 
Środowiska, stosowane zasady rachunkowości i kontroli dokumentów finansowo-
księgowych oraz ich obieg, a także zakładowy plan kont. Obowiązująca w 2018 r. 
Polityka rachunkowości spełniała wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości45  (dalej: „uor'). 

(dowód: akta kontroli str. 2697-2717, 2736-2808) 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponenta III stopnia (urzędu 
obsługującego Ministra Środowiska) w części 41 — Środowisko przeprowadzono na 
próbie 159 zapisów księgowych (i odpowiadających im dowodów księgowych)46  na 

łączną  kwotę  5.280.926,1 tys. zł, z tego 75 zapisów księgowych o łącznej wartości 

5.271.937,8 tys. z147, wylosowanych metodą  monetarną48  oraz 84 zapisy księgowe 

wybrane metodą  niestatystyczną  (celowo) na łączną  kwotę  8.988,3 tys. z149). 
Stwierdzono, że dowody księgowe dotyczące dochodów sporządzono prawidłowo 

pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Operacje gospodarcze 
udokumentowane tymi dowodami ujęto w księgach rachunkowych na odpowiednich 
kontach księgi głównej i kontach pomocniczych (ze szczególnym uwzględnieniem 
prawidłowości kwalifikacji wg podziałek klasyfikacji budżetowej), zgodnie z ich 
treścią  ekonomiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 2729-2735, 6526-6541) 

W 23 zapisach księgowych dotyczących wydatków (spośród 159 badanych zapisów 

księgowych, tj. 14,5%) stwierdzono następujące nieprawidłowości (więcej niż  jeden 
błąd w kilku dowodach): 

18 zapisów księgowych na łączną  kwotę  błędu wynoszącą  216,3 tys. zł  ujęto 
w okresie sprawozdawczym niezgodnym z datą  wystąpienia operacji 

gospodarczej, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 uor. Nieprawidłowość  ta miała 
wpływ tylko na sprawozdawczość  bieżącą. 
Powyższe było także skutkiem określenia w Polityce rachunkowości, iż  dowody 
dotyczące nabywanych towarów i usług, wezwania, dyspozycje, wnioski 
o wypłatę  zaliczek, winny być  przekazywane do komórki księgowości 

niezwłocznie, w terminie nie później niż  3 dni roboczych przed upływem terminu 
płatności zobowiązania. Tak określony mechanizm kontroli powodował  
w przypadku dowodów o odległym terminie płatności, że wpływały one do 

komórki księgowości w innym okresie sprawozdawczym, niż  wystąpiła operacja 
gospodarcza (nawet dwa miesiące po terminie wystąpienia operacji 

gospodarczej). 

(akta kontroli str. 1246-1249, 1371-1416, 1449-1500a, 2738-2744, 4029-4065) 

44 Z dnia: 17 listopada 2015 r., 2 czerwca 2016 r., 29 lipca 2016 r., 5 czerwca 2017 r. i 28 grudnia 2017 r. 

i 29 stycznia 2018 r. 
45 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
46 Z ogólnej liczby zbadanych zapisów (i odpowiadających im dowodów księgowych) — 29 zapisów dotyczyło 

uzyskanych dochodów, a 130— poniesionych wydatków. 
47 Z tego: 28 zapisów dotyczących dochodów na łączną  kwotę  5.222.081,8 tys. zł  i 47 zapisów dotyczących 

wydatków na łączną  kwotę  49.856,0 tys. zł. 
48 Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 

udokumentowanej tym dowodem. 
49 Z tego jeden zapis księgowy dotyczący dochodów na kwotę  88,1 tys. zł  oraz 83 zapisy dotyczące wydatków 

na łączną  kwotę  8.900,2 tys. zł . 
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Ocena cząstkowa 

Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska wyjaśnił, że nie podziela 
stanowiska NIK o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Ministerstwie Środowiska 
niezgodnie z art. 20 ust. 1 uor. Stwierdził  m.in., że: określona w Polityce 
rachunkowości data przekazania dokumentów do płatności miała za zadanie 
zagwarantowanie komórce finansowej możliwości przeprowadzenia rzetelnej 
kontroli formalno-rachunkowej, wypełnianiu jej statutowych działań  i terminowym 
uregulowaniem zobowiązania, nawet przy zdarzających się  problemach 
kadrowych związanych z nieobecnościami pracowników. Nie jest to natomiast 
wskazanie dla komórek możliwości do przetrzymywania dokumentów 
finansowych, o czym świadczy zapis „na bieżąco nie później niż  na 3 dni przed 
datą  zapłaty", oznacza to, że komórki merytoryczne są  poinformowane, że 
czynności przekazania zatwierdzonych dokumentów należy wykonywać  na 
bieżąco, czyli bez zbędnej zwłoki. 

Zdaniem NIK, tak ustalona zasada stwarzała ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości w zakresie ujmowania we właściwych okresach 
sprawozdawczych dowodów w księgach rachunkowych, co w konsekwencji 
prowadziło do naruszenia zasady określonej w art. 20 ust. 1 uor. 
Przeprowadzone badanie dowodów księgowych potwierdziło, iż  ryzyko to 
zmaterializowało się. 

(dowód: akta kontroli str. 2943-2951) 

w 23 zapisach i odpowiadających im 22 dowodach księgowych stwierdzono 
błędy zgodności na łączną  kwotę  2.727,9 tys. zł, w tym w pięciu dowodach 
księgowych wystąpił  niepoprawny opis lub wartość  operacji. Natomiast 
w odniesieniu do 18 zapisów i odpowiadających im 17 dowodów księgowych 
stwierdzono błąd mechanizmów kontroli dotyczący dekretacji i wskazania okresu 
księgowania. Przyczyną  błędów były przyjęte w kontrolowanej jednostce zasady 
rachunkowości oraz omyłki pracowników Biura Finansowego. 

(dowód: akta kontroli str. 4342-4347, 4349-4361, 4381-4382, 4496-4500, 6529, 
6537-6539) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną  
jednostkę  roczne sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych, 
a także wiarygodność  danych dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych 
z nimi należności i zobowiązań  zaprezentowanych w sprawozdaniach rocznych. 
W wyniku badania prawidłowości ksiąg rachunkowych stwierdzono nieprawidłowości 
w 23 zapisach księgowych i odpowiadających im dowodach, tj. w 13,8% badanej 
próby. Oznacza to, że ustalone w jednostce procedury kontroli zarządczej, w tym 
mechanizmy kontroli, nie były w pełni adekwatne i skuteczne. 

5. Działania podejmowane przez Ministra Środowiska — dysponenta części 
budżetowej w ramach nadzoru i kontroli 

Minister Środowiska określił  w Polityce rachunkowości procedury kontroli 
prawidłowości sporządzania sprawozdań  budżetowych. Ustalono w nich sposób 
weryfikacji sprawozdań  jednostkowych oraz zasady sporządzania łącznych 
sprawozdań  z uwzględnieniem wzajemnych rozliczeń  między jednostkami 
podległymi dysponentowi części. 

W 2018 r. Minister Środowiska wykonywał  obowiązek nadzoru i kontroli wynikający 
z art. 175 ust. 2 ufp, m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli planowych oraz 
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doraźnych50. Plan kontroli resortowej na 2018 r. po dwóch zmianach51  przewidywał  
realizację  siedmiu kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra 
Środowiska. Tematyka tych kontroli obejmowała m.in. działalność  finansową  
instytutów, organizację  i jakość  pracy instytutu, realizację  zadań  parków w zakresie 
ochrony zwierząt oraz funkcjonowania Straży Parku Narodowego, gospodarowanie 
nieruchomościami oraz realizację  planów finansowych. Po przeprowadzeniu kontroli 
w Wystąpieniach pokontrolnych wnoszono m.in. o przestrzeganie zasady 
zapewniającej zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 
w ramach udzielonych zamówień  publicznych w SPN, zwiększenie nadzoru nad 
dochowaniem wstępnej kontroli dowodów księgowych, wyeliminowanie przyczyn 
powstawania nieprawidłowości przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1528-1538, 1835-1841, 2003-2024) 

Plan audytu wewnętrznego na rok 2018 obejmował  trzy zadania zapewniające, dwa 
tematy/przedmioty czynności doradczych oraz planowane czynności sprawdzające. 
Do planu wprowadzone były dwie zmiany na podstawie dwóch notatek 
akceptowanych przez Ministra Środowiska. 

Zadania audytowe obejmowały m.in.: 

ocenę  prawidłowości realizacji zadań  w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

ochronę  prawidłowości koordynacji projektu strategicznego SOR — czyste 
powietrze (po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego zadania — odstąpiono od 
dalszego badania), 

realizację  zaleceń  Rady Ministrów w sprawie uwzględnienia przez 
administrację  rządową  aspektów społecznych w zamówieniach publicznych 
(realizacja tego zadania zastąpiła rozpoczęcie planowanego zadania 
doradczego dotyczącego COP 24), 

przejrzystość  podziału zadań  (w tym określonych w dokumentach 
strategicznych) pomiędzy komórkami geologicznymi MŚ, wykorzystanie 
zaleceń  pokontrolnych. 

Nie zakończono planowanego zadania audytowego Ocena realizacji działań  
prowadzonych w zakresie bezpieczeństwa informacji. 

Po przeprowadzonych audytach wskazanych wyżej obszarów zalecono m.in. 
planować  działania (identyfikować  rzetelnie potrzeby MŚ  w zakresie BHP i Ppoż.) 
i uwzględniać  w jednostkowym planie działalności BDG zadania z obszaru BHP 
i Ppoż., regularnie sprawdzać  warunki pracy, wzmocnienie nadzoru nad obszarem 
dotyczącym klauzul społecznych poprzez np. zebranie przez WZP danych 
z komórek merytorycznych na temat ostatecznie podpisanych umów (poniżej 30 000 
EUR), zawierających klauzule społeczne i uzupełnienie wewnętrznego rejestru o te 
dane. 

(dowód: akta kontroli str. 1518-1527, 2967-2983) 

50 Kontrole przeprowadzono m.in. w Biebrzańskim Parku Narodowym, Magurskim Parku Narodowym, 

Świętokrzyskim Parku Narodowym, Słowińskim Parku Narodowym, Parku Narodowym Bory Tucholskie, 

Parku Narodowym Gór Stołowych, Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, 

Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, Instytucie Ochrony Środowiska — Państwowym 

Instytucie Badawczym, Ministerstwie Środowiska. 
51 1. Powstała konieczność  rezygnacji z kontroli IMGW-PIB w związku ze zmianą  zakresu działania Ministra 

Środowiska oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie dotyczącym kierowania 

działem administracji rządowej — gospodarka wodna; 2. Na prośbę  GIOŚ  przełożona została kontrola tej 

jednostki na 2019 r. GIOS motywował  swoją  prośbę  tym, że aktualnie jest w trakcie reorganizacji związanej 

z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska 
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W planie działalności na rok 2018 Minister Środowiska określił  pięć  celów do 
realizacji: 

zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska dla rozwoju gospodarki 
i zaspokojenia potrzeb bytowych społeczeństwa, 

poprawa stanu środowiska dla zdrowia ludzi, 
mitygacja i adaptacja do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzyku klęsk 
żywiołowych dla ochrony ludności, 

rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych 
społeczeństwa, 

poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 

W ramach każdego z ww. celów zaplanowano mierniki określające stopień  realizacji 
celu, najważniejsze zadania służące realizacji celu, a także odniesiono się  do 
dokumentu o charakterze strategicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 1501-1517, 1540-1565, 2535-2549, 2615-2635) 

Dokonywane były kwartalne analizy podsumowujące realizację  budżetu resortu 
w zakresie obejmującym wykonanie dochodów i wydatków. Minister Środowiska 
przedstawiając analizę  podsumowującą  realizację  budżetu resortu w 2017 r., 
pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. zobowiązał  komórki organizacyjne MŚ  
i podległe jednostki m.in. do „starannego, przemyślanego i gospodarnego 
wykonania budżetu w 2018 r., bieżącego monitorowania realizowanych dochodów 
i wydatków oraz niezwłocznego i skutecznego reagowania na wszelkie zagrożenia 
mogące wpłynąć  negatywnie na poziom wykonania planów finansowych". 

(dowód: akta kontroli str. 6138-6157) 

Sporządzone analizy poziomu wykonania dochodów i wydatków w I połowie 
2018 r. i poziomu wykonania dochodów i wydatków w trzech kwartałach 2018 r. 
zostały przekazane komórkom organizacyjnym MŚ  i podległym jednostkom przy 
piśmie Ministra Środowiska odpowiednio z dnia 31 lipca 2018 r. i 16 listopada 
2018 r. do wiadomości i wykorzystania. W pismach tych Minister zobowiązywał  
jednostki m.in. do: 

wydatkowania środków przeznaczonych na projekty, zgodnie 
z harmonogramem realizacji projektu, a w przypadku zidentyfikowania 
zagrożeń  związanych z ich wykorzystaniem, do przeniesienia środków na 
projekty wymagające wsparcia lub niezwłocznego postawienia ich do 
dyspozycji Ministra Środowiska, 

występowania bez zbędnej zwłoki z wnioskami o korektę  decyzji Ministra 
Finansów w przypadku braku możliwości wykorzystania środków 
pozyskanych z rezerw celowych w całości lub części. 

zwiększenia skuteczności prowadzonych działań  względem dłużników. 

Pismem z dnia 29 czerwca 2018 r Minister Środowiska akceptował  Wytyczne dla 
jednostek podległych lub nadzorowanych w zakresie postępowania z dochodami 
przeterminowanymi (zaległościami) i zobowiązał  te jednostki do niezwłocznego 
ich wdrożenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1566-1663, 1956-1972,1995-1999, 2656-2659) 

Monitoring osiągnięcia planowanych wartości mierników odbywał  się  w okresie 
półrocznym w oparciu o sprawozdania Rb-BZ1. Realizując zalecenia 
z przeprowadzonego w 2017 r. zadania audytowego na temat: Ocena mierników 
wykorzystywanych w Ministerstwie Środowiska do określenia stopnia 
wyznaczonych celów sporządzono Informację  na temat efektywności 

49 



Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń  

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników 
stopnia realizacji celów w I półroczu 2018r., którą  przekazano komórkom 
organizacyjnym MŚ  i jednostkom podległym pismem z dnia 20 września 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1608-1627, 2637-2655, 2656-2659, 6169-6174) 

Zdaniem NIK, zdefiniowane niezgodnie z wymogami noty budżetowej mierniki 
uniemożliwiają  ocenę  efektywności wykorzystanych środków. Oznacza to, że 
sporządzona analiza nie mogła być  skutecznie wykorzystywana do podejmowania 
decyzji nadzorczych dotyczących realizacji zadań. 

Opisane w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości wskazują, w ocenie NIK, że 
ustalone mechanizmy kontroli zarządczej nie stanowią  wystarczającej odpowiedzi 
na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

wyeliminowanie przypadków udzielania zamówień  publicznych niezgodnie 
z przepisami ustawy — Prawo zamówień  publicznych; 

rzetelne wypełnianie formularzy „Dyspozycja zapłaty" w szczególności 
w zakresie terminu płatności składki do organizacji międzynarodowej; 

zawarcie w umowach o doradztwo obowiązku pisemnego dokumentowania 
przez zleceniobiorcę  udzielonych ustnie opinii; 

podjęcie skutecznych działań  w celu doprowadzenia do utworzenia BDO 
w związku z upływem terminu na jej wykonanie; 

ustalenie w Polityce rachunkowości zasad eliminujących ryzyko ujmowania 
dowodów księgowych w okresach niezgodnych z datą  wystąpienia operacji 
gospodarczych, na skutek długotrwałego obiegu i kontroli tych dowodów. 

Ponadto NIK ponownie wnosi o ustalenie mierników posiadających cechy określone 
w nocie budżetowej, w tym umożliwiających pomiar efektów stosownie do 
poniesionych nakładów. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń  do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się  
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią  uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art, 62 ustawy o NIK proszę  o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
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Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
Kiffif!g 

u 
 rki 

Najwyż Kontroli 

(42 
łuczak 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń  do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się  od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń  w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnial4 kwietnia 2019 r. 
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