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Zagrożenie 
powodziowe

Skontrolowano działalność or-
ganów samorządu terytorial-
nego dotyczącą gospodaro-
wania terenami zagrożonymi  
powodzią i wyrażania zgody na 
realizację inwestycji na tych 
terenach, a także ustanawiania 
szczególnych warunków w za-
kresie możliwości lokalizowa-
nia inwestycji. Badanie, prze-
prowadzone z inicjatywy wła-
snej Najwyższej Izby Kontro-
li w 24 urzędach miast i gmin 
oraz w 6 starostwach, objęło 
lata 2010–2012. 

Współpraca 
transgraniczna

Kontrola została podjęta 
w wyniku wspólnej inicjatywy 
Najwyższej Izby Kontroli oraz 
Najwyższego Organu Kontroli 
Republiki Czeskiej. Jej celem 
była ocena wdrażania Progra-
mu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Pol-
ska 2007–2013. Badaniem ob-
jęto działania Koordynatora 
Krajowego oraz Kontrolerów 
w ramach ustanowionego sys-
temu zarządzania i kontroli, 
sprawdzono również prawidło-
wość wykonania przez bene-
ficjentów wybranych projek-

tów. W szczególności weryfi-
kowano przygotowanie zadań 
do realizacji oraz ich finansowe 
i rzeczowe wykonanie, a także 
osiągnięcie założonych celów 
i wskaźników. Badanie prze-
prowadzono w 13 jednostkach, 
tj.: Ministerstwie Rozwoju Re-
gionalnego, trzech urzędach 
wojewódzkich, trzech staro-
stwach powiatowych, trzech 
urzędach miejskich i jednym 
gminnym, a także w powiato-
wym i wojewódzkim zarządzie 
dróg, w województwach dol-
nośląskim, opolskim i śląskim. 

Dostępność  
opieki zdrowotnej

Izba oceniła kontraktowanie 
świadczeń przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia pod wzglę-
dem zapewnienia świadcze-
niodawców gwarantujących 
należytą jakość i dostępność 
świadczeń opieki zdrowot-
nej. Zwrócono także uwagę 
na odpowiednie gospodaro-
wanie środkami publiczny-
mi. Kontrolę przeprowadzo-
no w Ministerstwie Zdrowia, 
Centrali Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, pięciu Oddzia-
łach Wojewódzkich NFZ oraz 
w 26 podmiotach leczniczych 
(3 publicznych i 23 prywat-
nych). Wybierając świadcze-
niodawców do oceny, kierowa-

no się skargami złożonymi do 
Najwyższej Izby Kontroli i Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
oraz doniesieniami prasowy-
mi. Badaniami bezpośrednimi 
objęto wybrane rodzaje i za-
kresy świadczeń, w których za-
stosowano tryb konkursu ofert 
lub przeprowadzono postępo-
wania dodatkowe. Czynności 
kontrolne dotyczyły okresu od 
2010 r. do 2013 r. 

Aktywizacja 
zawodowa 

Sprawdzono skuteczności 
działań dotyczących aktywi-
zacji zawodowej i łagodzenia 
skutków bezrobocia osób po-
wyżej 50. roku życia. Bada-
nie przeprowadzono w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz 24 powiatowych 
urzędach pracy. W minister-
stwie skontrolowano między 
innymi: stosowane metody 
pomiaru efektów w odnie-
sieniu do działań aktywizu-
jących bezrobotnych; plano-
wanie wydatków Funduszu 
Pracy na aktywne formy prze-
ciwdziałania bezrobociu, sto-
sowanie algorytmu podziału 
środków oraz sposób wykorzy-
stania dodatkowych środków 
Funduszu w 2012 r.; ustalanie 
potrzeb w zakresie aktywnych 
form przeciwdziałania bezro-
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bociu. W powiatowych urzę-
dach pracy badania koncen-
trowały się głównie na realiza-
cji wybranych form aktywiza-
cji zawodowej oraz skuteczno-
ści stosowanych instrumentów 
rynku pracy: staży, szkoleń, 
przyznawania jednorazowych 
środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej, refunda-
cji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pracy, 
pracach interwencyjnych i ro-
botach publicznych. Kontrolą 
objęto lata 2010–2012.

Zarobki  
kobiet i mężczyzn 

Inspektorzy sprawdzili prze-
strzeganie zasady równego 
traktowania kobiet i męż-
czyzn w zakresie wynagra-
dzania w  wybranych jed-
nostkach sektora publicznego.  
Ocenili także działania zmie-
rzające do zapewnienia prze-
strzegania tej zasady, w tym 
ich koordynowanie i moni-
torowanie. Badanie prze-
prowadzono w jednostkach  
administracji rządowej, w jed-
nostkach samorządu teryto-
rialnego, w jednoosobowych  
spółkach Skarbu Państwa oraz 
w jednoosobowych spółkach 
utworzonych przez jednost-
ki samorządu terytorialne-
go w pięciu województwach: 

małopolskim, śląskim, świę-
tokrzyskim, warmińsko-ma-
zurskim i  wielkopolskim, 
oraz w wybranych minister-
stwach i u Pełnomocnika Rzą-
du ds. Równego Traktowania 
w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Czynności kontrol-
ne dotyczyły lat 2012–2013  
(do 30 kwietnia 2013 r.). 

Sprzedaż 
nieruchomości 
rolnych

Najwyższa Izba Kontroli zba-
dała sprzedaż nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa przez 
Oddziały Terenowe Agen-
cji Nieruchomości Rolnych 
(ANR) w Szczecinie, Warsza-
wie i Wrocławiu. Inspektorzy 
ocenili również wykonywanie 
przez Agencję ustawowych za-
dań mających na celu poprawę 
struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych i przeciwdzia-
łanie nadmiernej koncentracji 
nieruchomości. Sprawdzono 
w szczególności: działalność 
Oddziałów w zakresie wyboru  
nieruchomości oraz przygo-
towania postępowań i usta-
lania trybu sprzedaży; prze-
bieg sprzedaży nieruchomości,  
w  tym ustalanie uczestni-
ków postępowań; prawidło-
wość zawierania umów sprze-

daży i zabezpieczenia interesu  
Skarbu Państwa oraz korzy-
stanie przez Oddziały z pra-
wa pierwokupu, nabycia oraz 
odkupu nieruchomości. Ce-
lem kontroli było także zbada-
nie skuteczności zabezpieczeń 
ustawowych przed nabywa-
niem nieruchomości Zasobu  
przez osoby nieuprawnione 
oraz możliwość występowa-
nia mechanizmów korupcjo-
gennych. Badanie objęło lata 
2011–2013 (do 30.04).

Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna

Zbadano, czy istnieją barie-
ry ograniczające dostępność 
świadczeń nocnej i  świą-
tecznej opieki zdrowotnej, 
czy pomoc ta jest udzielana 
z zachowaniem obowiązują-
cych w tym zakresie proce-
dur, a pacjenci są odpowiednio  
poinformowani o możliwo-
ści skorzystania z tego rodza-
ju świadczeń. Kontrolą objęto  
lata 2011–2013. Przeprowa-
dzono ją w siedmiu oddzia-
łach wojewódzkich Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, 
u 17 świadczeniodawców, dla 
których podmiotem tworzą-
cym są jednostki samorządu 
terytorialnego i u 8 świadcze-
niodawców będących przed-
siębiorcami.                       (red.)

„informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2014 r., s. <www.nik.gov.pl>.
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