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Kontrola 
i audyt

Niezależność Najwyższej Izby Kontroli wynika przede wszystkim z Kon-
stytucji RP. Jednym z jej przejawów jest proces tworzenia planów pracy 
Izby. Uchwalony plan NIK przedkłada Sejmowi, który może go uzupełnić, 
ale jedynie o swoje wiążące Izbę zlecenia1. Ustawa nie przewiduje innej 
możliwości zmiany planu pracy przez Sejm. Nadanie na mocy ustawy za-
sadniczej i ustawy o NIK podstawowego znaczenia planowej działalności 
Izby stanowi gwarancję bezstronnego wykonywania zadań przez naczelny 
organ kontroli.

Plan pracy NIK na 2018 rok
Kontrole planowe i doraźne

Podstawa1działalności NIK ‒ naczelne-
go organu kontrolnego w Polsce, opiera 
się w zasadniczej części na rocznych pla-
nach pracy, uchwalanych przez Kolegium 

1  Sejm i jego organy nie zleciły dotychczas kontroli do realizacji w 2018 roku.

NIK i przedkładanych Sejmowi RP do wia-
domości. Poza planem przeprowadzane 
są kontrole doraźne, stanowiące przede 
wszystkim reakcję na wszelkiego rodzaju 
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sygnały o ewentualnych nieprawidłowo-
ściach, będące m.in. wynikiem bieżącej 
analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, 
w tym skarg i wniosków kierowanych do 
NIK zarówno przez obywateli, jak i ich 
przedstawicieli.

Rezultaty prac związanych z przygotowa-
niem planu pracy na kolejny rok stanowią 
zawsze pierwszy i najważniejszy krok na 
drodze do realizacji przez NIK jej funkcji 
kontrolnych. Na nim opiera się bowiem 
działalność kontrolna. 

Organizacja procesu  
planowania kontroli
Zadania związane z planowaniem kontroli 
należą do Departamentu Strategii NIK 
‒ jako jednostki organizacyjnej wspoma-
gającej procesy kontrolne. Szczególną rolę 
spełnia stały Zespół ds. Planowania, po-
wołany przez Prezesa NIK, w skład któ-
rego wchodzą radcy Prezesa oraz wska-
zani dyrektorzy departamentów, w tym 
Departamentu Strategii.

Procedura planistyczna na 2018 rok 
została opracowana na podstawie wy-
tycznych Zespołu i ujęta w dokumen-
cie zatwierdzonym przez Prezesa NIK 
„Założenia techniczno-organizacyjne do 
Planu Pracy na 2018 rok”. Obejmował on 
szczegółowe zasady postępowania w trak-
cie prac.

Według ogólnej zasady2 Międzyna-
rodowej Organizacji Najwyż szych Orga-
nów Kontroli (INTOSAI) każdy najwyż-
szy organ państwa członkowskiego powi-
nien być niezależny w planowaniu swych 

2 Deklaracja z Limy z 1977 roku oraz Deklaracja z Meksyku z 2007 roku.

zadań kontrolnych. Przyjmując tę zasadę 
za podstawę, w NIK wypracowane zostały 
rozwiązania metodyczne dotyczące pla-
nowania kontroli na kolejne lata; proces 
wyłaniania tematów do badań jest stale 
doskonalony. Tworzenie planu pracy na 
2018 rok miało kilka etapów i w każdym 
z nich uczestniczyły wszystkie kontrol-
ne jednostki organizacyjne NIK, a także 
wspomagające procesy kontrolne. 

Już na samym początku przyjęto od-
mienną aniżeli w poprzednich latach me-
todę wskazywania obszarów, które nale-
żałoby objąć badaniami. W szczególności, 
punktem wyjścia było wybranie najważ-
niejszych aktualnych zagadnień związa-
nych z działalnością państwa. Wybrano 27, 
dla każdego z nich opisując:

 • cele społeczne i gospodarcze wynikające 
z obowiązującego prawa oraz oficjalnych 
dokumentów określających założenia po-
lityki państwa;

 • wartości kluczowe, w szczególności obej-
mujące wskaźniki społeczno-ekonomicz-
ne, z wyodrębnieniem wskaźników okre-
ślonych w strategiach rządowych i innych 
dokumentach programowych;

 • najważniejsze fakty i zagrożenia charak-
teryzujące aktualną sytuację;

 • wcześniejsze kontrole NIK i wynikające 
z nich oceny i ryzyka;

 • sugerowane przez Zespół ds. Planowa-
nia obszary kontroli.

Propozycje tematów do planu pracy, 
zgodnie z przyjętą procedurą, mogli 
zgłaszać wszyscy pracownicy NIK, przy 
czym szczególne obowiązki powierzono 
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dyrektorom jednostek kontrolnych. 
Wspomagali ich w tym także radcy Prezesa 
NIK i członkowie ścisłego kierownictwa. 
Łącznie pracownicy NIK zgłosili ponad 
400 tematów kontroli, tj. czterokrotnie 
więcej niż przewidują możliwości realiza-
cyjne Izby. Tematy te stanowiły podstawę 
do dalszych prac planistycznych.

Sugestie tematów z zewnątrz
NIK jest, co do zasady, samodzielna w do-
borze tematów do planu pracy, była i jest 
otwarta również na wszelkie sugestie 
z zewnątrz, w tym zwłaszcza na propo-
zycje tematów zgłaszanych przez organy 
Sejmu i Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Rzecznika Praw Obywatel-
skich i inne organy państwa. 

W trakcie prac nad planem pracy na 2018 
rok organy te zgłosiły łącznie 131 takich suge-
stii, przy czym najwięcej pochodziło z komisji 
sejmowych. Zdecydowana większość z tych 
propozycji była zbieżna zarówno z obszarami 

3 Jest to liczba tzw. kontrolerodni zaplanowana na przeprowadzenie badań kontrolnych oraz realizację wyników kontroli.
4 Jest to liczba dni kalendarzowych od przygotowania kontroli do momentu podpisania informacji o jej wynikach.

kontroli określonymi przez Zespół do spraw 
Planowania, jak i z propozycjami tematycz-
nymi zgłaszanymi przez pracowników NIK. 
Wszystkie sugestie pochodzące z zewnątrz 
(jako że nie stanowiły zleceń ani wniosków, 
o których mowa w ustawie o NIK) zostały 
włączone do ogólnej puli tematów podlega-
jących dalszej analizie.

Od kilku już lat rośnie liczba tematów 
zgłaszanych do planu pracy, w szczegól-
ności przez organy Sejmu. Dane na ten 
temat, dotyczące lat 2015–2018, przed-
stawia tabela 1.

Pracochłonność 
i czasochłonność kontroli
Planowość zadań kontrolnych wymu-
sza określenie ram ich pracochłonności3 
i czasochłonności4. Oba te parametry zo-
stały w 2018 roku zwiększone w porów-
naniu z rokiem poprzednim. Przyjęto, że 
w 2018 roku – co do zasady – pracochłonność  
jednostkowej kontroli planowej nie powinna 

Tabela 1. Liczba tematów zgłoszonych do planów pracy w latach 2015–2018

L.p. Organ zgłaszający propozycje 
do planu pracy NIK

Liczba sugestii

2015 2016 2017 2018

1 Komisje Sejmu RP 32 49 57 78

2 Senat RP 23 13 19 27

3 Rzecznik Praw Obywatelskich 10 10 16 14

4 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 18 – 20 12

Razem 83 72 112 131

Źródło: Opracowanie własne.
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przekraczać 1300 kontrolerodni5 (w roku 
ubiegłym – 1200), natomiast czasochłonność 
220 dni kalendarzowych (w 2017 roku – 200). 

W zależności od zakresu przedmioto-
wego i podmiotowego kontroli wielkości 
te ulegają jednak dość istotnym waha-
niom. W wypadku pracochłonności wa-
hania te oscylują w granicach od 220 aż do 
3300 kontrolerodni, natomiast jeśli chodzi 
o czasochłonność – od 154 do 363 dni ka-
lendarzowych. Średnia wynikowa praco-
chłonność statystycznej kontroli planowej 
ujętej w planie pracy wynosi w 2018 roku 
niespełna 1000 kontrolerodni. Jest ona 
wyższa o 83 kontrolerodni w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Spośród 110 kontroli 
ujętych w planie na 2018 rok, w ustala-
nym limicie czasochłonności mieści się 
90% zaplanowanych badań. 

Przedmiot badań w 2018 roku
W planie pracy NIK na 2018 rok znalazło 
się ogółem 109 tematów kontroli (nie licząc 
kontroli obligatoryjnych, tj. wykonania bu-
dżetu państwa i analizy wykonania założeń 
polityki pieniężnej). W ramach 109 tema-
tów kontroli, NIK przeprowadzać będzie 
w 2018 r. cztery audyty międzynarodowe:

 • audyt finansowy Europejskiej Organi-
zacji Badań Jądrowych (CERN),

 • audyt finansowy Funduszu Emerytal-
nego CERN,

 • audyt finansowy Rady Europy (RE),
 • audyt wybranych zagadnień organizacyj-

nych i wykonania zadań w Radzie Europy.
Na etapie ogólnych założeń nie za-

kładano pełnej obligatoryjnej zgodności 

5 Jest to liczba dni roboczych, w których prowadzone były badania kontrolne przemnożona przez liczbę 
kontrolerów biorących udział w kontroli.

tematów zgłaszanych do planu z sugero-
wanymi obszarami kontroli, niemniej aż 
88,8% ujętych w nim tematów mieści się 
w najważniejszych kluczowych dziedzi-
nach działalności państwa. Najwięcej za-
gadnień dotyczy administracji publicznej 
(17 tematów), środowiska (11 tematów), 
zdrowia (9 tematów), transportu (8 te-
matów oraz porządku i bezpieczeństwa 
publicznego (7 tematów).

Udział poszczególnych zagadnień w ogól-
nej liczbie kontroli zaplanowanych przez NIK 
na 2018 rok przedstawia rysunek 1, s. 12. 

Kontrola budżetowa

Z racji konstytucyjnego obowiązku naj-
ważniejszą kontrolą, tak jak w latach po-
przednich, angażującą znaczną część sił 
i środków, będzie kontrola wykonania bu-
dżetu państwa za 2017 r. Udział w niej 
biorą wszystkie departamenty i delega-
tury NIK. Pracochłonność tego zadania 
przekracza łącznie 24 tys. kontrolerodni. 
Kontrola budżetowa zostanie przepro-
wadzona w 110 częściach budżetowych 
i wybranych jednostkach, których plany 
finansowe zostały ujęte bądź w ustawie 
budżetowej, bądź w  innych jednost-
kach realizujących wydatki publiczne. 
Łącznie badaniom poddanych zostanie 
aż 358 podmiotów. Zgodnie z kalenda-
rzem określającym udzielenie absoluto-
rium Radzie Ministrów czas trwania tej 
kontroli musi być wyraźnie ograniczony, 
w związku z czym czasochłonność całego 
procesu badawczego zaplanowana zosta-
ła zaledwie na 155 dni kalendarzowych.
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Rysunek 1. Udział poszczególnych zagadnień w ogólnej liczbie kontroli w 2018 r. (w%)
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Plan pracy  
w układzie statystycznym
Kontrole według kategorii ISSAI

Międzynarodowe standardy kontroli dzielą 
kontrole na trzy kategorie:

 • wykonania zadań,
 • zgodności,
 • finansową.
W praktyce NIK kategorie te określają 

dominujący typ kontroli. W każdym bo-
wiem badaniu, w mniejszym lub w więk-
szym stopniu, można wyróżnić wszyst-
kie lub co najmniej dwie z wymienionych  
kategorii. 

W wypadku kontroli wykonania zadań, 
badania Izby koncentrować się będą głów-
nie na tym czy działania i założone progra-
my są lub zostały zrealizowane, a także czy 
instytucje były zarządzane zgodnie z zasa-
dami oszczędności, wydajności i skutecz-
ności. Istotnym elementem tych kontroli, 

związanych z tzw. wartością dodaną, po-
winno też być wskazanie ewentualnych 
możliwości usunięcia nieprawidłowości.

Jeśli chodzi o kontrolę zgodności, ba-
dania NIK skoncentrowane będą na obo-
wiązujących normach, przede wszystkim 
prawnych. Ocenione zostanie: czy przed-
miot kontroli jest zgodny z przepisami, 
ustalonymi regulacjami, uchwałami bu-
dżetowymi, rodzajami polityki, kodek-
sami, umowami, a także uznanymi za od-
powiednie zasadami.

W wypadku kontroli finansowej, badania 
koncentrować się będą na analizie zasad 
rachunkowości i sprawozdawczości finan-
sowej. Należy przede wszystkim ustalić, 
czy dane finansowe jednostki są prezen-
towane zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami rachunkowości i sprawozdawczości 
oraz przepisami regulującymi gospodarkę 
finansową.

Rysunek 2. Udział poszczególnych kategorii kontroli realizowanych w latach 2016–2018 (w %)

Źródło: Niepublikowane materiały analityczne do planów pracy NIK na lata 2016, 2017 i 2018.
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Od wielu lat w działalności kontrolnej 
NIK dominują kontrole wykonania zadań. 
Jest to właściwy kierunek, bowiem ba-
dania koncentrują się nie tylko na zagad-
nieniach formalnych, ale także, a może 
przede wszystkim, na merytorycznych 
problemach społeczno-gospodarczych. 
Udział tych kontroli w planie pracy na 
2018 rok wynosi 63,6%. Kontrole zgodno-
ści dotyczą 31,9% tematów ujętych w pla-
nie pracy, a kontrole typowo finansowe 
4,5%. Proporcje te nie ulegały większym 
zmianom na przestrzeni ostatnich lat.

Udział poszczególnych kategorii kon-
troli w ostatnich trzech latach obrazuje 
rysunek 2, s. 13.

Kontrole  
według działów administracji

Najwięcej kontroli zaplanowano w dziale 
administracja publiczna. Stanowią one aż 
1/6 ogółu liczby kontroli ujętych w planie 
pracy na ten rok. Należy też zauważyć, że 
spośród 25 działów administracji rządo-
wej, kontrole zaplanowane w 14 z nich 
stanowią 83% wszystkich kontroli ujętych 
w planie. Są to: administracja publiczna, 
zdrowie, transport, środowisko, gospodar-
ka, finanse publiczne, obrona narodowa, 
rolnictwo, sprawy wewnętrzne, rozwój 
regionalny, zabezpieczenie społeczne, 
kultura fizyczna, energia oraz sprawy 
zagraniczne. 

Źródło: Niepublikowane materiały analityczne do planu pracy na 2018 rok.

Rysunek 3. Struktura kontroli w podziale na funkcje COFOG (w %)
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Kontrole według klasyfikacji COFOG

Podobnie jak w latach poprzednich, NIK 
planuje kontrole działalności państwa w ra-
mach poszczególnych funkcji COFOG6.
Według tego podziału najwięcej kontro-
li zaplanowano w obszarach dotyczących 
działalności ogólnopaństwowej oraz spraw 
gospodarczych. W ramach tych dwóch 
funkcji, spośród 10 ogółem, przeprowa-
dzone zostaną 53 kontrole, czyli około po-
łowy liczby wszystkich planowych. Udział 
poszczególnych kontroli według funkcji 
COFOG przedstawia rysunek 3, s. 14.

Plan pracy  
w układzie problemowym
Działalność ogólnopaństwowa

W 2018 roku NIK podejmie w jej ramach 
28 kontroli. Dotyczyć będą m.in.:
1. Zaległości w regulowaniu stanu prawnego 
nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu 
terytorialnego. Mogą one utrudniać gospoda-
rowanie zasobami. Z danych Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, pochodzących 
z końca 2015 roku wynika, że średni w skali 
kraju stopień nieujawniania w księgach wie-
czystych prawa własności, w odniesieniu 
do działek wchodzących w skład sektora 
publicznego, wynosił prawie 16%.
2. Zarządzania bezpieczeństwem informa-
cji na poziomie samorządu terytorialnego. 
Olbrzymia skala wykorzystywania sys-
temów informatycznych, zawierających 
dane o obywatelach, musi rodzić pyta-
nie o bezpieczeństwo tych informacji. 
Metody zabezpieczeń powinny umożliwić 
zachowanie ich integralności, poufności 

6 Klasyfikacja COFOG – Classification of the Functions of Government. Stanowi jedno z głównych narzędzi 
służących do opisu i analizy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych. 

i dostępności. Istnieje jednak ryzyko, że 
kierownicy urzędów nie przykładają do 
tego należytej wagi. Według posiadanych 
przez NIK informacji, ponad 60% urzę-
dów miast nie wdrożyło jeszcze polityki 
dotyczącej bezpieczeństwa informacji.
3. Organizacji Krajowej Administracji 
Skarbowej. Proces ten powinien zostać 
zakończony do końca sierpnia 2017 r. 
Zarówno skargi kierowane do NIK, jak 
i inne sygnały pochodzące z informacji 
prasowych wskazują, że nie przebiega on 
prawidłowo oraz istnieje istotne ryzyko 
osłabienia skuteczności działań admini-
stracji skarbowej.
4. Podatku CIT. Dochody państwa z tego 
tytułu stanowią ok. 10% dochodów po-
datkowych ogółem. Od kilku lat obser-
wowane jest zjawisko zmniejszającego 
się udziału tego podatku w strukturze 
dochodów oraz w relacji do PKB. Coraz 
częściej mówi się o agresywnej optyma-
lizacji podatkowej przez stosowanie nie-
znanych organom podatkowym instru-
mentów i mechanizmów. Szacuje się, że 
luka podatkowa CIT w Polsce waha się 
pomiędzy 10 a 40 mld złotych.
5. Podatku od towarów i usług. Olbrzymiej 
luki w ściągalności podatku VAT nie udało 
się dotąd wyraźnie ograniczyć mimo wielu 
działań organów państwa. Oszustwa się-
gają dziesiątek miliardów złotych rocznie. 
Co prawda, w 2017 roku dochody wyraź-
nie wzrosły, niemniej działania kontrolne 
w tym obszarze wymagają kontynuacji, 
także po to aby zweryfikować przyczyny 
tego wzrostu.

0 5 10 15 20 25 30
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6. Nadzoru nad rynkiem gier hazardo-
wych. Wprowadzone w 2010 roku regulacje 
okazały się niewystarczające do skutecz-
nego zwalczania nielegalnych gier hazar-
dowych, w szczególności udostępnianych 
za pośrednictwem sieci internetowych 
poza granicami RP. W grudniu 2016 roku 
znowelizowano przepisy, które zmieni-
ły model nadzoru nad rynkiem tych gier 
i powinny skutkować ograniczeniem szarej 
strefy. Czy tak się stało zostanie ocenione  
w kontroli.
7. Nadzoru nad stosowaniem dodatków  
do żywności. Konsumenci oczekują, że pro-
dukty przeznaczone do spożycia, oprócz 
właściwej wartości odżywczej i wysokiej 
jakości, będą miały atrakcyjny wygląd, 
dobry smak i odpowiednio długi okres 
przydatności do spożycia. Zapewnić to 
mają różnego rodzaju dodatki, z reguły 
oznaczane symbolami „E”. Badania wska-
zują jednak, że niektórzy producenci żyw-
ności nadużywają ich, w związku z czym 
wśród konsumentów istnieje przekona-
nie, że mogą mieć niekorzystny wpływ 
na zdrowie. Wiążą te obawy ze wzrasta-
jącą liczbą tzw. chorób cywilizacyjnych, 
które są wynikiem spożywania produktów 
wysoko przetworzonych, zawierających 
substancje chemiczne. 
8. Zatrudniania osób niepełnosprawnych 
i dostępności niepełnosprawnych do waż-
niejszych obiektów. Liczba osób niepeł-
nosprawnych w Polsce jest szacowana 
na 4-5 mln osób, co stanowi ok. 12-15% 
całej populacji. Mają one przede wszyst-
kim ograniczone możliwości poruszania 
się i dostępu do różnego rodzaju obiektów. 
Konwencja ONZ zobowiązuje państwa 
członkowskie do odpowiedniego wspie-
rania osób niepełnosprawnych także 

w ich rozwoju zawodowym i zatrudnia-
niu, zwłaszcza w sektorze publicznym. 
W Polsce wskaźnik zatrudnienia tych osób 
w wieku produkcyjnym kształtuje się na 
poziomie nieznacznie przekraczającym 
20% i jest prawie dwukrotnie niższy od 
unijnego. Niska jest również aktywność 
zawodowa tej grupy osób, a kierownicy 
państwowych jednostek organizacyjnych 
nie przejawiają dostatecznej troski o po-
prawę tego stanu rzeczy. 
9. Postępowań egzekucyjnych prowadzo-
nych przez organy nadzoru budowlanego. 
Jednym z istotnych problemów w sprawach 
należących do nadzoru budowlanego jest 
plaga tzw. samowoli budowlanych. Liczne 
doniesienia medialne wskazują na opie-
szałość organów nadzoru budowlanego, 
ale także w wielu wypadkach na bezsku-
teczność ich działań egzekucyjnych.
10. Płatnego parkowania w miastach. 
Jednym z problemów w funkcjonowaniu 
tzw. stref płatnego parkowania jest ryzyko 
bezprawnego egzekwowania przez gminy 
należności z tytułu opłat za postój w miej-
scach, które nie zostały wyznaczone zna-
kami pionowymi i poziomymi, stosownie 
do regulacji wynikających z rozporządze-
nia ministra infrastruktury w tej sprawie. 
W praktyce wiele miast, zwłaszcza dużych, 
stosuje jedynie oznakowanie pionowe, gdyż 
poziome, w wypadku stref objętych ochro-
ną konserwatorską nie może być wykona-
ne. Inne ryzyko dotyczy prawidłowości 
wyłaniania podmiotów zarządzającymi 
tymi strefami i rozliczeń pomiędzy stro-
nami umów. Problemy jawią się także na 
poziomie legalności i gospodarności za-
rządzania gruntami miejskimi oddany-
mi w dzierżawę pod miejsca postojowe, 
zwłaszcza parkingi prywatne.
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Sprawy gospodarcze

NIK przewiduje w 2018 roku łącznie 
25 kontroli w tym obszarze. Dotyczyć 
będą m.in.: 
1. Wdrażania programów operacyjnych. 
Tempo uruchamiania programów opera-
cyjnych w nowej perspektywie 2014–2020 
jest wolniejsze niż w perspektywie obej-
mującej lata 2007–2013. Pewnym novum 
jest to, że w obecnych programach usta-
nowiono rezerwę wykonania wynoszącą 
2,4 mld euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i 776 mln euro 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jej uruchomienie nastąpi w 2019 roku, 
w tzw. osiach priorytetowych, jednak pod 
warunkiem, że osiągnęły już uzgodnione 
cele pośrednie, mierzone odpowiednimi 
wskaźnikami. Przy niższym tempie uru-
chamiania programów istnieje jednak ry-
zyko, że niepełna realizacja celów pośred-
nich może stanowić podstawę: odebrania 
Polsce rezerwy, pomniejszenia alokacji pro-
gramu, zawieszenia płatności, a w efekcie 
– zastosowania tzw. korekty netto, czyli 
pomniejszenia dofinansowania projektów. 
2. Realizacji ważniejszych inwestycji. 
Jednym z obszarów, w których realizo-
wane są ważne i konieczne inwestycje jest 
sektor wytwarzania energii elektrycznej. 
Obecnie ok. 1/3 mocy wytwórczych pra-
cuje w Krajowych Sieciach Energetycznych 
od ponad 40 lat. Istnieje ryzyko, ż w naj-
bliższych latach istniejące moce nie wy-
starczą na zaspokojenie potrzeb. Także wy-
mogi unijne wymuszają zmianę struktury 
wytwarzania energii na mniej emisyjną.
3. Nadzoru nad spółkami. Nowe prze-
pisy regulujące zasady zarządzania mie-
niem państwowym, które weszły w życie 
w 2017 roku zmieniły m.in. zakres nadzoru 

nad spółkami prawa handlowego. I tak 
np. spółki z branży rolno-spożywczej, nad-
zorowane wcześniej przez Ministra Skarbu 
Państwa, przekazane zostały Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z celów 
tych zmian była minimalizacja kosztów. 
4. Budowy i modernizacji dróg. Od kilku 
już lat NIK zwracała uwagę, że mimo wielu 
nowych inwestycji drogowych, stan tech-
niczny nawierzchni dróg krajowych sys-
tematycznie się pogarsza. W 2016 roku, 
podobnie jak w dwóch latach poprzednich, 
rósł wskaźnik udziału nawierzchni dróg 
w złym stanie. Wskaźniki te w kolejnych 
latach wynosiły odpowiednio: 38, 39,4 
i 44,7% ogólnej długości dróg krajowych 
w Polsce.
5. Bezpieczeństwa wyrobów. Produkty 
wprowadzane na rynek UE powinny być 
opatrzone znakiem CE, poświadczającym 
ich bezpieczeństwo. Pomimo stworzenia 
odpowiedniego systemu nadzoru (skupia-
jącego w Polsce aż 10 różnych organów 
państwa, z Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na czele), 
w obrocie handlowym dość często znajdu-
ją się wyroby niespełniające minimalnych 
norm, stanowiące potencjalne zagroże-
nie dla użytkowników. O skali problemu 
świadczyć może to, że w 2015 roku spośród 
16,5 tys. wyrobów skontrolowanych przez 
organy nadzoru, aż 36,6% zakwestiono-
wano pod względem bezpieczeństwa dla 
konsumentów. 
6. Efektywności niektórych działów go-
spodarki. Należy do nich energetyka. 
Ustawa o efektywności energetycznej 
określiła cel, którym jest oszczędne go-
spodarowanie energią oraz mechanizmy, 
które mają temu służyć. Zalicza się do nich 
przede wszystkim „białe” certyfikaty 
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oraz obowiązek audytu efektywności ener-
getycznej dla przedsiębiorców. Strategia 
„Bezpieczeństwo energetyczne i środowi-
sko” wskazała, iż konieczne jest wspieranie 
rozwoju kogeneracji, a także stworzenie 
możliwości podejmowania działań popra-
wiających efektywność. Wprawdzie Polska 
osiągnęła dość istotny postęp w realizacji 
tego celu, określonego na rok 2016, jed-
nak nadal wyraźnie odstaje od najbardziej 
energooszczędnych gospodarek europej-
skich. Wyczerpują się też proste rezerwy 
pozwalające zmniejszać zużycie energii. 

Zdrowie

NIK podejmie w 2018 roku 11 kontroli 
dotyczących zdrowia, w tym:
1. Bezpieczeństwa pacjentów przy stosowa-
niu antybiotykoterapii. Nadużywanie, ale 
także niewłaściwe stosowanie preparatów 
przeciwbakteryjnych, przyczyniło się do 
pojawienia i rozprzestrzeniania lekoodpor-
nych drobnoustrojów. Z powodu zakażeń 
szpitalnych wywołanych przez bakterie 
oporne na wszystkie grupy antybiotyków 
umiera w Polsce nawet 25 tysięcy pacjen-
tów rocznie. Z informacji jakie posiada NIK 
wynika, że w ostatnich latach lekooporność 
drobnoustrojów wzrasta w szybkim tem-
pie, stąd konieczne są wyzwania nie tylko 
o charakterze klinicznym i epidemiologicz-
nym, ale także społeczno-ekonomicznym. 
Dostrzegając problem, Komisja Europejska 
zobowiązała wszystkie kraje członkow-
skie do utworzenia międzysektorowych 
zespołów, które miałyby: ustanowić za-
sady monitorowania szczepów opornych, 
istotnych czynników etiologicznych zaka-
żeń; oceniać poziom i strukturę zużycia 
antybiotyków i podejmować odpowiednie 
działania. Polska realizuje to zobowiązanie 

w ramach Narodowego Programu Ochrony 
Antybiotyków (NPOA). Należy w tym 
miejscu wskazać także na skutki takich 
zakażeń. 
2. Funkcjonowania systemu szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń. W 2017 roku 
wprowadzono nowy system tzw. „sieci 
szpitali”, w ramach którego wyodrębnia 
się w sumie sześć poziomów świadczeń. 
Celem była poprawa ich dostępności. 
Pierwsze wykazy świadczeniodawców 
zakwalifikowanych do systemu zostały 
ogłoszone w czerwcu 2017 roku i miały 
obowiązywać do października 2017 roku. 
W czasie kontroli zostanie sprawdzone 
działanie nowego systemu. 
3. Opieki długoterminowej oraz paliatyw-
nej i hospicyjnej. Od wielu lat eksperci 
wskazują na niedoszacowanie świadczeń 
w tym systemie. Brak środków powoduje 
pozostawienie chorego, często w ostat-
niej fazie jego życia, a także jego bliskich, 
bez pomocy w zmaganiach z postępują-
cą chorobą. Remedium na brak miejsc 
w stacjonarnej opiece długoterminowej 
powinny być stosowane w szerszym zakre-
sie świadczenia opieki hospicyjnej i palia-
tywnej w warunkach domowych. 
4. Realizacji programu bezpłatnych leków 
dla seniorów. Program jest finansowany 
z budżetu państwa. W 2017 roku był to 
koszt prawie 600 mln złotych. Niewiele 
ponad roczny okres obowiązywania tego 
programu dowodzi, że regulacje ustawo-
we nie rozwiązują problemu dostępności 
leków dla osób starszych, przede wszyst-
kim z uwagi na ograniczony katalog bez-
płatnych produktów leczniczych i zawęże-
nie grona osób uprawnionych do wystawia-
nia recept „S”. Świadczeniobiorcy, mający 
być beneficjentami nowych rozwiązań, 
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zwracają uwagę na wykluczenie lekarzy 
specjalistów z grona uprawnionych do wy-
stawiania recept oraz na uzależnienie re-
fundacji od zastosowania leku przy ściśle 
określonym wykazie schorzeń. 
5. Systemu ratownictwa medycznego. 
Podejmowanie działań wobec osób znaj-
dujących się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego jest jednym z najważniejszych 
zadań państwa. System ratownictwa me-
dycznego powinien być przede wszystkim 
wydolny, szybki i skuteczny. Bezzwłoczne 
udzielenie pomocy na miejscu zdarzenia 
oraz bezpieczny transport pacjenta ura-
zowego pod opieką wykwalifikowanego 
personelu, powinien zapewnić utrzymanie 
i stabilizację podstawowych funkcji życio-
wych. Miejscem docelowym udzielenia 
tego typu pomocy jest szpitalny oddział 
ratunkowy, który musi być wyposażony 
w odpowiedni sprzęt.

Ochrona środowiska

NIK planuje w tym obszarze 11 kontroli. 
Dotyczyć będą m.in.:
1. Ochrony powietrza. Ocenia się, że 
średnia długość życia mieszkańca Unii 
Europejskiej jest krótsza o prawie 9 mie-
sięcy z powodu złego powietrza. W Polsce 
jego jakość należy do najgorszych w całej 
UE. Organy władzy publicznej działają 
w tym obszarze nieskutecznie. Kontrola 
dotycząca ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniami została podjęta w 2017 r. 
i w tym roku będzie kontynuowana.
2. Działań na rzecz ochrony przed promie-
niowaniem elektromagnetycznym pochodzą-
cym z telefonii komórkowej. Obawa przed 
negatywnym wpływem promieniowania 
elektromagnetycznego na zdrowie ludzi 
wywołuje niepokój wśród mieszkańców 

terenów, na których budowane są stacje 
bazowe telefonii komórkowej. Z kontroli 
rozpoznawczej przeprowadzonej przez NIK 
wynikały istotne problemy i luki prawne 
w przepisach dotyczących posadowienia 
takich stacji. Wyniki pomiarów promienio-
wania nie były wystarczające dla obiektyw-
nej, rzetelnej oceny zagrożeń wynikających 
z ich funkcjonowania. NIK rozpoczęła ba-
dania tego problemu w 2017 roku i będzie 
je kontynuować w 2018 roku.
3. Rekultywacji terenów po eksploatacji 
kopalin. Po wydobyciu kopalin często 
pozostają opuszczone wyrobiska, które 
stają się nielegalnymi składowiskami 
śmieci, a także źródłem zanieczyszcza-
nia wód powierzchniowych i gruntowych. 
Rekultywacją takich terenów nie są z regu-
ły zainteresowani przedsiębiorcy, którzy 
zajmowali się eksploatacją kopalin. Z obo-
wiązków w tym względzie nie wywiązują 
się także organy koncesyjne, do których 
należy nadzór i kontrola przedsiębiorców. 
4. Ochrony przyrody i gospodarki leśnej. 
W ostatnim czasie bardzo dużo kontro-
wersji wywoływała zmiana przepisów, 
w następstwie której w całym kraju ma-
sowo wycinano drzewa. Protesty przybra-
ły na sile, kiedy podjęto wycinkę drzew 
w Puszczy Białowieskiej, zwłaszcza że 
działalność na tym obszarze miała być 
nastawiona na zachowanie lub odtworze-
nie naturalnych walorów lasu i wdrażanie 
trwałej, wielofunkcyjnej gospodarki le-
śnej oraz jej integrację z ochroną przyrody. 
W sprawach ochrony przyrody i gospodarki 
leśnej sprzeczne są interesy stron, które 
powinny ze sobą współpracować. 
5. Działań na rzecz usuwania zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi. Tereny zdegrado-
wane działalnością przemysłową, zwłaszcza 
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niektórych zakładów chemicznych, są swo-
istymi bombami ekologicznymi. Dzieje się 
tak przede wszystkim w wyniku składowa-
nia odpadów niebezpiecznych, jeśli badania 
terenów nie zostały zakończone bądź nie 
opracowano skutecznych rozwiązań wspie-
rających ponowne ich wykorzystanie.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

NIK podejmie w 2018 roku 10 kontroli, 
w tym dotyczących:
1. Odzyskiwania mienia pochodzące-
go z przestępstw. Przestępczość, w tym 
zwłaszcza gospodarcza, skutkuje poważ-
nymi stratami nie tylko dla budżetu pań-
stwa, ale także przedsiębiorstw i osób fi-
zycznych. Na podstawie danych Policji 
i ABW za 2015 rok szacuje się, że straty 
te sięgały prawie 10 mld złotych. Mienie 
odebrane przestępcom to zaledwie 5-6% 
tej wartości. W opinii NIK nie ma spójnego 
modelu skutecznego zwalczania przestęp-
czości gospodarczej. Działania służb i in-
nych instytucji są rozproszone, nie istnieje 
też odpowiedni system ewidencjonowania 
odzyskiwanego mienia. 
2. Bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Działania wymierzone przeciwko zasobom, 
sieciom i systemom teleinformatycznym 
stanowią obecnie jedno z największych za-
grożeń dla bezpieczeństwa państwa, w tym 
zwłaszcza funkcjonowania administracji 
publicznej. Mimo wydania dyrektyw przez 
UE już przed kilkoma laty, nadal nie ma 
nawet projektów przepisów krajowych, 
które miałyby posłużyć za podstawę dzia-
łań gwarantujących bezpieczeństwo tele-
informatyczne.
3. Realizacji programów modernizacji 
służb mundurowych. Konieczność poprawy 
sprawności i skuteczności działania Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, a także Biura Ochrony Rządu nie 
budzi wątpliwości. Dlatego w 2016 roku 
ustanowiono m.in. program moderniza-
cji tych służb. Zminimalizowaniu ryzy-
ka niezrealizowania wynikających z niego 
zadań posłuży kontrola przeprowadzona 
po upływie połowy okresu przewidzianego 
na osiągnięcie celów programu. 
4. Bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
głównie w lasach. Około 40% lasów na 
całym świecie zagrożonych jest pożarem; 
w Europie jest to nawet 60%, a w Polsce 
ponad 80%. Przygotowanie, sprawność 
służb i sprzętu oraz skuteczność działań 
w gaszeniu pożarów powinno zatem na-
leżeć do priorytetów. Według ustaleń 
wcześniejszych kontroli NIK, w 44% 
przypadków wyjazdów do pożaru stan 
techniczny sprzętu był jednak niezado-
walający, a organizacja aż 76% wyjazdów 
nie spełniała niezbędnych warunków dla 
prowadzenia skutecznych akcji przeciw-
pożarowych. 

Ochrona socjalna

W ramach tej dziedziny NIK przeprowa-
dzi w 2018 r. 7 kontroli, w tym:
1. Realizacji programów rządowych do-
tyczących aktywności społecznej osób 
starszych. Proces starzenia się ludności 
Polski staje się problemem, a jednocze-
śnie wyzwaniem dla władz państwowych 
i samorządowych. Władze uruchamiają 
programy na rzecz aktywności zawodo-
wej osób starszych. Ich celem jest popra-
wa jakości i poziomu życia osób starszych 
oraz zagwarantowanie im warunków do 
godnego starzenia się. Istnieje duże ryzyko, 
że niedobór środków budżetowych może 
zakłócić realizację tych programów. 
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2. Pomocy społecznej dla osób opuszczają-
cych zakłady karne. Należy ona do zadań 
własnych gminy i ma charakter obowiązko-
wy. Może mieć różny charakter ‒ zasiłku, 
świadczenia niepieniężnego, takiego np. jak 
schronienie czy pomoc rzeczowa, posiłek, 
ubranie, usługi opiekuńcze. Opuszczający 
zakład karny może także skorzystać z po-
radnictwa specjalistycznego i interwencji 
kryzysowej. Badania wskazują, że m.in. brak 
takiej pomocy, w szczególności w znalezie-
niu pracy, brak zakwaterowania, niedosta-
teczne warunki materialne, a także niechęć 
ze strony otoczenia, przyczynia się do tego, 
że ponad 40% osób zwalnianych ponownie 
popełnia przestępstwa w okresie do 5 lat 
po opuszczeniu zakładu karnego, a połowa 
z nich już w pierwszym roku po zwolnieniu. 
3. Realizacji programu 500+. Program 
zmienił warunki życia setek tysięcy 
osób najuboższych. W 2018 roku mijają 
2 lata od momentu jego uruchomienia. 
Bezdyskusyjna wydaje się zasadność wpro-
wadzenia programu, niemniej pojawiają 
się krytyczne uwagi co do zakresu jego 
działania, a także prawidłowości wykorzy-
stywania świadczenia oraz sposobu jego 
wypłaty w kontekście innych świadczeń 
z pomocy społecznej na rzecz rodzin wy-
chowujących dzieci.
4. Wspierania i aktywizacji osób bezdom-
nych. Należą one do grup najbardziej zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, a ich 
liczba systematycznie wzrasta. W dru-
giej połowie 2016 roku nastąpiła zmiana 
przepisów ustawy o pomocy społecznej 
w części dotyczącej osób bezdomnych; 
opracowano też Krajowy program prze-
ciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu spo-
łecznemu. NIK zbada realizację zadań w tej  
dziedzinie.

Obrona narodowa

Izba podejmie 5 kontroli, które dotyczyć 
będą m.in.:
1. Systemu bezpieczeństwa narodowego RP. 
Ochrona niepodległości państwa i niepo-
dzielności jego terytorium, a także zapew-
nienie bezpieczeństwa i nienaruszalności 
granic, w tym także stworzenie warunków 
bytowych do funkcjonowania ludności cy-
wilnej w sytuacji zagrożenia oraz wojny 
należy do Sił Zbrojnych RP. Kontrola NIK 
ma sprawdzić czy podejmowany zakres 
działań jest adekwatny do potrzeb i plano-
wanych zadań obronnych oraz wskazać na 
ewentualne ryzyko, które mogłoby ogra-
niczać Siłom Zbrojnym realizację zadań 
wynikających z art. 26 Konstytucji RP.
2. Tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Od ponad roku tworzony jest nowy, piąty 
rodzaj wojsk ‒ Wojska Obrony Tery-
torialnej. Z uwagi na wagę tego zadania, 
a także wielkość zaangażowanych środków 
budżetowych, proces tworzenia tych wojsk 
wymaga objęcia stałym monitoringiem 
przez naczelny organ kontroli.
3. Szkolenia podoficerów i szeregowych 
zawodowych. Zdolności operacyjne Sił 
Zbrojnych zależą w głównej mierze od 
stopnia wyszkolenia podoficerów i sze-
regowych. Konieczność szkolenia żołnierzy 
jest nierozerwalnie związana z postępem 
technologicznym i rozwojem nauki, a ob-
sługa sprzętu wojskowego wymaga coraz 
większych umiejętności specjalistycznych. 

Edukacja

W 2018 r. NIK przewidziała 5 kontroli 
związanych z edukacją, dotyczących m.in.:
1. Zmian w systemie oświaty. Od września 
2017 roku weszła w życie reforma oświa-
ty, która zasadniczo wpłynęła zarówno na 
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strukturę, jak i organizację szkół. Zmiany 
dotyczą m.in. fundamentalnej dla procesu 
nauczania podstawy programowej. Sposób 
i tempo wprowadzenia reformy oraz jej fi-
nansowanie wzbudziło duże emocje i kon-
trowersje społeczne.
2. Zapewnienia przez gminy opieki przed-
szkolnej. Wszystkie dzieci w wieku pomię-
dzy 3 a 6 rokiem życia mają prawo do ko-
rzystania z wychowania przedszkolnego. 
Sześciolatki są ponadto zobowiązane odbyć 
roczne przygotowanie przedszkolne w przed-
szkolu, oddziale przedszkolnym, w szkole 
podstawowej lub w innej formie wychowa-
nia przedszkolnego. Jak wiele innych, za-
danie to należy do zadań własnych gminy, 
natomiast rodzice dzieci sześcioletnich mają 
prawo wyboru jednej z form realizacji tego 
obowiązku. W ramach opieki przedszkol-
nej problemy dotyczą najczęściej uzyskania 
miejsca w przedszkolu oferującym właściwą 
opiekę (warunki lokalowe, liczebność grup, 
kwalifikacje nauczycieli, itp.), znajdującym 
się niedaleko miejsca zamieszkania. Z po-
siadanych danych wynika, że nie wszystkie 
gminy podejmują odpowiednie działania, 
aby te potrzeby zaspokoić.
3. Wspomagania rozwoju dziecka z dys-
funkcjami. Takie dziecko wymaga po 
pierwsze, wczesnego rozpoznania nie-
sprawności, a po drugie, wspomagania jego 
rozwoju. Proces ten polegać powinien na 
pobudzaniu rozwoju psychoruchowego 
oraz społecznego i trwać od wykrycia nie-
sprawności aż do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej. Szybkie podjęcie właści-
wych działań daje szansę na zniwelowanie 
zdiagnozowanych deficytów. Niestety, in-
formacje jakie trafiają do NIK wskazują, że 
nie ma pełnej dostępności, interdyscypli-
narności i różnorodności świadczeń w tym 

zakresie. Można przypuszczać, że jest to 
skutek małej aktywności jednostek sys-
temu oświaty i samorządów w organizacji 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Rodzice oczekują niekiedy wiele miesięcy 
na zaleconą przez poradnię psychologicz-
no-pedagogiczną interwencję, szczególnie 
w przypadkach „wysoko kwalifikowanych” 
form wsparcia.

Rekreacja, kultura i religia

NIK planuje 5 kontroli dotyczących m.in.:
1. Promocji kultury polskiej za grani-
cą. Budowanie marki każdego państwa 
jest bezsprzecznie ważnym elementem 
wzmocnienia zarówno własnej tożsamości, 
jak też potencjału gospodarczego. Z wcze-
śniejszych kontroli NIK wynika, że istnieje 
ryzyko związane z brakiem strategii pro-
mocji kultury polskiej za granicą; brakiem 
współpracy między właściwymi agendami 
państwa, a także niespójnością w określa-
niu priorytetów oraz nieadekwatnym do 
celów finansowaniu instytucji i projektów 
dotyczących polskiej obecności za granicą.
2. Działalności samorządowych instytu-
cji kultury. Przepisy prawa zobowiązują 
samorządy do zapewnienia instytucjom 
kultury, funkcjonującym na ich terenie, 
niezbędnych środków na działalność. Są 
one jednak daleko niewystarczające, nie 
tylko do stworzenia atrakcyjnej oferty, ale 
niekiedy nawet utrzymania obiektów kul-
turalnych. 

Gospodarka mieszkaniowa 
i komunalna

NIK przewiduje w tym obszarze 3 kon-
trole. Dotyczyć będą m.in.:
1. Realizacji przez gminy zadań z zakresu 
gospodarki mieszkaniowej, które jest ich 



Nr 1/styczeń-luty/2018 23 – 23 –

Plan pracy NIK   kontrola i audyt

zadaniem własnym Obejmuje potrzeby 
wspólnoty samorządowej oraz prowadzenia 
i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chro-
nionych osobom potrzebującym. Z analizy 
przedkontrolnej i płynących do Najwyższej 
Izby Kontroli sygnałów wynika, że gminy 
nie radzą sobie z odpowiednią realizacją 
obu zadań. Sygnalizowane są nieprawi-
dłowości, polegające przede wszystkim 
na niezaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych; nieracjonalnym wykorzystywaniu 
zasobów oraz złym stanie gminnych zaso-
bów mieszkaniowych. W wypadku miejsc 
chronionych potrzeby znacznie przewyż-
szają ofertę. 
2. Wykorzystania nieruchomości gminnych 
na podstawie umów najmu, dzierżawy 
i użyczenia. Do zadań wójta (burmistrza, 
prezydenta) należy właściwe gospodaro-
wanie gminnymi zasobami nieruchomości, 
w tym oddawanie ich w dzierżawę,  najem 
i użyczanie. 

W środowisku prawniczym toczą się 
od pewnego czasu spory, czy zgoda rady 
gminy na bezprzetargowe przekazywanie 
nieruchomości powinna mieć charakter 
generalny, czy też indywidualny, przez co 
należy uzyskiwać ją każdorazowo na dys-
ponowanie konkretną nieruchomością. 
Problemem nierozwiązanym od lat, szcze-
gólnie w kontekście wysokiego poziomu 
zadłużenia samorządów, jest także niska 

skuteczność windykacji związanej z za-
ległościami powstałymi w następstwie 
najmu i dzierżawy nieruchomości.

Kontrole doraźne

Niezależnie od kontroli ujętych w planie 
pracy, NIK przeprowadzi również kon-
trole doraźne. Zaplanowano na nie około 
10% potencjału kontrolnego, co odpowiada 
około 22 tys. kontrolerodni. 

Ten rodzaj kontroli stanowi przede 
wszystkim reakcję najwyższego organu 
kontroli na sygnały napływające z zewnątrz 
(skargi i wnioski). Do kategorii doraźnych 
należą także kontrole rozpoznawcze, sta-
nowiące element przygotowania NIK do 
kontroli ujętych w planie pracy. Istotny 
udział w ogólnej liczbie kontroli doraźnych 
będą miały również kontrole sprawdzające 
realizację wniosków pokontrolnych Izby, 
a także wykorzystania uwag z badań prze-
prowadzonych w latach wcześniejszych. 
Przewidziano tu ponadto niektóre kon-
trole problemowe, z różnych względów 
niemożliwe do uwzględnienia w planie 
pracy na 2018 rok.

oprac. RYSZARD SZYC
radca prezesa NIK, 
członek Zespołu ds. Planowania
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