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Inwestycje budowlane

Najwyższa Izba Kontroli spra
w dziła działania pięciu uczelni 
państwowych dotyczące inwe
stycji budowlanych, oceniła 
też realizację tych przedsię
wzięć. Badanie przeprowa
dzono w: Uni wersytecie Ja
giellońskim, Uniwersyte
cie im. Adama Mickiewicza 
w Po znaniu, Warszawskim 
Uni wersytecie Medycznym, 
Collegium Medicum im. Lu
dwika Rydygiera w Bydgoszczy 
i Uniwersytecie Medycznym 
w Białymstoku. Uczelnie te 
przeprowadzają siedem inwe
stycji finansowanych ze środ
ków publicznych. Dodatko
wą kontrolę przeprowadzono 
w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie, który 
dokonuje przebudowy szpitala 
w imieniu Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Badaniem objęto 
okres od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2014 r.
 
Wyścigi konne

Oceniono realizację przez Pol
ski Klub Wyścigów Konnych 
(PKWK) zadań określonych 
w ustawie o wyścigach kon
nych, nadzór właścicielski nad 
torem wyścigów konnych na 
Służewcu w Warszawie, a tak
że realizację wniosków pokon

trolnych Najwyższej Izby Kon
troli. Badaniem objęto lata 
2013–2014. Kontrola została 
przeprowadzona w Minister
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
które nadzoruje PKWK, jak 
też w samym Polskim Klubie 
Wyścigów Konnych. 

Podręczniki szkolne

Kontrolerzy sprawdzili, czy 
wszyscy uczniowie mają za
pewniony dostęp do podręcz
ników szkolnych. W badaniu 
skupiono się przede wszyst
kim na ocenie: działań Mi ni s tra 
Edukacji Naro do wej mających 
zapewnić dostęp do właści
wych podręczników dla każ
dego etapu i typu kształcenia 
ogólnego, zawodowego i spe
cjalnego; realizacji zadań przez 
Ośrodek Rozwoju Edu ka cji 
dotyczących przygotowania 
podręczników szkolnych, ksią
żek pomocniczych dla uczniów 
niewidomych i słabowidzą
cych oraz epodręczników 
do kształcenia ogólnego; wy
dania i dystrybucji podręcz
nika Nasz Elementarz; wybo
ru podręczników szkolnych 
przez dyrektorów szkół. Kon
trolę przeprowadzono w MEN, 
Ośrodku Rozwoju Edukacji 
w Warszawie oraz Centrum 
Usług Wspólnych w Warsza
wie. Okres objęty kontrolą do

tyczył lat 2012–2015. Bada
niem objęto również 6796 pu
blicznych szkół podstawowych 
z całego kraju oraz 11 397 ro
dziców i 12 394 nauczycieli 
– wychowawców uczniów klas 
pierwszych. 

Współpraca z Polonią

NIK skontrolowała przedsię
wzięcia dotyczące współpra
cy z Polonią, ukierunkowane 
na podtrzymywanie więzi 
z krajem i wspomaganie mi
gracji powrotnych. Badanie 
przeprowadzono w 15 jed
nostkach, w tym: czterech 
ministerstwach, trzech Am
basadach RP, jednej jednostce 
podległej Ministrowi Edukacji 
Narodowej, Uniwersytecie Ja
giellońskim, Instytucie Nauko
wo Badawczym im. Zygmunta 
Wojciechowskiego w Pozna
niu, Katolickim Uniwersyte
cie Lubelskim i czterech or
ganizacjach pozarządowych 
realizujących zadania zleco
ne na rzecz Polonii i Polaków. 
Kontrola obejmowała okres od 
1 stycznia 2013 r. do 30 listo
pada 2014 r.

Restrukturyzacja 
Poczty Polskiej

Przeprowadzono kontrolę do
stępności usług pocztowych, 
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w tym wypełniania przez re
strukturyzującą się Pocztę Pol
ską zadań operatora wyzna
czonego na zliberalizowanym 
rynku pocztowym w latach 
2011–2014. W szczególności 
sprawdzono działania: mi
nistra właściwego do spraw 
łączności, tj. Ministra Admi
nistracji i Cyfryzacji (w za
kresie kształtowania polity
ki państwa w obszarze rynku 
usług pocztowych oraz spra
wowania funkcji właściciel
skich wobec Poczty Polskiej); 
Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (w zakresie wy
pełniania funkcji regulacyjnych 
na rynku usług pocztowych); 
Zarządu Poczty Polskiej (w za
kresie stopnia realizacji celów 
określonych w Strategii Pocz
ty Polskiej do 2015 roku oraz 
wykonywania przez tę spółkę 
funkcji operatora wyznaczo
nego do świadczenia usług po
wszechnych).

Organizacja 
i finansowanie 
szkoleń

Izba zbadała adekwatność 
prowadzonej polityki szkole
niowej do właściwej realizacji 
zadań administracji publicz
nej. Kontrolerzy ocenili proces 
diagnozowania i planowania 
potrzeb związanych z rozwo
jem zawodowym pracowników, 
zasady i warunki dotyczące 

uczestnictwa w szkoleniach 
i innych formach podnosze
nia kwalifikacji zawodowych, 
przydatność szkoleń i gospo
darowanie środkami przezna
czonymi na szkolenia. Bada
nie zostało przeprowadzone 
w 26 instytucjach administracji 
publicznej, w tym: dziewięciu 
państwowych jednostkach bu
dżetowych (urzędy centralne, 
urzędy wojewódzkie, jednost
ka administracji skarbowej) 
oraz trzech pozostałych jed
nostkach państwowych (pań
stwowe osoby prawne i inne 
państwowe jednostki organi
zacyjne); 14 jednostkach samo
rządu terytorialnego (urzędy 
gmin, miast i starostwa powia
towe). Kontrola obejmowała 
okres od 1 stycznia 2012 r. do 
30 czerwca 2014 r.

Odwadnianie kopalni

Inspektorzy NIK ocenili roz
wiązania organizacyjne i finan
sowe dotyczące odwadniania 
nieczynnych zakładów górni
czych, prowadzonego w ra
mach zabezpieczania kopalń 
węgla kamiennego przed zagro
żeniem wodnym. Sprawdzono 
przede wszystkim: obowią
zujące rozwiązania prawno
organizacyjne odwadniania; 
planowanie rzeczowofinan
sowe zadań; sposób i źródła 
finansowania zadań; nadzór 
i kontrolę nad wykorzystaniem 
dotacji; działania zmierzające 

do ograniczenia lub rezygna
cji z udzielanej pomocy. Kon
trola została przeprowadzona 
w Ministerstwie Gospodarki, 
w oddziale katowickim Agencji 
Rozwoju Przemysłu, w Spółce 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
w Bytomiu oraz w Centralnej 
Pompowni Bolko w Bytomiu. 
Czynności badawcze dotyczyły 
lat 2007–2014.

Stacje bazowe 
telefonii komórkowej

Sprawdzono postępowania ad
ministracyjne dotyczące loka
lizacji, budowy, rozbudowy 
i instalacji urządzeń stacji ba
zowych telefonii komórkowej 
(SBTK) oraz zachowania stan
dardów ochrony środowiska 
związanych z emisją promie
niowania elektromagnetyczne
go. Kontrolę przeprowadzono 
w trzech urzędach miast na 
prawach powiatu: Urzędzie 
Miasta Krakowa, Urzędzie 
Miasta Lublina i Urzędzie 
Miasta Stołecznego Warsza
wy. Czynności badawcze ob
jęły lata 2009–2014. 

Cyfryzacja radia

Izba sprawdziła, czy stacje ra
diowe podjęły decyzję o prze
prowadzeniu cyfryzacji emisji 
radiowej na podstawie rzetel
nych analiz, a także czy osią
gnięte efekty potwierdziły 
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prawidłowość przyjętych za
łożeń. Kontrolę przeprowa
dzono w spółkach radiofonii 
publicznej: Polskim Radiu, 
Radiu Dla Ciebie, Radiu Ka
towice. Czynności badawcze 
dotyczyły okresu od 2012 r. 
do 2015 r. 

Gazowanie węgla

Przedmiotem badania były 
alternatywne metody wyko
rzystania węgla kamienne
go do produkcji paliw gazo
wych i płynnych. Skontro
lowano osiem podmiotów 
zaangażowanych w rozwój 
czystych technologii węglo
wych: Ministerstwo Gospo
darki, Ministerstwo Środowi
ska, Narodowe Centrum Badań 
i Roz woju, cztery jednostki 
naukowobadawcze oraz Ka
towicki Holding Węglowy SA, 
będący jednym z partnerów 
przemysłowych w projekcie 
realizowanym w ramach stra
tegicznego programu badań 
Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii. Kon
trola przeprowadzona zo
stała w okresie od 16 marca 
2015 r. do 17 czerwca 2015 r. 
i obejmowała lata 2010–2015 
(I półrocze).

Prywatyzacja 

Skontrolowano prywatyzację 
w latach 2012–2014 wybra

nych spółek Skarbu Państwa. 
Kontrolerzy sprawdzili: czy 
zrealizowane działania prywa
tyzacyjne były zgodne z celami 
strategicznymi prywatyzacji 
oraz misją Ministerstwa Skarbu 
Państwa; czy dobór spółek ob
jętych prywatyzacją był zgod
ny z branżowymi programami 
i strategiami rządowymi; czy 
działania prywatyzacyjne były 
prowadzone zgodnie z obo
wiązującym prawem, celowo 
i gospodarnie. Badanie prze
prowadzono w Ministerstwie 
Skarbu Państwa. 
 

Studia doktoranckie

Kontrolerzy sprawdzili warun
ki kształcenia doktorantów, 
prawidłowość wykorzystania 
środków finansowych na roz
wój i kształcenie doktorantów 
oraz skuteczność kształcenia 
kadr naukowych. Badanie 
przeprowadzono w pięciu 
jednostkach: dwóch uczel
niach publicznych (Uniwer
sytet War szawski i Uniwersy
tet Przyrodniczy w Poznaniu), 
dwóch instytutach naukowych 
PAN (Instytucie Filozofii i So
cjologii oraz Instytucie Chemii 
Fizycznej) oraz jednej uczel
ni niepublicznej (Dolnośląska 
Szkoła Wyższa we Wrocławiu). 
Dodatkowo badaniem kwe
stionariuszowym objęto 92 
jednostki, w tym 84 szkoły 
wyższe, Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego 
i siedem instytutów nauko
wych PAN. 

Agrochemia

Oceniono agrochemiczną 
obsługę rolnictwa. Zbadano 
m.in.: zgodność realizacji zadań 
z zakresu agrochemicznej ob
sługi rolnictwa z ustawą o na
wozach i nawożeniu; współ
pracę stacji chemicznorolni
czych z rolnikami, inspekcjami 
państwowymi, instytutami 
badawczymi i innymi insty
tucjami publicznymi; wyda
wanie środków na realizację 
zadań z zakresu agrochemicz
nej obsługi rolnictwa; nadzór 
nad stacjami chemicznorol
niczymi. Czynności kontrolne 
objęły lata 2011–2014, prze
prowadzono je w 10 jednost
kach, tj. Krajowej Stacji Che
micznoRolniczej w Warszawie 
oraz w 9 okręgowych stacjach 
chemicznorolniczych z sie
dzibami w: Białymstoku, Byd
goszczy, Lublinie, Olsztynie, 
Opolu, Poznaniu, Koszalinie, 
Warszawie i Wrocławiu. 

Zagrożenie  
odebrania dzieci

Kontrola Działania organów 
administracji publicznej w sy-
tuacji zagrożenia odebrania 
dzieci rodzicom została pod
jęta z inicjatywy własnej NIK. 
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Oceniono prawidłowość i sku
teczność wsparcia udzielanego 
przez ośrodek pomocy spo
łecznej (OPS), jako najważ
niejszego gminnego podmiotu 
niosącego pomoc rodzinom. 
Ocena dotyczyła procesu iden
tyfikowania potrzeby udziele
nia wsparcia rodzinie, prawi
dłowości, adekwatności i sku
teczności udzielanej pomocy 
w sytuacji zagrożenia odebra
nia dzieci rodzicom, a także 
monitorowania efektów udzie
lanej pomocy. Kontrolą obję
to 17 OPS , tj. jeden z terenu 
województwa dolnośląskiego, 
po dwa z terenu województw: 
lubelskiego, łódzkiego, podkar
packiego, podlaskiego, war
mińskomazurskiego i zachod
niopomorskiego oraz cztery 
ośrodki z terenu województwa 
świętokrzyskiego. Podstawą 
doboru jednostek do kontroli 
była liczba dzieci z rodzin na 
terenie działania ośrodków, 
umieszczonych w pieczy za
stępczej w latach 2012–2014.

Kształcenie zawodowe

NIK skontrolowała skutecz
ność i efektywność realiza
cji programu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Ma
łopolsce”. Ocenie podlegało 
także przygotowanie progra
mu, czyli zgodność przyję

tych celów z zidentyfikowa
nymi problemami w obsza
rze kształcenia zawodowego 
i realnymi potrzebami bene
ficjentów, oraz oddziaływanie 
programu na potrzeby grupy 
docelowej. Kontrolę przepro
wadzono w jednostkach samo
rządu terytorialnego: w Urzę
dzie Marszałkowskim Woje
wództwa Małopolskiego, który 
pełnił funkcję lidera projek
tu i w czterech starostwach 
powiatowych, a także w Po
wiatowym Centrum Fundu
szy Europejskich w Nowym 
Sączu oraz w dziesięciu szko
łach uczestniczących w pro
jekcie. Badaniami kontrolny
mi objęto lata 2010–2015 (do 
czasu zakończenia czynności 
kontrolnych).

Trasy rowerowe

Przedmiotem badania była bu
dowa tras rowerowych w ra
mach Programu Operacyjne
go Rozwój Polski Wschodniej. 
Czynności kontrolne przepro
wadzono w: Ministerstwie In
frastruktury i Rozwoju (Insty
tucji Zarządzającej), Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębior
czości (Instytucji Pośredniczą
cej) oraz u wszystkich benefi
cjentów realizujących projekty 
regionalne. W przypadku wo
jewództw podlaskiego i war

mińskomazurskiego były to 
urzędy marszałkowskie, zaś 
w pozostałych trzech woje
wództwach – lubelskim, świę
tokrzyskim i podkarpackim 
– zarówno urzędy marszał
kowskie, jak i podległe im za
rządy dróg wojewódzkich. Ba
daniem objęto lata 2012–2015,  
a także działania podejmowane 
w okresie wcześniejszym, o ile 
miały bezpośredni wpływ na 
zdarzenia będące przedmio
tem kontroli.

Pisma i przesyłki 
sądowe

NIK oceniła świadczenie przez 
wybranego operatora poczto
wego usługi związanej z dostar
czaniem pism i przesyłek są
dowych oraz prokuratorskich. 
Kontrolą objęto 22 podmioty: 
Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Prokuraturę Generalną, Sąd 
Apelacyjny w Krakowie, Pol
ską Grupę Pocztową, a także 
sześć sądów okręgowych, sześć 
sądów rejonowych oraz sześć 
prokuratur okręgowych. Ba
danie dotyczyło okresu od  
1 stycznia 2014 r. do dnia zakoń
czenia czynności kontrolnych, 
uwzględniono w nim także te 
zdarzenia z 2013 r., które miały 
bezpośredni związek z zagad
nieniami będącymi przedmio
tem kontroli.             (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r., <www.nik.gov.pl>.
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