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Planowanie kontroli
planowanie kontroli jest jednym z najważ-
niejszych etapów procesu kontrolnego. 
Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1994 r. 
o najwyższej Izbie kontroli1, Izba wyko-
nuje swoje zadania na podstawie rocznego 
planu pracy. Zadania kontrolne nie są więc 
podejmowane przypadkowo. planowanie 
kontroli służy precyzyjnemu określeniu 

obszarów badań kontrolnych, a także 
optymalnemu wykorzystaniu zasobów 
nIk, a co za tym idzie – obniżaniu kosz-
tów kontroli.

proces planowania działalności kon-
trolnej nIk na 2015 r. rozpoczął się już 
w marcu 2014 r. w latach poprzednich 
plan był uchwalany w grudniu, zaś projekt 
planu pracy na 2015 r., zgodnie z decyzją 

Roczny plan pracy  
Najwyższej Izby Kontroli

planowanie jest jedną z  funkcji zarządzania, polegającą na wyznacze-
niu przyszłych celów i zadań organizacji oraz doborze środków i sposo-
bów ich realizacji. planowanie kontroli jest jednym z najważniejszych 
etapów postępowania kontrolnego. Dzięki lepszemu typowaniu tema-
tów badań najwyższa Izba kontroli chce ogniskować swoje badania  
na tych obszarach aktywności państwa, które mają decydujący wpływ 
na poziom życia obywateli oraz zrównoważony rozwój kraju. obywa-
tele oczekują bowiem od najwyższego organu kontroli nie tylko infor-
macji o  legalności działań podejmowanych przez władzę publiczną, 
ale również potwierdzenia, że władza ta kieruje się zasadą należytego  
zarządzania finansami, dysponuje pieniędzmi podatnika oszczędnie 
i wydajnie oraz jest skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecz-
nych i gospodarczych.

1 DzU.2012.82 ze zm.
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prezesa nIk i przyjętym harmonogramem, 
został przygotowany dwa miesiące wcze-
śniej – w październiku 2014 r. pozwoliło 
to na bardziej efektywne rozłożenie czasu 
pracy poszczególnych kontrolnych jedno-
stek organizacyjnych nIk i rozpoczęcie 
kontroli już od początku roku.

Analiza ryzyka
typowanie obszarów proponowanych 
badań kontrolnych poprzedzone zostało 
pogłębioną analizą ryzyka, opartą na do-
świadczeniach kontrolnych nIk i analizie 

zewnętrznych sygnałów o nieprawidło-
wościach w funkcjonowaniu władzy pu-
blicznej. takie podejście do planowania 
działalności kontrolnej jest uznanym stan-
dardem międzynarodowym, stosowanym 
przez najwyższe organy kontroli. 

analiza ryzyka przebiegała dwuetapowo: 
na poziomie zarządczym zespół ds. plano-
wania zidentyfikował ryzyko horyzontalne,  
zaś na poziomie operacyjnym – kontrolne 
jednostki organizacyjne nIk (tj. departa-
menty i delegatury) przeprowadziły ana-
lizę ryzyka branżowego. 

podstawą do analizy ryzyka były mię-
dzy innymi raporty i publikacje najważ-
niejszych instytucji międzynarodowych 
na temat sytuacji społeczno-gospodarczej 
polski (oECD, Banku Światowego, rady 
Unii Europejskiej, Międzynarodowego 
Funduszu walutowego), krajowe doku-
menty strategiczne, w tym „strategia roz-
woju kraju 2020” przyjęta przez radę 
Ministrów 25 września 2012 r., plany 
finan sowe w sektorze finansów pu-
blicznych, dostępne dane statystyczne, 
skargi napływające do najwyższej Izby 
kontroli, wyniki badania opinii publi-
cznej oraz doniesienia mediów polskich  
i zagranicznych.

Tabela 1. Główne zagrożenia dla celów państwa

Lp. Ryzyko

1. Niska jakość usług publicznych

2. Brak racjonalizacji wydatków publicznych

3. Niska konkurencyjność i innowacyjność gospodarki

4. Nieskuteczne przeciwdziałanie negatywnym zmianom społeczno-demograficznym

5. Brak skutecznych działań na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa i jego egzekwowania

Żródło: Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 r.

Proces planowania działalności kon-
trolnej NIK na 2015 r. podzielono na 
następujące etapy:
•  analiza ryzyka,
•  zgłaszanie propozycji tematów kon-

troli,
•  analiza i weryfikacja zgłoszonych 

tematów kontroli,
•  uszczegółowienie tematów kontroli,
•  opracowanie projektu planu pracy 

i materiałów analitycznych do planu,
•  uchwalenie planu pracy przez  

Kolegium NIK.



26 kontrola państwowa – 26 –

kontrola i audyt  

w wyniku tej analizy zidentyfikowane 
zostało ryzyko horyzontalne – główne za-
grożenia dla celów państwa, określonych 
w „strategii rozwoju kraju 2020”.

w 2015 r. najwyższa Izba kontroli – jako 
instytucja stojąca na straży prawidłowego 
gospodarowania środkami publicznymi 
– podobnie jak w latach poprzednich bę-
dzie zwracała szczególną uwagę na racjona-
lizację wydatków publicznych i prawidło-
we gospodarowanie majątkiem publicznym. 
tylko efektywne zarządzanie tym majątkiem 
umożliwia osiąganie podstawowych celów 
strategicznych państwa. analiza ryzyka wy-
kazała również potrzebę oceny działań słu-
żących poprawie jakości usług publicznych, 
jakości stanowionego w polsce prawa i kon-
troli jego przestrzegania.

Badania kontrolne w 2015 r. będą obej-
mowały również zagadnienia związane z za-
pewnieniem konkurencyjności i innowa-
cyjności gospodarki. nIk będzie miała 
na uwadze między innymi wykonywanie 
zadań określonych w „rządowej strategii 
innowacyjności i efektywności gospodar-
ki”, w tym skuteczne wspieranie przed-
siębiorców podejmujących lub prowadzą-
cych innowacyjną działalność gospodarczą.  
pobudzanie innowacyjności jest bowiem 
znaczącym warunkiem rozwoju gospodar-
czego, umożliwiającym skrócenie dystan-
su rozwojowego pomiędzy polską i inny-
mi krajami UE.

polityka rodzinna pozostanie w 2015 r. 
jednym ze strategicznych obszarów badań 
kontrolnych. procesy demograficzne będą 
miały w niedalekiej przyszłości istotny 
wpływ na sytuację ekonomiczną kraju, 
w tym na gospodarkę, edukację, pracę, 
zdrowie oraz zabezpieczenie społecz-
ne. nIk widzi potrzebę działań państwa 

wspierających wdrożenie skutecznej po-
lityki prorodzinnej. 

kolejnym etapem analizy była identyfi-
kacja ryzyka branżowego, przeprowadzona 
przez jednostki kontrolne i ekspertów nIk. 
w jej wyniku wyodrębniono ryzyko o naj-
większym negatywnym oddziaływaniu na 
zachowanie stabilności finansowej państwa 
i w najwyższym stopniu zagrażające po-
myślnej realizacji najważniejszych założeń 
określonych w rządowych dokumentach 
strategicznych – w tym przede wszystkim 
w „strategii rozwoju kraju 2020”.

ten etap prac planistycznych zakończył 
się przygotowaniem przez zespół do spraw 
planowania oraz Departament strategii za-
łożeń techniczno-organizacyjnych, w któ-
rym określone zostały tryb i harmono-
gram przygotowania projektu planu pracy.

w trakcie prac przygotowawczych do 
planu pracy odstąpiono od zdefiniowania 
priorytetów kontroli na 2015 r., przyjmu-
jąc, że podstawą do określenia obszarów 
objętych kontrolą powinno być ryzyko  
horyzontalne oraz branżowe. Zgłaszane  
następnie propozycje tematów kontroli 
koncentrowały się zatem wokół ryzyka zi-
dentyfikowanego we wstępnej fazie prac 
planistycznych, obejmującego główne dzie-
dziny funkcjonowania państwa. w wyni-
ku analizy wyodrębniono pięć obszarów 
ryzyka horyzontalnego, zasadniczych dla 
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz 
określono 114 rodzajów ryzyka branżowe-
go, definiujących bardziej szczegółowo ry-
zyko horyzontalne.

Propozycje tematów kontroli
kolejny, najdłuższy etap procedury pla-
nistycznej obejmował zgłaszanie, wybór 
i weryfikację propozycji tematów kontroli. 
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propozycje do planu pracy mogły być 
zgłaszane nie tylko przez kontrolne jednost-
ki organizacyjne nIk, ale również przez 
członków kierownictwa Izby, radców pre-
zesa nIk oraz członków zespołu ds. pla-
nowania. każda propozycja, oprócz celu 
kontroli i jej zakresu, musiała zawierać wy-
czerpujące uzasadnienie podjęcia danego 
tematu oraz informację o spodziewanych 
efektach (wartości dodanej) kontroli. ten 
etap prac uzupełniony został również anali-
zą propozycji zgłoszonych przez zewnętrz-
nych interesariuszy: komisje sejmowe i se-
nackie, kancelarię prezesa rady Ministrów 
i rzecznika praw obywatelskich. 

każda propozycja kontroli została skla-
syfikowana według głównego działu ad-
ministracji rządowej, funkcji państwa we-
dług CoFoG2, ryzyka horyzontalnego 
i branżowego oraz kategorii kontroli. takie 
wielowymiarowe podejście do typowania  
tematów kontroli pozwala na lepsze ukie-
runkowanie badań kontrolnych w poszcze-
gólnych obszarach działalności państwa. 

Zebrane w ten sposób propozycje tema-
tów kontroli zostały poddane weryfikacji 
przez zespół ds. planowania. Dokonując 
selekcji, zespół analizował je pod kątem:

•	ryzyka,	tj. czy	zgłoszony	temat	odpo-
wiada na zidentyfikowane ryzyko hory-
zontalne i branżowe lub obejmuje inne  
ryzyko, istotne z punktu widzenia dzia-
łalności państwa;

•	zasadności,	tj. czy	występują	przesłanki	
do podjęcia badań kontrolnych w 2015 r., 
czy podobny obszar nie był objęty ba-
daniami kontrolnymi w latach poprzed-
nich;

•	istotności,	tj. czy	zgłoszony	temat	jest	
istotny z punktu widzenia działalności 
państwa, a także czy ryzyko wystąpie-
nia nieprawidłowości jest wysokie; 

•	możliwości	podjęcia	badań	kontrolnych	
z punktu widzenia ustawowych kom-
petencji nIk.
propozycje tematów kontroli wytypo-

wane w ten sposób do dalszych prac pod-
legały uszczegółowieniu w departamen-
tach i delegaturach odpowiedzialnych za 
ich przeprowadzenie, w tym pod wzglę-
dem niezbędnych zasobów potrzebnych 
do przeprowadzenia kontroli. tam, gdzie 
było to niezbędne, pomysłodawcy kontro-
li zdecydowali o przeprowadzeniu kon-
troli rozpoznawczych, których celem jest 
lepsze rozpoznanie tematu oraz wypraco-
wanie odpowiedniej metodyki kontroli. 

ten etap zakończył się omówieniem za-
łożeń wszystkich kontroli zaproponowa-
nych do planu przez jednostki organiza-
cyjne nIk i wstępnie zaakceptowanych 
przez zespół ds. planowania. Jest to nowy, 
wprowadzony rok wcześniej, etap proce-
dury planistycznej. podczas wewnętrznego 
panelu ekspertów, w którym udział biorą 

2 Klasyfikacja ONZ: Classification of the Functions of Government.

W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli – jako 
instytucja stojąca na straży prawidłowe-
go gospodarowania środkami publicznymi 
– podobnie jak w latach poprzednich będzie 
zwracała szczególną uwagę na racjonali-
zację wydatków publicznych i prawidłowe 
gospodarowanie majątkiem publicznym.
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członkowie zespołu ds. planowania, eks-
perci nIk oraz przedstawiciele jednostki 
organizacyjnej nIk zgłaszającej kontrolę, 
wstępne założenia kontroli, jej planowane 
efekty oraz możliwości realizacji podda-
wane są szerokiej, często burzliwej dys-
kusji. Celem takiego działania jest dopra-
cowanie tematu i celów kontroli oraz jej 
zakresu, a także weryfikacja planowanej 
pracochłonności kontroli.

ten wielomiesięczny proces zakończył 
się ostatecznym zbilansowaniem poten-
cjału wykonawczego i przygotowaniem 
projektu planu pracy dla kolegium nIk. 
wszystkie przeprowadzone prace zostały 
podsumowane przez zespół ds. planowa-
nia i udokumentowane w materiale ana-
litycznym do planu pracy, przedstawio-
nym prezesowi nIk oraz kolegium nIk.

Plan pracy NIK na rok 2015
kolegium najwyższej Izby kontroli, na 
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy 

z 23 grudnia 1994 r. o nIk, uchwaliło 
29 października 2014 r. „plan pracy nIk 
na rok 2015”3. tym samym zakończyła się 
trwająca ponad osiem miesięcy procedu-
ra planistyczna.

najwięcej kontroli (według działu admi-
nistracji rządowej) zaplanowano w dzia-
łach: „administracja publiczna” (19 kon-
troli, co stanowi 17% wszystkich kontro-
li ujętych w planie na 2015 r.), „zdrowie” 
(14 kontroli, tj.13% wszystkich kontroli 
planowych) oraz „transport” (13 kontroli, 
tj. 12%). kontrole w wymienionych trzech 
działach będą stanowiły 42% wszystkich 
kontroli ujętych w „planie pracy nIk na 
2015 r.”.

liczbę kontroli przyjętych do planu 
pracy nIk na 2015 r. ze względu na ziden-
tyfikowane obszary ryzyka horyzontalne-
go, przedstawia tabela 2, s. 29 (bez kontroli  
wykonania budżetu państwa):

każdą z kontroli ujętych w planie pracy 
zaliczono do jednej z trzech kategorii 

3 Pełny tekst Planu pracy NIK na 2015 r. dostępny jest pod adresem:
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontrole-w-2015-roku.html 

W planie pracy na 2015 r. przewidziano przeprowadzenie 110 kontroli, w tym:
•  kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r. w 102 częściach budżetowych i wybra-

nych jednostkach, których plany finansowe są ujęte w ustawie budżetowej;
•  kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej w 2014 r.;
•  cztery audyty finansowe Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych i Rady Europy za 

2014 i 2015 r., wynikające z zobowiązań międzynarodowych NIK (w wyniku procedu-
ry konkursowej Najwyższa Izba Kontroli została wybrana na audytora zewnętrznego 
tych organizacji);

•  104 pozostałe kontrole planowe.
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określających dominujący typ kontroli, 
to jest: 
•	wykonania	zadań,	rozumiana	jako	kon-

trola realizacji celów i oceny efektów 
określonych działań, ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów celowości 
i gospodarności;

•	zgodności,	rozumiana	jako	kontrola	zgod-
ności kontrolowanej działalności z prze-
pisami i innymi dokumentami wyznacza-
jącymi kierunki działalności, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kryteriów le-
galności i rzetelności;

•	finansowa,	rozumiana	jako	kontrola	ra-
chunkowości i transakcji finansowych.
spośród kontroli przyjętych do realiza-

cji w 2015 r. – 70 tematów (64%) otrzy-
mało kategorię kontroli wykonania zadań, 
34 kontrole (31%) kategorię kontroli zgod-
ności, a 5 kontroli (5%) zaplanowano jako 
kontrole finansowe.

Kontrole w 2015 roku
Kontrola budżetowa

najwyższa Izba kontroli, na podstawie 
art. 204 konstytucji rzeczypospolitej 
polskiej, jest zobowiązana do przedło-
żenia corocznie sejmowi rp analizy wy-
konania budżetu państwa oraz założeń  
polityki pieniężnej. w  planie pracy 

Tabela 2. Kontrole przyjęte do planu pracy na 2015 rok w podziale na ryzyko horyzontalne

Lp. Ryzyko Liczba 
kontroli

Udział procen-
towy w ogólnej 
liczbie kontroli

1. Niska jakość usług publicznych 56 51%

2. Brak racjonalizacji wydatków publicznych 22 20%

3. Niska konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 11 10%

4. Nieskuteczne przeciwdziałanie negatywnym zmianom  
społeczno-demograficznym 3 3%

5. Brak skutecznych działań na rzecz poprawy jakości  
stanowionego prawa i jego egzekwowania 10 9%

6. Inne ryzyko 7 7%

RAZEM 109 100%

Żródło: Materiały analityczne do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok, niepublikowane.

Najwięcej kontroli (według działu admini-
stracji rządowej) zaplanowano w działach: 
„administracja publiczna” (19 kontroli, co 
stanowi 17% wszystkich kontroli ujętych 
w planie na 2015 r.), „zdrowie” (14 kontroli, 
tj.13% wszystkich kontroli planowych) oraz 
„transport” (13 kontroli, tj. 12%). Kontro-
le w wymienionych trzech działach będą 
stanowiły 42% wszystkich kontroli ujętych 
w „Planie pracy NIK na 2015 r.”
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w ramach kontroli planowych przyjęto do  
realizacji kontrolę wykonania budżetu pań-
stwa oraz kontrolę wykonania założeń po-
lityki pieniężnej w 2014 r., które zostaną 
przeprowadzone w 102 częściach budżeto-
wych oraz w wybranych podmiotach, któ-
rych plany finansowe zostały zamieszczone  
w ustawie budżetowej. Łącznie kontrolą 
zostanie objętych ponad 180 jednostek.

Sprawy gospodarcze

w procesie planowania działalności 
kontrolnej najwyższej Izby kontroli na 
2015 r. zidentyfikowane zostały dwa 
istotne obszary ryzyka horyzontalne-
go: brak racjonalizacji wydatków pu-
blicznych oraz niska konkurencyjność 
i  innowacyjność polskiej gospodarki.  
tematy przypisane w ramach mapowa-
nia kontroli do funkcji państwa według 
CoFoG Sprawy gospodarcze zgłoszone 
zostały do planu pracy przede wszystkim 
właśnie ze względu na ryzyko horyzontal-
ne wymienione powyżej.
1. Efektywny rozwój polskiej gospodar-
ki może być osiągnięty między innymi 
przez zwiększenie innowacyjności przed-
siębiorstw oraz wzrost udziału innowa-
cyjnych produktów polskiej gospodarki 
w rynku międzynarodowym, jak również 
przez tworzenie trwałych i nowoczesnych 
miejsc pracy. Jedną z dróg osiągnięcia tego 
celu stanowi rozwój powiązań koopera-
cyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 
ukierunkowany w szczególności na wspól-
ne przedsięwzięcia o charakterze inwesty-
cyjnym i doradczym, które mogą ułatwić 
transfer wiedzy oraz innowacji pomiędzy 
kooperującymi podmiotami. w 2015 r. 
nIk sprawdzi działalność ośrodków 
innowacji.

2. Głównym wyzwaniem dla polskiej go-
spodarki jest wzmocnienie inwestycji i in-
nowacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza 
przez wzrost wykorzystania wiedzy i trans-
fer technologii. Komercjalizacja wyników 
badań naukowych powinna skutecznie 
przyczyniać się do zwiększania innowa-
cyjności gospodarki.
3. w październiku 2012 r. prezes rady 
Ministrów zapowiedział uruchomienie 
programu „Inwestycje polskie”, mającego 
na celu stworzenie warunków dla długo-
terminowego finansowania rentownych 
projektów infrastrukturalnych w sekto-
rach energetycznym, wydobywczym, in-
frastruktury transportowej, samorządo-
wej, przemysłowej i telekomunikacyjnej. 
w ramach kontroli realizacji programu 
„Inwestycje polskie” nIk chce zbadać, czy 
program został rzetelnie przygotowany 
i czy sposób jego realizacji gwarantuje osią-
gnięcie przyjętych celów.
4. Jednym z głównych problemów pol-
skiej polityki promocyjnej w zakresie go-
spodarki jest słaba koordynacja działań 
licznych instytucji. nIk przyjrzy się pro-
mocji gospodarczej Polski.
5. nowoczesne, innowacyjne sposoby wy-
korzystania węgla kamiennego, stwarza-
ją dla polski szanse na zwiększenie samo-
wystarczalności energetycznej przez dy-
wersyfikację dostaw surowców i paliw, 
rozumianą jako zróżnicowanie techno-
logii, a nie tylko jako zróżnicowanie kie-
runków dostaw. wymaga to zastosowa-
nia i rozwoju czystych technologii wę-
glowych, które sprawią, że węgiel będzie  
paliwem przyszłościowym, przyjaznym dla 
środowiska i akceptowanym przez komisję 
Europejską. Dlatego w 2015 r. w kon troli 
alternatywnych metod wykorzystania 
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węgla kamiennego do produkcji paliw ga-
zowych i płynnych nIk sprawdzi stan za-
awansowania prac nad rozwojem czystych 
technologii węglowych do produkcji gazu 
i paliw płynnych z węgla kamiennego.
6. Żadna z rządowych reform górnictwa 
węgla kamiennego przeprowadzonych po 
1989 r. nie doprowadziła do rentowno-
ści tego sektora, pomimo wydatnej po-
mocy państwa i trwającej kilka lat hossy 
na węgiel. w 2013 r. pogorszyła się sy-
tuacja finansowa górnictwa, które na ko-
niec 2013 r. odnotowało ujemny wynik 
finansowy. nIk skupi uwagę na funkcjo-
nowaniu górnictwa węgla kamiennego  
w latach 2007–2015 na tle założeń pro-
gramu rządowego.
7. Rozwiązywanie problemów społecznych 
Bytomia. na Śląsku kumulują się nega-
tywne skutki likwidacji zakładów górni-
czych i innych zakładów pracy związa-
nych z górnictwem. wieloletnia eksplo-
atacja złóż węgla kamiennego (w tym re-
aktywacja starych zrobów) powoduje ne-
gatywne skutki dla środowiska naturalne-
go. skutki te w znacznym stopniu rzutują 
na jakość życia społeczności lokalnych. Ich 
identyfikacja oraz ocena działań organów 
państwa w tym zakresie zostanie dokona-
na na podstawie badań skoncentrowanych 
na terenie Bytomia, gdzie w wyniku prze-
kształceń zlikwidowano – począwszy od 
lat 90. ubiegłego stulecia – pięć kopalń. 
8. wdrażanie pakietu energetyczno-kli-
matycznego będzie oddziaływać na koszty 
funkcjonowania sektorów o najwyższym 
poziomie emisji gazów cieplarnianych. 
Działania w tym zakresie, podejmowa-
ne zarówno przez administrację rządową,  
jak i przez przedsiębiorców, wymagają do-
boru środków, które zabezpieczą polską 

gospodarkę przed negatywnymi skutka-
mi dla jej konkurencyjności. kontrola do-
stosowania polskiego przemysłu do wymo-
gów pakietu energetyczno-klimatycznego 
powinna wskazać, czy działania wdraża-
jące wymogi pakietu były skuteczne. 
9. procesy prywatyzacyjne od lat są 
przedmiotem badań kontrolnych nIk. 
Celowość prywatyzacji poszczególnych 
spółek skarbu państwa może być kwestio-
nowana, z drugiej strony, krytyce podlega 
zaniechanie prywatyzacji spółek nieistot-
nych dla polityki państwa. prywatyzacja 
jest obarczona ryzykiem zaniżonej wyce-
ny zbywanych akcji, działaniami korup-
cyjnymi oraz innymi nieprawidłowościa-
mi. w kontroli prywatyzacji wybranych 
spółek Skarbu Państwa sprawdzone zo-
stanie, czy prywatyzacja tych spółek w la-
tach 2012–2015 przebiegała celowo i zgod-
nie z prawem.
10. w planie pracy przewidziano kontrolę 
działalności Przedsiębiorstwa Państwo-
wego „Porty Lotnicze” i grupy kapitało-
wej PPL. przedsiębiorstwo jest podmio-
tem zarządzającym największym polskim 
portem lotniczym – lotniskiem Chopina 
oraz posiadającym udziały w 10 innych 
portach lotniczych. kontrolerzy spraw-
dzą, czy osiągane są rezultaty zakładane 
w strategii ppl. 
11. oprócz kontroli ppl nIk zbada 
również wykorzystanie potencjału Portu 
Lotniczego Rzeszów-Jasionka, który wy-
konuje przewozy pasażerskie i towarowe. 
strategia województwa podkarpackiego 
zakłada integrację lotniska z głównymi wę-
złami kolejowymi i drogowymi. w kontro-
li ocenione zostanie czy nakłady poniesio-
ne na infrastrukturę portu przyczyniają  
się do pełnego wykorzystania jego 
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potencjału oraz realizacji celów określo-
nych w strategii województwa.
12. rezerwy strategiczne tworzone są 
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa 
i obronności państwa, porządku i zdrowia 
publicznego oraz wystąpienia klęski ży-
wiołowej lub sytuacji kryzysowej. podjęcie 
kontroli gospodarowania rezerwami stra-
tegicznymi podyktowane jest zmianą do-
tychczasowego stanu prawnego.
13. opóźnienia w budowie dróg kra-
jowych (autostrad, dróg ekspresowych  
i obwodnic) wynikają z przeszkód poja-
wiających się na etapie programowania 
przebiegu dróg oraz w trakcie wykonywa-
nia robót drogowych. nieprawidłowości 
występujące w fazie budowy odsuwają 
w czasie likwidację utrudnień w funkcjo-
nowaniu transportu drogowego. wyniki  
dotychczasowych kontroli wskazują, że re-
alizacja „Programu budowy dróg krajo-
wych na lata 2011–2015” może nie prze-
biegać zgodnie z założeniami. 
14. Wykonywanie przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
zadań związanych z utrzymaniem i re-
montami dróg – to temat kolejnej kontroli. 
Zainteresowanie opinii publicznej w ostat-
nich latach skupiało się głównie na wydat-
kach inwestycyjnych związanych z budo-
wą nowych dróg, a przede wszystkim au-
tostrad i dróg ekspresowych. na pozostałe 
aspekty dotyczące infrastruktury drogo-
wej zwracano mniejszą uwagę. tymczasem 
problemem polskiego drogownictwa są za-
ległości w utrzymaniu istniejącej już sieci 
dróg w należytym stanie technicznym, za-
równo w zakresie utrzymania bieżącego, 
jak i remontów nawierzchni. 
15. Jednocześnie drogi samorządowe nisz-
czone są przez ciężki transport i sprzęt 

budowlany obsługujący budowę autostrad 
i dróg ekspresowych. korzystanie ze znisz-
czonych dróg samorządowych zwiększa 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz powoduje konieczność przepro-
wadzenia kosztownych remontów, obcią-
żających budżety samorządów. samorządy 
i liczne organizacje pozarządowe wskazu-
ją, że problem ten wymaga pilnego ure-
gulowania, w związku z postępującą de-
kapitalizacją sieci dróg samorządowych. 
kontrolerzy ocenią skuteczność prze-
ciwdziałania niszczeniu dróg samorzą-
dowych przy budowie autostrad i dróg  
ekspresowych. 
16. Istotnym problemem ograniczającym 
efektywne korzystanie z dróg publicznych 
jest również niedostateczny stan technicz-
ny obiektów inżynierskich, głównie mo-
stów. Zarządcy dróg zaniedbują obligato-
ryjne obowiązki dokonywania przeglądów  
i szacowania na ich podstawie potrzeb re-
montowych. przeprowadzane remonty 
ograniczają się w zasadzie do odnowienia 
samych nawierzchni, pozostawiają nato-
miast w niezmienionym stanie elementy 
konstrukcyjne obiektów inżynierskich. 
kontrola zarządzania obiektami mosto-
wymi i wiaduktami przez administra-
cję drogową sprawdzi przyczyny takiego 
stanu.
17. w dalekobieżnych przewozach pasa-
żerskich jednym z podstawowych proble-
mów jest niesprawnie funkcjonująca ko-
munikacja autobusowa. organizacja tych 
przewozów ogranicza się często jedynie do 
głównych tras. na wielu pozostałych te-
renach świadczone są usługi o bardzo ni-
skiej jakości albo praktycznie ich brakuje, 
zwłaszcza wobec ograniczania liczby połą-
czeń kolejowych. w 2015 r. nIk przyjrzy 
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się funkcjonowaniu regionalnego pasażer-
skiego transportu drogowego.
18. transport zbiorowy powinien w spo-
sób niedyskryminujący umożliwiać oso-
bom niepełnosprawnym dostęp między 
innymi do leczenia, rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej, nauki, pracy oraz kul-
tury. potrzebne usprawnienia mają słu-
żyć także innym osobom o ograniczonej 
zdolności poruszania się. nIk zbada do-
stępność publicznego transportu zbioro-
wego dla osób niepełnosprawnych w mia-
stach na prawach powiatu.
19. rzetelność wykonywania zadań przez 
Transportowy Dozór Techniczny ma wpływ 
na bezpieczeństwo używania urządzeń 
technicznych w przestrzeni publicznej. 
terminowość wydawania decyzji i zezwo-
leń może także oddziaływać na funkcjo-
nowanie podmiotów ubiegających się o te 
dokumenty. 
20. w polsce od dawna poważnym pro-
blemem jest bardzo wysokie zagroże-
nie pieszych oraz rowerzystów. polska 
jest w Europie krajem najwyższego ryzy-
ka dla tej grupy uczestników ruchu dro-
gowego. Zagrożenie utratą życia w tego 
rodzaju wypadkach jest blisko trzy razy 
wyższe niż w Holandii oraz dwa i pół raza 
wyższe niż w szwecji i wielkiej Brytanii. 
kontrola bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów na drogach publicznych powin-
na wskazać, które działania administra-
cji przyczyniają się do poprawy bezpie-
czeństwa użytkowników niechronionych. 
21. Do poprawy bezpieczeństwa rowe-
rzystów przyczynia się niewątpliwie wy-
tyczanie ścieżek rowerowych. nIk skon-
troluje budowę tras rowerowych w ramach 
programu operacyjnego „Rozwój Polski 
Wschodniej”. Zgodnie z założeniami tego 

programu, turystyka rowerowa w tej części 
polski stanowi czynnik rozwoju lokalnego 
i przyczyni się do rozwoju zrównoważo-
nego transportu. wpłynie także korzyst-
nie na ochronę miejsc cennych przyrodni-
czo oraz dostępność terenów atrakcyjnych 
turystycznie, będzie stymulować rozbu-
dowę lokalnej bazy turystycznej, a także 
pozytywnie oddziaływać na rozwój małej 
przedsiębiorczości. 
22. Zły stan infrastruktury kolejowej 
niekorzystnie oddziałuje na konkuren-
cyjność transportu kolejowego oraz na pro-
wadzenie polityki zrównoważonego roz-
woju transportu. realizacja Wieloletniego 
programu inwestycji kolejowych do roku 
2015 zakładała osiągnięcie konkretnych, 
mierzalnych efektów. wykonanie zadań 
inwestycyjnych ujętych w tym progra-
mie nie przebiega jednak planowo, a wy-
stępujące opóźnienia odsuwają w czasie 
uzyskanie efektu ostatecznego, to jest po-
prawy funkcjonowania transportu kole-
jowego w zakresie przewozów pasażer-
skich i towarowych. 
23. kontrola wydatków spółek Grupy PKP 
na usługi firm konsultingowych i dorad-
czych powinna odpowiedzieć na pytanie, 
czy podmioty te efektywnie spożytkowa-
ły środki na zlecane usługi.
24. ostatnie doniesienia i wyniki kontroli 
poszczególnych inspekcji wskazują, że pro-
ducenci żywności nie zawsze przestrzega-
ją standardów sanitarnych i weterynaryj-
nych, co może mieć wpływ na jakość i bez-
pieczeństwo żywności. odnotowywane 
są także zafałszowania produktów żywno-
ściowych, jak też nieprawidłowości w ob-
rocie nimi. Zagrożeniem dla produktów 
żywnościowych są przede wszystkim czyn-
niki biologiczne, chemiczne i fizyczne. 



34 kontrola państwowa – 34 –

kontrola i audyt  

nIk zbada działania organów admini-
stracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa  
żywności.
25. państwa członkowskie mają obowią-
zek informowania komisji Europejskiej 
(kE) o wykrytych nieprawidłowościach 
na szkodę Unii Europejskiej przekracza-
jących kwotę 10 tys. euro . komisja wyko-
rzystuje te informacje do przeprowadza-
nia analiz ryzyka, a także kontroli w pań-
stwach członkowskich. według danych 
kE, w 2012 r. polska była na czołowym 
miejscu jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych 
kE nieprawidłowości. kontrola systemu 
zarządzania nieprawidłowościami w za-
kresie europejskich funduszy rolnych oceni, 
czy wykonanie zadań w ramach tego syste-
mu jest zgodne z przepisami Unii oraz za-
sadą należytego zarządzania finansowego. 
26. prawidłowe zagospodarowanie pasa 
nadbrzeżnego ma istotne znaczenie dla 
ochrony przeciwpowodziowej, obrony na-
rodowej, ma również znaczenie krajobrazo-
we i przyrodnicze. Zagospodarowanie tego 
obszaru bezpośrednio wpływa na atrakcyj-
ność turystyczną miejscowości nadmor-
skich, a co za tym idzie – na ich kondycję 
gospodarczą. obszar nadbrzeżny jest szcze-
gólnie atrakcyjny dla inwestorów, stąd duży 
nacisk na administrację lokalną w sprawie 
wydawania pozwoleń (w tym tymczaso-
wych) na budowę obiektów w pasie ochron-
nym. kontrolerzy ocenią, jak działa nad-
zór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym 
nadmorskich miejscowości turystycznych.
27. Grodzenie dostępu do jezior jest 
zjawiskiem dość powszechnym, jednak 
uniemożliwia swobodne dojście do brze-
gu na przykład osobom wypoczywającym. 
ograniczenie dostępu do wód publicz-
nych przez nielegalne grodzenie ich linii 

brzegowej, zabudowę pomostami, umoc-
nieniami, domkami letniskowymi czy wia-
tami niejednokrotnie negatywnie wpływa 
na funkcjonowanie środowiska naturalne-
go. Zdarza się też, że z powodu braku do-
stępu do brzegu wzrasta zagrożenie osób 
korzystających z wód i utrudnione jest pro-
wadzenie akcji ratowniczych w razie nie-
bezpieczeństwa. nIk zbada skuteczność 
i zgodność z obowiązującym prawem dzia-
łań organów administracji publicznej na 
rzecz zapewnienia dostępu do jezior sta-
nowiących wody publiczne.
28. Ochrona przeciwpowodziowa Żuław. 
Żuławy są obszarem wyjątkowym na tere-
nie polski, zarówno ze względu na warun-
ki naturalne, jak i prowadzoną tu od kil-
kuset lat działalność człowieka. stanowią 
unikatowy system przyrodniczo-technicz-
ny, którego funkcjonowanie zależne jest od 
utrzymywanej przez ludzi infrastruktury 
przeciwpowodziowej, chroniącej przed za-
laniem teren depresyjny lub położony na 
wysokościach bliskich poziomowi wody 
w wiśle i morzu.
29. powodzie w województwie podkar-
packim zdarzają się stosunkowo często. 
powódź na tym terenie w 2010 r. przybrała 
jednak niespotykaną dotąd skalę i wyczer-
pała wszelkie znamiona klęski żywioło-
wej. po jej ustąpieniu dokonano przeglądu 
i aktualizacji potrzeb w zakresie ochrony 
przed powodziami. nIk zbada realizację 
przez administrację publiczną wojewódz-
twa podkarpackiego zadań z zakresu in-
frastruktury przeciwpowodziowej.

Działalność ogólnopaństwowa
w tej funkcji działalności państwa według 
CoFoG, w ramach mapowania kontro-
li przeprowadzonego w trakcie procesu 
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przygotowywania planu pracy nIk na rok 
2015, ujętych zostało 20 tematów kontroli.
1. Efektywność instytucji publicznych, ja-
kość kadr administracji, zarządzanie roz-
wojem kraju, sprawiedliwość oraz bezpie-
czeństwo publiczne i zdrowotne, komuni-
kacja, dialog i usługi publiczne – taki zakres 
przedmiotowy obejmuje jeden z podsta-
wowych, zintegrowanych dokumentów, 
to jest strategia „sprawne państwo 2020”. 
nIk sprawdzi osiąganie celów tej strategii.
2. ograniczenie korupcji wymaga podej-
ścia systemowego, ujmującego cele i kie-
runkowe zadania dla wszystkich podmio-
tów działających na rzecz przeciwdzia-
łania i zwalczania korupcji. w odbiorze 
społecznym, potwierdzonym badaniami 
opinii publicznej, brakuje woli politycz-
nej do zwalczania tego zjawiska w polsce. 
w 2015 r. kontrolerzy zbadają wdrożenie 
„Rządowego programu przeciwdziałania 
korupcji na lata 2014–2019”. 
3. w 2014 r. nIk sprawdziła przygotowa-
nie systemu wdrażania polityki struktu-
ralnej na lata 2014–2020. Ze względu na 
wprowadzenie nowych zasad rozliczania 
środków europejskich ten obszar działal-
ności państwa będzie w najbliższych la-
tach jednym z ważniejszych w badaniach 
kontrolnych nIk. na 2015 r. zaplanowa-
no w tym zakresie kontrolę wyboru pro-
jektów w trybie postępowań konkursowych 
w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych. w latach 2014–2020 samorzą-
dy województw będą zarządzały około 
40% funduszy unijnych. przeprowadzenie 
zgodnego z przepisami procesu wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 
jest jednym z najistotniejszych etapów 
prawidłowego funkcjonowania systemu 

absorpcji środków z Unii Europejskiej, alo-
kowanych w tych programach. Zdaniem 
nIk, konieczna jest weryfikacja przepro-
wadzonych konkursów i przeciwdziałanie 
ewentualnym skutkom kar finansowych 
dla całego programu – już na samym po-
czątku wdrażania perspektywy finanso-
wej 2014–2020.
4. Badania kontrolne z ostatnich lat, do-
tyczące zapewnienia bieżącej i długookre-
sowej stabilności finansowej państwa, 
będą przeprowadzane również w 2015 r. 
nIk sprawdzi między innymi, czy organy 
kontroli skarbowej rzetelnie i skutecznie 
przeciwdziałają wprowadzaniu do obrotu  
gospodarczego faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne, bowiem to zjawisko 
występowało na szeroką skalę. pomimo 
działań organów podległych Ministrowi 
Finansów, kwitnie handel takimi faktura-
mi. ryzyko oszustw podatkowych, zwłasz-
cza z wykorzystaniem faktur nieodzwier-
ciedlających rzeczywistych transakcji, sta-
nowi poważne zagrożenie dla dochodów 
budżetu państwa i jest nadal wysokie. 
5. kolejnym niepokojącym zjawiskiem 
obserwowanym w ostatnich latach jest 
wzrost zaległości podatkowych. pogarsza 
się również ściągalność przez urzędy skar-
bowe dochodów podatkowych – zarów-
no bieżących, jak i zaległych, rosną kwoty 
zaległości przedawnionych. w kontroli 
dotyczącej przedawniania się zobowią-
zań podatkowych nIk oceni działania 
podejmowane w celu zapobiegania tym  
zjawiskom.
6. społeczności lokalne coraz częściej 
są zainteresowane poziomem zadłużenia 
swoich miast i gmin. Jednostki samorządu 
terytorialnego mają obowiązek efektywne-
go gospodarowania środkami publicznymi. 
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są przy tym zobowiązane do stosowa-
nia reguł ograniczających nadmierne  
zadłużanie się oraz obciążenie kosztami 
obsługi długu. w kontroli wpływu operacji 
finansowych stosowanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego na ich sytu-
ację finansową nIk sprawdzi, czy samo-
rządy korzystały z usług i instrumentów  
finansowych w sposób zgodny z przepi-
sami, gospodarny i bezpieczny, a ewiden-
cja dokonanych operacji zapewnia prze-
strzeganie zasady jawności finansów  
publicznych.
7. przedmiotem zainteresowania nIk bę-
dzie także zdolność małych gmin do wy-
konywania zadań publicznych. w polsce 
jest 615 małych gmin liczących mniej niż 
5 tys. mieszkańców. Gminy o niewielkich 
dochodach własnych i znaczącym uzupeł-
nieniu dochodów budżetowych przez sub-
wencje i dotacje, nie zawsze są zdolne do 
właściwego wykonywania zadań. w bu-
dżetach małych gmin dominują wydatki 
na oświatę i administrację gminną oraz na 
pomoc społeczną. Brakuje natomiast środ-
ków na: utrzymanie i rozbudowę infra-
struktury technicznej i społecznej (w tym 
na wkład własny do zadań wspieranych 
z funduszy UE) oraz na wspieranie kul-
tury i kultury fizycznej. 
8. Jawność i przejrzystość finansów pu-
blicznych, a w konsekwencji efektywne 
zarządzanie pieniędzmi, wymaga wiary-
godnych i odpowiednich informacji fi-
nansowych. Dostarczają ich różnorodne 
sprawozdania, których zakres nie zawsze 
jest wystarczający, a zawarte w nich dane 
spójne. problem ten będzie przedmiotem 
kontroli zapewnienia jawności i przejrzy-
stości finansów publicznych przez system 
sprawozdawczości finansowej.

9. Zwiększenie wydatków na wynagro-
dzenia bezosobowe, przy utrzymaniu stanu 
zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych 
w administracji rządowej na względ-
nie stałym poziomie, może wskazywać 
na pozorne działania oszczędnościowe. 
Dotychczasowe kontrole nIk wskazują, że 
zlecanie pracownikom jednostek budżeto-
wych zadań należących do ich obowiązków 
służbowych jest nadal częste, podobnie  
jak zastępowanie umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi, wbrew przepisom usta-
wy – kodeks pracy. Izba zbada szczegóło-
wo to zjawisko w kontroli zlecania zadań 
podstawowych organów władzy publicznej.
10. Z kolei badania kontrolne dotyczące 
zlecania usług prawniczych zostaną prze-
prowadzone w jednostkach sektora finan-
sów publicznych w województwie dolnoślą-
skim. Mimo że jednostki sektora finansów 
publicznych posiadają wewnętrzne służby 
prawne, coraz częściej równolegle korzy-
stają z usług zewnętrznych. Coraz częściej 
sięgają też po usługi doradcze, na przykład 
przy partnerstwie publiczno-prywatnym, 
w związku z korzystaniem ze środków UE, 
czy w zakresie podatków, co – jak tłuma-
czą – ma być gwarancją sukcesu realizo-
wanych działań.
11. przekazywanie przez jednostki samo-
rządu terytorialnego podmiotom niezali-
czanym do sektora finansów publicznych 
środków na cele publiczne związane z wy-
konaniem zadań jednostek samorządu te-
rytorialnego, a także na dofinansowanie 
łączących się z nimi inwestycji, jest kolej-
nym sposobem zlecania wykonania niektó-
rych zadań na zewnątrz. wiąże się to jed-
nak z ryzykiem: nieprzestrzegania zawar-
tych w przepisach prawa zasad udzielania 
dotacji, nieprawidłowości w wykonaniu  
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zleconych zadań i nieosiągania zakłada-
nych efektów oraz braku kontroli wyko-
nania tych zadań. na 2015 r. nIk zapla-
nowała kontrolę dotacji jednostek samo-
rządu terytorialnego na zadania zleco-
ne podmiotom niezaliczanym do sektora  
finansów publicznych.
12. Udostępnianie elektronicznych usług 
publicznych jest oczekiwane przez spo-
łeczeństwo. nIk w kontroli świadczenia 
usług publicznych w formie elektronicz-
nej sprawdzi, czy te usługi świadczone 
są przez urzędy administracji publicznej 
zgodnie z prawem oraz czy umożliwiają 
łatwy i sprawny sposób załatwienia spra-
wy przez obywatela/przedsiębiorcę.
13. Przeciwdziałanie nieuczciwym prak-
tykom rynkowym w sprzedaży bezpośred-
niej – celem tej kontroli będzie ocena sku-
teczności działań podejmowanych przez 
organy odpowiedzialne za zapewnienie 
ochrony praw konsumentów kupujących 
towary w ramach sprzedaży bezpośred-
niej powiązanej z udzielaniem kredytów 
konsumenckich.
14. Dopłaty do ulgowych przejazdów 
w komunikacji autobusowej i kolejowej 
pokrywane są z budżetu państwa w for-
mie dotacji. rokrocznie państwo wyda-
je na ten cel prawie 1 mld zł. kontrola 
finansowania ulg na przejazdy komuni-
kacją autobusową i kolejową jest wyni-
kiem sugestii senackiej komisji Budżetu 
i Finansów publicznych.
15. Zalecenia rady Unii Europejskiej 
dla polski na lata 2013–2014 obejmowały 
między innymi wzmocnienie wysiłków na 
rzecz obniżenia bezrobocia osób młodych, 
na przykład przez zwiększenie dostępno-
ści do zawodu i uczenia się przez prak-
tykę. aktualnie w radzie procedowane 

są zalecenia dla państw członkowskich 
w sprawie jakości staży. wartość stażu jako 
etapu przejściowego, ułatwiającego zatrud-
nienie, jest zależna od jego treści dydak-
tycznych i warunków pracy. liczne bada-
nia i ankiety wskazują, że problem jakości 
dotyczy znacznego odsetka staży nie tylko 
w polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. 
kontrola praktyk i staży oferowanych 
w urzędach administracji publicznej wy-
każe, czy są one przydatne w kontekście 
przyszłego zatrudnienia.

Zdrowie

1. Realizacja zadań Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w 2014 r. będzie kontynu-
acją badań kontrolnych z lat wcześniej-
szych, które wykazały, że doszło do po-
gorszenia dostępu osób uprawnionych 
do wielu istotnych świadczeń zdrowot-
nych. wskaźnikiem tego stanu był nie 
tylko wzrost liczby oczekujących, lecz 
także wydłużający się czas oczekiwania na 
uzyskanie planowych usług medycznych. 
Zaobserwowano również znaczne różnice 
międzyregionalne w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych. Jednocześnie Fundusz nie 
wykorzystywał w pełni środków publicz-
nych przeznaczonych na leczenie, czego 
wyrazem były duże kwoty środków nie-
wykorzystanych, przy jednoczesnym wy-
stępowaniu tzw. nadwykonań. 
2. szpitale podczas wykonywania swoich 
zadań korzystają z usług zewnętrznych, 
których udział w kosztach działalności sta-
nowi od 25% do 40%. wśród przyczyn po-
wierzania części zadań w zakresie leczenia 
szpitalnego podwykonawcom podaje się 
m.in.: dążenie do obniżenia kosztów, brak 
środków na inwestycje wymagane do samo-
dzielnej realizacji zadania, wyższą jakość 
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usług świadczonych przez wyspecjalizo-
wane podmioty, zwiększenie elastyczności 
zatrudnienia. kontrolerzy sprawdzą, czy 
korzystanie z usług zewnętrznych w zakre-
sie leczenia szpitalnego było prawidłowe.
3. Jednym z czynników ograniczających 
dostępność świadczeń zdrowotnych jest 
niedobór personelu medycznego w wielu 
dziedzinach medycyny. Istnieje przy tym 
duże zróżnicowanie regionalne w rozmiesz-
czeniu kadr medycznych. Brakuje ana-
liz określających optymalną liczbę czyn-
nych zawodowo lekarzy, lekarzy denty-
stów, pielęgniarek i położnych, w celu  
zapewnienia dostępności i jakości świad-
czeń finansowanych ze środków publicz-
nych. Jednocześnie władze publiczne nie 
podejmują działań na rzecz zahamowania 
emigracji wykształconych w kraju fachow-
ców. nIk zbada, czy system kształcenia 
i szkolenia zawodowego kadr medycznych 
zapewnia przygotowanie odpowiedniej 
liczby specjalistów, stosownie do zmie-
niających się potrzeb zdrowotnych spo-
łeczeństwa.
4. schorzenia układu oddechowego stano-
wią trzecią pod względem częstości przy-
czynę zgonów w polsce. ocenia się, że co 
czwarty zgon spowodowany jest choroba-
mi pulmonologicznymi. prowadzone przed 
laty profilaktyczne badania płuc w kie-
runku gruźlicy wykrywały także wcze-
sne postacie raka płuc. Zaprzestanie tych 
badań skutkuje późnym ich wykrywaniem. 
kontrolerzy ocenią dostępność profilakty-
ki i leczenia chorób płuc.
5. Przygotowanie szpitali do leczenia 
udarów mózgu. w polsce co roku na udar 
mózgu zapada ok. 70 tys. osób, przy czym 
notuje się ok. 30 tys. zgonów. Choroby 
naczyń mózgowych w 2011 r. leczyło 

w polskich szpitalach ok. 12% wszyst-
kich hospitalizowanych z powodu cho-
rób układu krążenia.
6. Z uwagi na niską wykrywalność wcze-
snego stadium zachorowań, nIk zbada 
realizację programów wczesnego wykry-
wania raka piersi oraz raka szyjki maci-
cy w województwie lubelskim.
7. Brak informacji oraz utrudniony dostęp 
do badań prenatalnych nie sprzyja wzro-
stowi liczby urodzeń. kobiety w ciąży czę-
sto nie wiedzą, że mają prawo do wykona-
nia badań, które dają szansę na wczesne 
zdiagnozowanie wad płodu i podjęcie szyb-
kiego leczenia w celu uratowania zdrowia 
nienarodzonego dziecka. Zróżnicowane 
jest także podejście lekarzy prowadzą-
cych ciążę do tych badań.
8. Jedną z przyczyn „niechęci” do rodze-
nia dzieci mogą być obawy kobiet przed 
niewłaściwymi warunkami panującymi 
w szpitalach. Złe warunki mogą zaś wy-
nikać z fatalnej sytuacji finansowej szpita-
li, niedostatecznego wyposażenia w apa-
raturę medyczną, braku odpowiedniego 
personelu medycznego. Z częstych do-
niesień medialnych wynika, że podczas 
porodu nie proponuje się pacjentkom in-
nych poza znieczuleniem wewnątrzopo-
nowym możliwości uśmierzenia bólu, nie 
informuje się o przebiegu porodu, jego eta-
pach. w skrajnych przypadkach zaniedba-
nia ze strony personelu medycznego prowa-
dzą do śmierci noworodków. nIk spraw-
dzi, czy szpitale prawidłowo sprawują  
opiekę okołoporodową.
9. pomimo obowiązku szczepień ochron-
nych, wzrasta liczba dzieci nieszczepio-
nych. przyczyniają się do tego: obawa ro-
dziców przed odczynami poszczepienny-
mi, brak wiedzy o konieczności szczepień 
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i ryzyku nieszczepienia, a także brak sku-
tecznej egzekucji obowiązku szczepień. 
Szczepienia ochronne uznawane są przez 
ekspertów ochrony zdrowia za najskutecz-
niejszy sposób zapobiegania wielu choro-
bom zakaźnym, dlatego też nIk zbada tę 
problematykę. 
10. Realizacja programów zdrowotnych 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go. Zadania i kompetencje Jst w ochronie 
zdrowia zostały sformułowane w sposób 
bardzo ogólny. Brakuje jasnych regulacji 
w tym zakresie, co skutkuje tym, że samo-
rządy nie wykazują aktywności w sferze 
profilaktyki i promowania zachowań pro-
zdrowotnych, uniemożliwia również koor-
dynację działań podejmowanych przez po-
szczególne samorządy terytorialne, urzędy 
centralne i narodowy Fundusz Zdrowia.
11. Przymusowe kierowanie osób uzależ-
nionych od alkoholu na leczenie odwykowe. 
systematycznie wzrasta liczba osób uza-
leżnionych od alkoholu, a także osób przy-
musowo kierowanych na leczenie. Celem 
instytucji sądowego zobowiązania do pod-
dania się leczeniu z uzależnienia od alko-
holu jest motywowanie do podjęcia tera-
pii. procedurę tę wdraża się wobec osób, 
które w związku z nadużywaniem alkoholu  
powodują rozkład życia rodzinnego, demo-
ralizację, uchylają się od pracy albo syste-
matycznie zakłócają porządek publiczny.  
Z roku na rok maleje jednak liczba wy-
konywanych orzeczeń o obowiązku pod-
dania się leczeniu odwykowemu, a efek-
ty terapeutyczne przymusowego leczenia 
są niezadowalające. 
12. po przekształceniu w 1999 r. szpitali 
i przychodni publicznych z jednostek bu-
dżetowych w spZoZ, podmioty te rozpo-
częły działalność bez zobowiązań, pomimo 

to wiele z nich obecnie jest zadłużonych 
i nierentownych. spodziewanych efek-
tów nie przyniosły wdrażane centralnie, 
jak i z inicjatywy organów prowadzących 
programy pomocowe (oddłużeniowe),  
polegające m.in. na udzielaniu pożyczek lub 
bezzwrotnej pomocy finansowej, ułatwia-
jących restrukturyzację długu oraz umoż-
liwiających sfinansowanie niezbędnych 
inwestycji. nIk sprawdzi, jak przebiega 
restrukturyzacja wybranych samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej korzystających z pomocy ze środ-
ków publicznych.
13. w związku z nasilającym się nielegal-
nym eksportem z polski leków deficyto-
wych, głównie ratujących zdrowie i życie, 
kontrolerzy zbadają wykonywanie przez 
Państwową Inspekcję Farmaceutyczną 
zadań określonych w ustawie – Prawo 
farmaceutyczne.
14. Tworzenie i udostępnianie dokumen-
tacji medycznej. pacjenci mają trudności 
z dostępem do dokumentacji medycznej 
w sytuacji, gdy zamierzają kontynuować le-
czenie w innej placówce lub na podstawie 
tej dokumentacji chcą wykazać, że lekarz 
popełnił błąd w procesie leczenia. Z kon-
troli przeprowadzonych przez nIk wy-
nika, że sposób prowadzenia dokumenta-
cji medycznej odbiega od obowiązujących 
standardów i ogranicza prawa pacjenta. 

Ochrona socjalna

nieskuteczne przeciwdziałanie negatyw-
nym zmianom społeczno-demograficz-
nym jest jednym z pięciu obszarów ryzyka 
horyzontalnego, wokół których ognisku-
je się działalność kontrolna nIk w 2015 r. 
Dziewięć kontroli obejmujących m.in. 
sprawy rodziny zostało zaplanowanych 
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w ramach funkcji państwa „ochrona so-
cjalna”.
1. w sytuacji zapaści demograficz-
nej rodziny wielodzietne powinny być 
objęte szczególną opieką. w połowie 
2014 r. wprowadzono rządowy program 
„ogólnopolska karta dużej rodziny”, któ-
rego ideą jest dążenie do wyrównania wa-
runków życia i zapobieganie wykluczeniu 
rodzin wielodzietnych ze względów fi-
nansowych. Jednocześnie samorządy od 
2005 r. wprowadzają lokalne ulgi dla ro-
dzin wielodzietnych. nIk zbada, czy Karta 
Dużej Rodziny jako element polityki ro-
dzinnej państwa, stanowi realne wspar-
cie dla dużych rodzin. 
2. kontrola pomocy osobom starszym 
kierowanym do domów pomocy społecz-
nej stanowi kontynuację badań kontrol-
nych z 2010 r. na koniec 2013 r. w polsce 
funkcjonowało 806 domów pomocy spo-
łecznej. występujące problemy dotyczą 
m.in. prawidłowości kierowania osób do 
tych placówek, a także braku reakcji gmin 
i powiatów na niekorzystne tendencje de-
mograficzne, mimo ich rozpoznania w stra-
tegiach rozwiązywania problemów spo-
łecznych. niewystarczające są zwłaszcza 
działania gmin na rzecz rozwoju własne-
go systemu usług opiekuńczych, które są 
społecznie bardziej akceptowane i kilka-
krotnie tańsze niż pobyt w całodobowej 
placówce specjalistycznego wsparcia, jaką 
jest dom pomocy społecznej.
3. Dzieci z rodzin zagrożonych patologią 
mają prawo oczekiwać pomocy od insty-
tucji publicznych, jednak często pomoc ta 
nie jest udzielana. Zawodzą mechanizmy 
i procedury wykrywania niepokojących zja-
wisk w rodzinie (np. znęcanie psychiczne, 
fizyczne, ale również kłopoty finansowe), 

skutkiem czego o potrzebie wsparcia ro-
dziny właściwe organy dowiadują się po 
ujawnieniu dramatycznych zdarzeń przez 
media. w 2015 r. nIk zbada działania or-
ganów administracji publicznej w sytuacji 
zagrożenia odebraniem dzieci rodzicom.
4. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. 
wprowadzone w 2010 r. zmiany w usta-
wie o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie pogorszyły sytuację osób dotknię-
tych tą patologią. przyczyną jest zbiuro-
kratyzowanie procedur oraz odebranie 
policji i przekazanie nowo utworzonym 
zespołom interdyscyplinarnym głównych 
zadań w systemie przeciwdziałania prze-
mocy. opracowanie przez zespół interdy-
scyplinarny i grupę roboczą planu pomocy  
w indywidualnych przypadkach odby-
wa się często po kilku miesiącach, a ofia-
ra pozbawiona jest w tym czasie pomocy 
ze strony policji. reakcja na przemoc wy-
stępuje więc z opóźnieniem.
5. Zadaniem rodzinnych ośrodków dia-
gnostyczno-konsultacyjnych jest wydawa-
nie na zlecenie sądu opinii w sprawach nie-
letnich. tymczasem ośrodki te wydają na 
zlecenie sądu również opinie w sprawach 
rodzinnych (np. rozwodowych, opiekuń-
czych). nIk zbada, czy rodzinne ośrodki 
diagnostyczno-konsultacyjne wykonują 
powierzone im zadania w sposób zgodny 
z prawem i rzetelny oraz czy prawidłowo 
funkcjonuje nadzór nad ich działalnością. 
6. Spółdzielnie socjalne jako instrument 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
podstawowym zadaniem spółdzielni so-
cjalnej jest społeczna i zawodowa reinte-
gracja jej członków. kontrola powinna wy-
kazać, czy ten instrument polityki pań-
stwa jest skuteczny.
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7. pogram specjalny to zespół działań mają-
cych na celu dostosowanie posiadanych lub 
zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętno-
ści zawodowych oraz wsparcie zagrożonych 
likwidacją lub istniejących i tworzonych  
miejsc pracy. Istnieje ryzyko, że powiatowe 
urzędy pracy realizują „nietrafione” progra-
my – bez rzetelnego rozpoznania problemów 
i przeszkód utrudniających zatrudnienie lub 
utrzymanie miejsc pracy, dobór uczestni-
ków jest przypadkowy lub skupiają się na 
programach, w których stosunkowo łatwo 
osiągnąć założone efekty. kontrolerzy oce-
nią realizację przez powiatowe urzędy pracy 
programów specjalnych.
8. Migracja zarobkowa ludności woje-
wództwa podkarpackiego i jej skutki dla 
regionu. Migracje – zwłaszcza gdy przyj-
mują duże rozmiary – mogą powodować 
wiele negatywnych konsekwencji. kwestia 
ta stanowi duże wyzwanie dla polityki mi-
gracyjnej i polityki rynku pracy. 
9. projekt Emp@tia zakładał utworzenie 
platformy komunikacyjnej Zabezpieczenia 
społecznego, której celem miała być inte-
gracja systemów informatycznych funk-
cjonujących w obszarze zabezpieczenia 
społecznego. Centralny system informa-
tyczny miał być połączony z innymi baza-
mi danych i ewidencjami oraz usprawnić 
wykonywanie zadań i przepływ informa-
cji pomiędzy podobszarami: pomocy spo-
łecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego oraz obsługi osób niepeł-
nosprawnych – składającymi się na obszar 
zabezpieczenia społecznego. nIk skontro-
luje realizację i wdrożenie tego projektu.

Ochrona środowiska

1. ochrona środowiska i  przyrody 
jest postrzegana jako istotny problem. 

obowiązujące przepisy prawa oraz zasada 
zrównoważonego rozwoju wymagają, aby 
ochrona środowiska stanowiła nieodłącz-
ny element wszystkich działań. Zarówno 
w polsce, jak i w krajach członkowskich 
UE wprowadzono mechanizmy umożli-
wiające finansowanie projektów dotyczą-
cych ochrony środowiska, a także eduka-
cji ekologicznej. Często projekty te finan-
sowane są równocześnie z różnych źródeł. 
kontrolerzy zbadają wykorzystanie środ-
ków publicznych na działania dotyczące 
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
2. Agrochemiczna obsługa rolnictwa. 
rolnictwo jest jednym ze znaczących 
źródeł zanieczyszczenia środowiska sub-
stancjami przedostającymi się do wód 
gruntowych i cieków wodnych w wyni-
ku nieracjonalnego nawożenia pól i upraw. 
system kontroli, mający na celu ochronę 
wód przed zanieczyszczeniami pochodze-
nia rolniczego, obejmuje krajową stację 
Chemiczno-rolniczą oraz 17 stacji okrę-
gowych. obowiązki tych stacji polegają 
na ustalaniu metod badań, wykonywaniu 
analiz chemicznych gleb, płodów rolnych 
i nawozów mineralnych, prowadzeniu ob-
serwacji zawartości azotu i fosforu w wo-
dach i w glebie, opiniowaniu planów na-
wożenia gospodarstw o dużej produkcji 
zwierzęcej. 
3. w 2002 r. rada Ministrów przyję-
ła krajowy „program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest stosowa-
nych na terytorium polski”. przedstawione 
w 2008 r. wnioski z realizacji programu 
w latach 2003–2007 wskazywały na 
konieczność zintensyfikowania działań 
związanych z usuwaniem azbestu z te-
rytorium kraju i zaangażowania samo-
rządów w przyspieszenie tempa prac. 
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Miało to na celu wyeliminowanie nega-
tywnych skutków zdrowotnych i środo-
wiskowych spowodowanych przez azbest. 
nIk sprawdzi, jakie są efekty realizacji 
„Programu oczyszczania kraju z azbestu 
na lata 2009–2032”.
4. w polsce istnieje ok. 2500 budow-
li piętrzących wodę powyżej jednego 
metra. Budowle będące własnością skarbu 
państwa są kontrolowane i oceniane ze 
względu na stan techniczny i stan bez-
pieczeństwa przez ośrodek technicznej 
kontroli Zapór Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki wodnej. pozostałe budow-
le powinny być kontrolowane i oceniane 
przez rzeczoznawców budowlanych i in-
żynierów z uprawnieniami budowlany-
mi odpowiedniej specjalności. kontrola 
nadzoru nad stanem technicznym i sta-
nem bezpieczeństwa wodnych budowli pię-
trzących powinna wykazać, czy działania 
podejmowane przez właściwe instytucje  
zapewniają bezpieczeństwo funkcjono-
wania tych obiektów.
5. strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko stanowią procedurę zapew-
niającą uwzględnienie wymagań ochrony 
środowiska przy sporządzaniu i przyjmo-
waniu dokumentów strategicznych w skali 
kraju oraz dla poszczególnych szczebli ad-
ministracji publicznej. od przestrzegania 
tej procedury przez organy administracji 
wszystkich szczebli, a szczególnie przez 
organy jednostek samorządu terytorialne-
go, zależy, czy dokumenty te będą zgodne 
z wymaganiami zrównoważonego rozwoju 
oraz umożliwią wszechstronne przeanali-
zowanie i uwzględnienie potrzeb w zakre-
sie korzystania ze środowiska i jego ochro-
ny, w tym zapewnią w tym procesie udział 
społeczeństwa. nIk sprawdzi zgodność 

przeprowadzania strategicznych ocen od-
działywania na środowisko przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego z obo-
wiązującymi wymaganiami.
6. Działania organów gmin na rzecz 
zwiększenia liczby użytkowników sieci 
kanalizacji sanitarnej. przeprowadzona 
w 2012 r. kontrola realizacji „krajowego 
programu oczyszczania ścieków komu-
nalnych” wykazała niezadowalający stan 
planowanego w gminach wzrostu liczby 
mieszkańców korzystających z systemu 
kanalizacji. Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej jest prowadzona na ogół z wyko-
rzystaniem środków Unii Europejskiej. 
wraz z beneficjentami ustalany jest wy-
magany efekt ekologiczny, określany jako 
liczbowy wzrost użytkowników korzysta-
jących z podłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej wybudowanej w ramach pro-
jektu. Uzyskanie założonego efektu i roz-
liczenie projektu uwarunkowane jest sku-
tecznością działań gminy.
7. Realizacja „Programu ochrony przed po-
wodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Celem 
programu jest podniesienie bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego na obszarze 
całej zlewni górnej wisły przez podjęcie 
inwestycji, które zapobiegną lub znacznie 
ograniczą skutki powodzi.
8. w 2006 r. nIk wspólnie z nok 
Ukrainy i Białorusi przeprowadziły mię-
dzynarodową kontrolę równoległą ochrony 
wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszcze-
niami w latach 2003–2006. kontrola wy-
kazała, że wody Bugu były niezadowalającej 
jakości, co stwierdzono już na pierwszym 
punkcie badawczym, w którym rzeka ta 
zaczyna stanowić polsko-ukraińską grani-
cę. wpływ na złą jakość wód miały zrzuty 
nieoczyszczonych ścieków w ukraińskiej 



nr 1/styczeń-luty/2015 43 – 43 –

Plan pracy NIK   kontrola i audyt 

części zlewni Bugu. Badania kontrolne zo-
staną powtórzone w 2015 r.
9. najwyższa Izba kontroli, z inicjaty-
wy wiceprezesa rady Ministrów i po 
uzgodnieniach z Bankiem Światowym, 
podjęła się kontroli realizacji „Projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
rzeki Odry” przy wykorzystaniu pożyczki 
Banku Światowego. Działania zaplanowa-
ne na 2015 r. są kontynuacją badań kon-
trolnych z lat poprzednich.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

przeprowadzane w ostatnich latach kon-
trole w zakresie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego wykazały wiele nieprawi-
dłowości w tym obszarze funkcjonowa-
nia państwa i były przedmiotem szerokiej 
dyskusji publicznej. w 2015 r. badania te 
będą kontynuowane w ramach siedmiu 
tematów kontroli.
1. kontrola zapewnienia bezpieczeń-
stwa działania systemów informatycznych  
wykorzystywanych do realizacji zadań  
publicznych będzie kontynuacją badań kon-
trolnych z 2014 r. Jej celem jest spraw-
dzenie, czy systemy informatyczne wyko-
rzystywane do realizacji istotnych zadań  
publicznych zapewniają bezpieczeństwo 
gromadzonych danych.
2. wyniki wcześniejszych kontroli nIk 
wykazały liczne nieprawidłowości w ewi-
dencjonowaniu zgłoszeń i reagowaniu na 
nie oraz problemy z systemem łączności 
i teleinformatycznym policji. w związ-
ku z tym nIk zdecydowała o przepro-
wadzeniu w 2015 r. kontroli reagowania 
Policji na zgłoszenia obywateli. wciąż bo-
wiem doniesienia medialne wskazują na 
trudności z dodzwonieniem się pod numer 
997, długi czas reakcji policji na zgłoszenie, 

odsyłanie do przyjęcia zgłoszenia „na dzień 
następny”.
3. Dzielnicowi są ważną grupą funkcjo-
nariuszy policji. Do nich należy utrzymy-
wanie bezpośrednich kontaktów z oby-
watelami, bieżąca obserwacja sytuacji 
w terenie oraz działanie w zakresie pro-
filaktyki społecznej. Dzielnicowy powi-
nien być najbardziej odpowiednią osobą 
do kontaktów z lokalnymi społecznościa-
mi, zwłaszcza z osobami odczuwającymi 
zagrożenie lokalną przestępczością. nIk 
zbada wykonywanie zadań przez dzielni-
cowych, w szczególności pod kątem sku-
tecznego systemu organizacji pracy i zgod-
nego z prawem działania.
4. poza wykonywaniem zadań przez dziel-
nicowych najwyższa Izba kontroli zbada 
realizację programu standaryzacji komend 
i komisariatów Policji. Założeniem tego 
programu na lata 2013–2015 jest systemo-
wa poprawa warunków obsługi obywateli 
w komendach i komisariatach, przy rów-
noczesnym wyrównaniu i polepszeniu wa-
runków pracy funkcjonariuszy i pracow-
ników cywilnych policji na terenie całe-
go kraju.
5. Dostęp do broni jest reglamentowa-
ny; prawo do jej posiadania mają wytypo-
wane służby i straże, przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność w zakresie ochrony  
osób lub mienia oraz wybrani obywate-
le. Z perspektywy tragicznych wydarzeń 
na świecie broń kojarzona jest wyłącznie 
z bliżej nieokreślonym niebezpieczeń-
stwem. sprzyja temu brak rzetelnej wie-
dzy na temat broni będącej na co dzień 
w rękach służb i straży bądź osób fizycz-
nych. Z tego względu na 2015 r. zapla-
nowano przeprowadzenie kontroli wy-
korzystania broni przez wybrane służby 
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i straże oraz nadzoru organów państwa 
nad jej reglamentacją
6. pojawia się coraz więcej krytycznych 
ocen opinii publicznej wskazujących, że 
funkcjonowanie straży miejskich ogranicza 
się do działań represyjnych i wystawiania  
mandatów. w debacie publicznej stawia-
ne jest często pytanie o relację pomiędzy 
nakładami ponoszonymi na funkcjonowa-
nie tej formacji a osiąganymi przez nią re-
zultatami rozumianymi jako wypełnianie  
zadań zgodnie z oczekiwaniami organów 
jednostek samorządu terytorialnego i oby-
wateli. kontynuacją analiz kontrolnych 
z lat wcześniejszych nIk będzie sprawdze-
nie zgodności finansowania straży miej-
skich z zasadami należytego zarządzania 
finansami. 
7. przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu jest jed-
nym z zadań państwa służących zapew-
nieniu bezpieczeństwa. skuteczność sys-
temu przeciwdziałania praniu pieniędzy 
zależy m.in. od sposobu wywiązywania 
się instytucji obowiązanych z ustawowych 
zadań. Sprawowanie kontroli nad instytu-
cjami obowiązanymi w ramach przeciw-
działania praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu jest kontynuacją badań 
kontrolnych podjętych przez nIk w la-
tach wcześniejszych.

Edukacja

analiza ryzyka przeprowadzona w trakcie 
planowania zadań nIk na 2015 r. wykazała 
istnienie wielu istotnych zagrożeń w tym 
obszarze funkcjonowania państwa, a wśród 
nich niską jakość kształcenia i prac badaw-
czych w szkołach wyższych, niedostoso-
wanie programów szkolnych do współ-
czesnych potrzeb i wymagań, bezsilność 

szkoły wobec patologii wśród młodzie-
ży. plan pracy nIk na rok 2015 r. przewi-
duje siedem kontroli zagadnień dotyczą-
cych edukacji.
1. systematycznie zwiększa się liczba 
uczestników studiów doktoranckich. Duże 
zainteresowanie tymi studiami pozwala 
uczelniom na zaangażowanie kadr i wy-
pełnienie oferty dydaktycznej w sytu-
acji zmniejszania się liczby studentów na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia, 
spowodowanej niżem demograficznym. 
Badania kontrolne zogniskowane będą na 
skuteczności kształcenia na studiach dok-
toranckich.
2. w ostatnich latach następuje spadek 
zainteresowania kształceniem zawodo-
wym związany ze wzrostem popularno-
ści kształcenia ogólnego. na rynku pracy 
brakuje pracowników mających prak-
tyczne umiejętności w danym zawodzie. 
Jakość kształcenia zawodowego jest przy 
tym niska w stosunku do oczekiwań pra-
codawców. szkoły posiadają często prze-
starzałe zaplecze techniczno-dydaktyczne, 
programy nauczania w niewielkim stopniu 
uwzględniają praktyczną naukę zawodu, 
brakuje fachowców do prowadzenia zajęć 
praktycznych. kontrola systemu szkolnic-
twa zawodowego powinna rozpoznać głów-
ne problemy w tym obszarze.
3. przykładem województwa, które za 
swój priorytet uznało rozwój kształcenia za-
wodowego jest Małopolska. przygotowana 
przez województwo strategia działania za-
kłada kompleksowe wsparcie szkolnictwa 
zawodowego w regionie przez wykorzysta-
nie instrumentów dostępnych w programie 
operacyjnym „kapitał ludzki”. Jest to jedno 
z pierwszych w polsce tego typu kom-
plementarnych przedsięwzięć o zasięgu 
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regionalnym, zakładające równoczesne 
wsparcie uczniów i kadry pedagogicznej  
szkół zawodowych. Realizacja programu 
„Modernizacja szkolnictwa zawodowe-
go w Małopolsce” zostanie skontrolowa-
na w 2015 r. 
4. narasta problem braku miejsc w przed-
szkolach i odpłatności za ponadwymiaro-
wy czas pobytu w nich dzieci. od 1 wrze-
śnia 2013 r. gminom przyznane zostały 
dotacje w celu zmniejszenia odpłatności 
rodziców za pobyt dziecka powyżej pię-
ciu godzin, coraz więcej dzieci ma być też 
objętych opieką przedszkolną. Na przy-
kładzie województwa podlaskiego nIk 
zbada zapewnienie przez gminy opieki 
przedszkolnej.
5. Wspieranie uczniów uzdolnionych w wo-
jewództwie dolnośląskim. system eduka-
cyjny w polsce nie sprzyja i nie promuje in-
dywidualnego rozwoju jednostek oraz nie 
stwarza wystarczających warunków umoż-
liwiających rozwój potencjału intelektu-
alnego i twórczego uczniów. nIk zbada, 
czy stosowane rozwiązania organizacyj-
ne i formy kształcenia uczniów oraz sys-
tem obejmujący działania na rzecz uczniów 
zdolnych na terenie Dolnego Śląska sku-
tecznie służą rozwojowi tych dzieci. 
6. w 2015 r. kontrolerzy zbadają spra-
wowanie opieki w bursach i internatach 
szkolnych. placówki te, zorganizowane 
dla uczniów kształcących się poza miej-
scem stałego zamieszkania, powinny  
zapewniać opiekę, warunki do nauki, bez-
pieczeństwo, a także ochronę przed prze-
mocą, uzależnieniami i innymi przejawa-
mi patologii społecznej. 
7. System Informacji Oświatowej groma-
dzi dane dotyczące ogółu uczniów. Ma uła-
twiać m.in. precyzyjny podział subwencji 

oświatowej. kontrole nIk wskazują, że 
dane w nim zawarte nie zapewniają jed-
nak wiarygodności i kompletności infor-
macji. w 2012 r. rozpoczęto modernizację  
systemu, lecz analiza doniesień prasowych 
wskazuje na opóźnienia w uruchomieniu 
nowego sIo.

Gospodarka mieszkaniowa 
i komunalna

1. w latach 2014–2020 rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów miast będzie jed-
nym z ważniejszych zadań lokalnej polity-
ki rozwojowej. Zarządzanie procesami re-
witalizacyjnymi wymaga od administracji  
samorządowej działań kompleksowych 
i skoordynowanych. Dotychczasowe do-
świadczenia wskazują jednak na brak zinte-
growanego planowania i realizacji przedsię-
wzięć wpisywanych w proces rewitalizacji. 
2. Dostarczaniem wody i  odprowa-
dzaniem ścieków zajmują się przedsię-
biorstwa powołane do realizacji zadań  
publicznych, do których należy zaspo-
kajanie potrzeb wspólnoty samorządo-
wej. przedsiębiorstwa te w ostatnich la-
tach otrzymały znaczne środki z pomo-
cy bezzwrotnej. kontrola kształtowania 
cen usług za dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków oceni, czy organy samo-
rządu terytorialnego prawidłowo wyko-
nują swoje zadania w zakresie nadzoru nad 
tymi przedsiębiorstwami, w tym w szcze-
gólności w zakresie weryfikacji planów in-
westycyjnych i kalkulacji taryf. 
3. w województwie lubuskim system 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w znacz-
nym stopniu opiera się na małych wodo-
ciągach. woda z nich pochodząca nara-
żona jest na skażenia mikrobiologiczne, 
fizykochemiczne lub organoleptyczne. 
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w 2014 r. w tym województwie doszło 
do licznych skażeń wody pitnej, groźnych 
dla zdrowia ludzi i inwentarza żywego. 
Zapewnieniu właściwej jakości wody służy 
nie tylko wyposażenie sieci wodociągowej 
w odpowiednie urządzenia do jej uzdat-
niania, ale także równomierna rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. nIk 
sprawdzi realizację zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę mieszkańców gmin wojewódz-
twa lubuskiego.
4. Budowa łódzkiej kolei aglomeracyj-
nej. Badania kontrolne przeprowadzone 
w 2015 r. mają dać odpowiedź na pytanie, 
czy dotychczasowy przebieg tej inwesty-
cji zapewnia realizację założeń pod wzglę-
dem jakościowym, kosztowym, termino-
wym i w planowanym zakresie. 
5. Budowa obiektów mieszkaniowych wie-
lorodzinnych wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą jest często niezgodna z przepisa-
mi prawa. następuje m.in. z wyłączeniem 
utworzenia nowych szlaków komunika-
cyjnych, miejsc rekreacji, parków, spro-
wadza się do „wciśnięcia” na wyznaczo-
nym terenie jak największej liczby bu-
dynków mieszkalnych. ponieważ takie  
działanie niekorzystnie oddziałuje na ja-
kość życia obywateli, nIk przeprowadzi 
kontrolę wydawania decyzji o pozwole-
niu na budowę oraz o pozwoleniu na użyt-
kowanie obiektów budownictwa mieszka-
niowego wielorodzinnego i infrastruktury 
towarzyszącej.
6. Z uwagi na fakt, że długotrwałość pro-
cedur negatywnie wpływa na proces in-
westycyjny, nIk zdecydowała o kontroli  
wydawania decyzji ostatecznych o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz pozwoleń na budowę w wojewódz-
twie mazowieckim.

Rekreacja, kultura, religia

1. Badania wskazują na spadek czytel-
nictwa w polsce. państwo, przez wdroże-
nie m.in. „narodowego programu rozwoju 
czytelnictwa” i wysokie nakłady z budże-
tu państwa na upowszechnianie i promo-
cję czytelnictwa, stara się odwrócić ten 
niekorzystny trend. w 2015 r. nIk spraw-
dzi, jak programy finansowane z budżetu  
państwa wpływają na rozwój czytelnic-
twa w Polsce.
2. w dziedzinie kultury nIk zbada bu-
dowę muzeów w latach 2007–2015. Jest 
to uzasadnione tym, że wokół niektórych 
nowych muzeów narosły kontrowersje, 
głównie związane z przygotowaniem i wy-
konaniem inwestycji. 
3. Brak sukcesów sportowych podczas 
ostatnich igrzysk olimpijskich skłonił 
Ministra sportu i turystyki do oceny 
systemu szkolenia młodzieży uzdolnio-
nej sportowo. w ocenie tej wskazano, że 
system funkcjonuje w oderwaniu od jed-
nolitego procesu szkoleniowego organizo-
wanego przez polskie związki sportowe. 
sytuacja zatem wymaga zmian, które po-
zwolą na uporządkowanie procesów tre-
ningowych i rozpoznanie większej liczby 
zawodników uzdolnionych. 
4. proces cyfryzacji radia w Polsce roz-
począł się w 2013 r. i jest kontrowersyjny 
ze względu na wysokie koszty, podczas 
gdy udział radia w rynku mediów syste-
matycznie maleje. kontrola ma wykazać, 
czy stacje radiowe podjęły decyzję o prze-
prowadzeniu cyfryzacji na podstawie rze-
telnych analiz, a także czy osiągnięte efek-
ty potwierdzają prawidłowość przyjętych 
założeń.
5. nIk zdecydowała o zbadaniu współ-
działania wojewódzkich konserwatorów 
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zabytków oraz jednostek samorządu tery-
torialnego. Miejscy konserwatorzy zabyt-
ków, wykonujący swoje zadania na podsta-
wie zawartych porozumień, są istotnym 
elementem w służbie ochrony zabytków.  
Ich działalność ma duże znaczenie dla 
ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego. 
samorząd terytorialny jest z kolei istotnym 
ogniwem w procesie utrzymania zabytków, 
których jest właścicielem, jak i tych, które 
są własnością innych podmiotów.

Obrona narodowa

1. w obszarze „obrona narodowa” nIk za-
planowała trzy kontrole. pierwsza z nich, 
dotycząca realizacji wybranych progra-
mów operacyjnych prowadzonych w ra-
mach modernizacji Sił Zbrojnych RP, 
powinna dać odpowiedź na pytanie, czy 
realizacja wybranych programów zwią-
zanych z modernizacją polskiej armii 
przebiega zgodnie z założeniami, pra-
wem i zasadami należytego zarządzania  
finansami.

2. liczebność polskiej armii ustalono na 
100 tys. żołnierzy zawodowych. w całej 
armii wakaty mieszczą się w granicy fluk-
tuacji kadr. kontrola stanu osobowego Sił 
Zbrojnych RP w czasie pokoju powinna 
wykazać, czy występowanie wakatów ma 
wpływ na wykonywanie zadań przez siły 
Zbrojne rp.
3. w wielu opracowaniach pojawia się 
stwierdzenie, że stan obrony przeciw-
lotniczej sił Zbrojnych rp wymaga pil-
nych działań naprawczych w celu utwo-
rzenia zakładanych oraz osiągnięcia no-
wych zdolności. najwyższa Izba kontroli 
zbada przygotowanie Sił Zbrojnych RP 
do obrony przeciwlotniczej i przeciw-
rakietowej.
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