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System Rejestrów 
Państwowych

NIK oceniła System Reje-
strów Państwowych (SRP) 
pod kątem zapewnienia bez-
pieczeństwa danych, funkcjo-
nalności oraz poprawy obsłu-
gi obywateli. Skontrolowano 
m.in. wykonanie przez Cen-
tralny Ośrodek Informatyki 
zadań związanych z wykona-
niem, utrzymaniem i rozwojem 
SRP oraz wykorzystanie tego 
systemu przez urzędy miast 
i gmin. Badaniem objęto Cen-
tralny Ośrodek Informatyki 
oraz 13 jednostek samorządu 
terytorialnego z województw: 
dolnośląskiego, mazowieckie-
go, podkarpackiego i podla-
skiego. Czynności kontrolne 
dotyczyły okresu od 1 stycz-
nia 2013 r. do 31 lipca 2016 r.

Rynek walutowy

Zbadano, czy instytucje od-
powiedzialne za nadzór nad 
rynkiem walutowym (Forex, 
kantory internetowe i rynek 
walut wirtualnych) zapewnia-
ją wystarczającą ochronę jego 
nieprofesjonalnym uczestni-
kom. Kontrola została prze-
prowadzona w Urzędzie Ko-
misji Nadzoru Finansowego, 
Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Biurze Rzecz-

nika Finansowego, Narodowym 
Banku Polskim i Ministerstwie 
Finansów. Badaniem objęto 
okres od 1 stycznia 2013 r. do 
30 czerwca 2016 r. oraz dzia-
łania wcześniejsze, mające 
związek z przedmiotem kon-
troli. Działalność Rzecznika 
Finansowego była sprawdzana 
od 11 października 2015 r., czyli 
od dnia powołania tego organu.

Zapasy paliw

Celem kontroli było zbadanie, 
czy działania organów admini-
stracji rządowej i przedsiębior-
ców zapewniają bezpieczeń-
stwo paliwowe kraju. Badania-
mi objęto okres od 1 stycznia 
2015 r. do 30 czerwca 2016 r., 
zostały one przeprowadzone 
w Ministerstwie Energii, Agen-
cji Rezerw Materiałowych, 
Urzędzie Regulacji Energetyki 
oraz u pięciu przedsiębiorców 
(spółek) świadczących usługi 
magazynowe.

Finansowanie 
wybranych zadań

Mechanizm zapewnienia fi-
nansowania lub dofinansowa-
nia wydatków funkcjonuje od 
2005 r. Początkowo dotyczył 
programów i projektów reali-
zowanych z udziałem fundu-
szy europejskich, następnie 

katalog ten poszerzono o wy-
datki bieżące i inwestycyjne 
oraz programy wieloletnie. Izba 
sprawdziła, czy jest skutecz-
nym instrumentem racjonali-
zacji wydatkowania środków 
publicznych i czy umożliwia 
szybszą absorpcję środków eu-
ropejskich. Badaniami objęto 
okres od początku 2015 r. do 
końca I półrocza 2016 r. Kon-
trola została przeprowadzona 
w Ministerstwie Finansów, sze-
ściu urzędach wojewódzkich, 
siedmiu jednostkach realizu-
jących zadania objęte zapew-
nieniem.

Promocja produktów 
rolno-spożywczych

Kontrola dotyczyła funkcjo-
nujących od 2009 r. dziewię-
ciu funduszy zajmujących się 
promocją produktów rolno-
-spożywczych. Oceniono ra-
cjo nalność wykorzystania 
środków, sposób zarządzania, 
podmioty otrzymujące wspar-
cie finansowe, a także efekty 
promocyjne. Ponadto uzasad-
nieniem podjęcia kontroli była 
potrzeba dokonania przeglądu 
ustawy o funduszach promocji, 
a w szczególności zweryfiko-
wania, czy cele, dla których 
przyjęto ustawę, zostały zre-
alizowane. Badaniami objęto 
lata 2013–2016 (I półrocze).  
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Czynności kontrolne były 
prowadzone w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
w Agencji Rynku Rolnego.

Urząd Dozoru 
Technicznego

Skontrolowano ustawowe dzia-
łania Urzędu Dozoru Technicz-
nego (UDT). Cele szczegółowe 
badania obejmowały ponad-
to ocenę: stosowania zasady 
oszczędności i wydajności przy 
naliczaniu i pobieraniu opłat za 
dozór techniczny; działalności 
certyfikacyjnej; nadzoru nad 
UDT przez ministra właściwe-
go do spraw gospodarki. Kon-
trola dotyczyła lat 2013–2015, 
przeprowadzono ją w Urzędzie 
Dozoru Technicznego i Mini-
sterstwie Rozwoju.

Odpady komunalne

NIK oceniła działania orga-
nów administracji publicznej 
mające zapewnić prowadze-
nie prawidłowej gospodar-
ki odpadami komunalnymi. 
Skontrolowano sześć urzędów 
marszałkowskich, sześć urzę-
dów gmin, sześć podmiotów 
prowadzących regionalne in-
stalacje do przetwarzania od-
padów komunalnych oraz sześć 
wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska. Spraw-
dzono okres od 23 stycznia 
2013 r. do 31 marca 2016 r.

Centra pierwszej 
sprzedaży ryb

Izba zbadała, czy centra pierw-
szej sprzedaży ryb realizo-
wały swoje zadania w sposób 
efektywny i skuteczny. Bada-
nia przeprowadzono w Koło-
brzeskiej Grupie Producentów 
Ryb Sp. z o.o., Krajowej Izbie 
Producentów Ryb w Ustce 
i Zrzeszeniu Rybaków Mor-
skich – Organizacja Producen-
tów we Władysławowie oraz 
Pomorskim Oddziale Regional-
nym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Kon-
trolą objęto okres od początku 
2010 r. do 15 lipca 2016 r.

Leśne drogi

Celem kontroli było dokona-
nie oceny prawidłowości wy-
datkowania środków publicz-
nych na budowę, przebudowę 
oraz utrzymanie dróg leśnych 
przez Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe 
w województwie warmińsko-
-mazurskim. Badania przepro-
wadzono w dziewięciu nad-
leśnictwach położonych na 
terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego, w tym 
pięciu podległych Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Olsztynie i trzech Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Białymstoku, a także 
w obydwu ww. RDLP. Czyn-

ności kontrolne dotyczyły 
okresu od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 maja 2016 r.

Bezpieczeństwo 
uczniów

NIK sprawdziła, czy szkolny 
system monitoringu wizyjnego 
wpływa na poprawę bezpie-
czeństwa uczniów. Skontro-
lowano 28 szkół publicznych 
i 14 samorządów. W trakcie 
badania zebrano opinie i infor-
macje o funkcjonowaniu tych 
systemów od 7 tys. placówek 
podstawowych i gimnazjów. 
Czynności kontrolne objęły 
lata 2007–2015. 

Warunki nauki 
w szkołach

Na poziom kształcenia uczniów 
wpływają nie tylko wiedza, 
doświadczenie i zaangażowa-
nie kadry dydaktycznej oraz 
motywacja uczniów, ale także 
m.in. odpowiednie warunki hi-
gieniczno-zdrowotne w szkole. 
NIK skontrolowała 60 placó-
wek (30 szkół podstawowych 
i 30 gimnazjów) w sześciu wo-
jewództwach: kujawsko-po-
morskim, małopolskim, opol-
skim, podkarpackim, podla-
skim i świętokrzyskim. Na 
podstawie ankiet uzyskano 
również dane z prawie 7 tys. 
spośród 19 tys. szkół z terenu 
całej Polski, które dotyczyły 

Nr 2/marzec-kwiecień/2017 111 



kontrola i audyt  

organizacji pracy dzieci oraz 
warunków lokalowych. Po-
nadto, na zlecenie Izby, sta-
cje sanitarno-epidemiologiczne 
sprawdziły ciężar tornistrów/
plecaków uczniów, dostoso-
wanie mebli dla uczniów do 
wymogów ergonomii oraz stan 
higieniczno-sanitarny szkół. 
Czynności badawcze objęły 
okres od 1 września 2015 r. 
do czasu zakończenia kontroli 
w 2016 r. Na str. 48 publikuje-
my artykuł na ten temat.

Suplementy diety

Przedmiotem kontroli NIK 
były te zagadnienia związane 
z działaniami organów pań-
stwa, które dotyczyły wpro-
wadzania do obrotu suplemen-
tów diety. Sprawdzono, czy 
działania tych organów, podej-
mowane zgodnie z przepisami 
prawa, są wystarczające dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego konsumentów. 
Analizie poddano także stan 
obowiązującego ustawodaw-
stwa. Kontrola została prze-
prowadzona w Ministerstwie 
Zdrowia, Głównym Inspek-
toracie Sanitarnym, Insty-
tucie Żywności i Żywienia 
im. prof. dra med. Aleksan-
dra Szczygła w Warszawie, 
ośmiu wojewódzkich stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych 

z województw: podlaskiego, 
pomorskiego, małopolskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, wiel-
kopolskiego, dolnośląskiego 
i lubuskiego, a także w ośmiu 
powiatowych stacjach sanitar-
no-epidemiologicznych – po 
jednej z wyżej wymienionych 
województw. Kontrolę roz-
poznawczą przeprowadzono 
w Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Piotr-
kowie Trybunalskim. Bada-
niem objęto lata 2014–2016 
(I kwartał). 

Wczesne wykrywanie 
nowotworów

Celem kontroli „Realizacja 
programów wczesnego wy-
krywania raka piersi oraz 
raka szyjki macicy w woje-
wództwie lubelskim” była 
ocena skuteczności realizacji 
zadań w ramach Narodowego 
Progra mu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych (NPZChN) 
w latach 2011–2015. Program 
miał upowszechniać profilak-
tykę i polegał na zachęceniu 
kobiet w wieku 50-69 lat do 
wykonywania badań mam-
mograficznych oraz kobiet 
w wieku 25-59 lat do wyko-
nywania badań cytologicznych. 
Czynności kontrolne przepro-
wadzono: w Lubelskim Od-
dziale Wojewódzkim Naro-

dowego Funduszu Zdrowia, 
w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lu-
blinie, w Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana 
z Dukli, w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym w Białej 
Podlaskiej, w samodzielnych 
publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim i Radzyniu Podla-
skim, w Centrum Medycznym 
Luxmed w Lublinie, w Cen-
trum Medycznym Sanitas spół-
ka w Lublinie oraz w Niepu-
blicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Marmed w Świd-
niku.

Zatrudnianie 
osadzonych

Zbadano, czy podmioty za-
trudniające osoby pozbawione 
wolności działają prawidłowo 
i skutecznie. Kontrolę przepro-
wadzono w Centralnym Za-
rządzie Służby Więziennej, 
6 okręgowych inspektoratach 
Służby Więziennej, 12 jednost-
kach penitencjarnych (7 za-
kładach karnych i 5 aresztach 
śledczych) oraz w 5 instytu-
cjach gospodarki budżetowej, 
których celem statutowym 
jest zatrudnianie więźniów. 
Czynności badawcze dotyczy-
ły lat 2014–2016 (I kwartał). 
 (red.)

„Informacje o  wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2017  r., <www.nik.gov.pl>.
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