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Gaz łupkowy

Najwyższa Izba Kontroli  
oceniła działania admini-
stracji publicznej związa-
ne z  ustalaniem zasobów 
gazu łupkowego, przyszłym 
jego wydobywaniem i  za-
gospodarowaniem, a także  
wypełnianiem przez przed-
siębiorców warunków usta-
lonych w koncesjach na po-
szukiwanie i/lub rozpozna-
wanie złóż z gazu łupkowego. 
Kontrolą objęto 19 jednostek:  
Ministerstwo Gospodarki;  
Ministerstwo Środowiska; 
Państwowy Instytut Geolo-
giczny − Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie; Naro-
dowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie; Wyższy Urząd 
Górniczy oraz Okręgowe Urzę-
dy Górnicze w Warszawie,  
Lublinie i Poznaniu; 11 przed-
siębiorców, którym udzielono 
koncesji na poszukiwanie i/lub 
rozpoznawanie złóż węglowo-
dorów niekonwencjonalnych, 
w tym głównie gazu z łupków. 
Czynności kontrolne dotyczy-
ły lat 2007–2012.

Urząd Patentowy RP

Izba oceniła wybrane aspek-
ty działalności Urzędu Pa-
tentowego Rzeczypospoli-

tej Polskiej (UPRP) w latach 
2010-2012. Była to kontrola 
doraźna, podjęta z inicjaty-
wy własnej Izby. Sprawdzono  
terminowość realizacji proce-
dur dotyczących rozstrzyga-
nia postępowań spornych, pro-
wadzonych na mocy ustawy 
– Prawo własności przemysło-
wej z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Ze względu na niezależność 
pracy Kolegiów Orzekających 
w sprawach spornych, skon-
centrowano się na zgodności 
prowadzonych postępowań 
z obowiązującymi procedu-
rami. Kontrolę przeprowa-
dzono w okresie od 8 stycz-
nia 2013 r. do 28 maja 2013 r. 
W złożonej do Najwyższej Izby 
Kontroli skardze wskazano na 
nieprawidłowości dotyczące 
postępowań spornych pro-
wadzonych w UPRP na pod-
stawie pwp. Według skarżą-
cego nieprawidłowości doty-
czyły kwestii proceduralnych 
określonych w pwp oraz ko-
deksie postępowania admini-
stracyjnego.

Plan finansowy NFZ

Celem kontroli, przeprowa-
dzonej w Centrali Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, 
było sprawdzenie wykona-
nia planu finansowego NFZ 
na 2012 r., z uwzględnieniem 

zabezpieczenia dostępu do 
świadczeń w ramach środków 
przewidzianych w planie fi-
nansowym. Ocena dotyczy-
ła w szczególności planowania 
i realizacji przychodów i kosz-
tów Funduszu, wiarygodności  
ksiąg rachunkowych i sprawoz-
dań finansowych oraz sposo-
bu realizacji wniosków po-
kontrolnych NIK, sformuło-
wanych po kontroli wykonania  
planu finansowego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
w 2011 r.

Gospodarowanie 
odpadami

Zbadano przygotowanie gmin 
do wykonywania zadań w za-
kresie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w świetle 
nowych rozwiązań, wprowa-
dzonych znowelizowaną usta-
wą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Inspektorzy  
ocenili: wywiązywanie się 
gmin z obowiązku przepro-
wadzenia kampanii informa-
cyjnej o prawach i obowiązkach 
właścicieli nieruchomości do-
tyczących gospodarowania od-
padami; organizację odbiera-
nia tych odpadów; prowadze-
nie ewidencji w urzędzie skarg 
i wniosków w sprawach związa-
nych z gospodarowaniem odpa-
dami komunalnymi. Kontrolę 
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przeprowadzono w 27 gminach 
położonych w siedmiu woje-
wództwach, w tym w siedmiu 
gminach miejskich, sześciu 
miejsko-wiejskich oraz czter-
nastu wiejskich. Badaniami  
objęto okres od 1 stycznia 
2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Oczyszczanie ścieków

Inspektorzy Izby sprawdzi-
li, jak oczyszczalnie radzą so-
bie z zagospodarowywaniem 
osadów powstałych w procesie 
oczyszczania ścieków. W ko-
munalnych oczyszczalniach 
ścieków oceniono m.in.: pro-
wadzenie dokumentacji do-
tyczącej wytwarzania i prze-
kazywania osadów w celu ich 
składowania, odzysku i recy-
klingu; wykonywanie badań 
gruntów, na których stoso-
wano osady; realizację wnio-
sków pokontrolnych inspek-
cji i organów samorządowych. 
Z kolei w urzędach marszał-
kowskich ocenie poddano we-
ryfikację zbiorczych zesta-
wień danych o osadach oraz  
przydatność i funkcjonalność 
wojewódzkiej bazy danych do-
tyczącej wytwarzania i gospo-
darowania odpadami. Kontro-
le przeprowadzono w ośmiu 
urzędach marszałkowskich 
oraz 36 jednostkach organi-
zacyjnych eksploatujących 

komunalne oczyszczalnie  
ścieków, obsługujące różne 
pod względem zaludnienia 
miejscowości. Wśród nich, 
14 obsługiwało miejscowości 
o równoważnej liczbie miesz-
kańców (RLM) w granicach od 
2000 do 20 000, a 22 powyżej 
20 000, w tym trzy aglomera-
cje o RLM powyżej 100 000. 
Badanie zostało podjęte z ini-
cjatywy własnej Najwyż-
szej Izby Kontroli w związ-
ku z koniecznością wypeł-
niania przez Polskę wy-
mogów dyrektyw Rady 
Unii Europejskiej. Wyni-
ki kontroli miały posłu-
żyć także do sprawdzenia  
realizacji wniosków z kontro-
li zagospodarowania osadów 
powstających w oczyszczal-
niach ścieków komunalnych  
w  województwie wielko-
polskim, przeprowadzonej 
przez Delegaturę Najwyż-
szej Izby Kontroli w Pozna-
niu w 2009 r.

Bezpieczeństwo  
ruchu kolejowego 

Głównym celem kontroli było 
dokonanie oceny wykonywania 
zadań przez podmioty odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo  
ruchu kolejowego: ministra 
właściwego do spraw trans-
portu, prezesa Urzędu Trans-

portu Kolejowego (dalej prezes  
UTK) oraz przedsiębiorstw 
kolejowych, tj. Spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe (PKP 
PLK SA) i wybranych prze-
woźników kolejowych. Zba-
dano sprawowanie nadzo-
ru przez prezesa UTK nad 
bezpieczeństwem ruchu ko-
lejowego; wdrażanie przez 
przedsiębiorstwa kolejowe 
Systemu Zarzadzania Bez-
pieczeństwem, w tym cer-
tyfikatów i autoryzacji bez-
pieczeństwa; implementację 
dyrektyw Unii Europejskiej  
dotyczących bezpieczeństwa 
kolejowego; sprawowanie nad-
zoru przez ministra właściwe-
go do spraw transportu nad 
wykonywaniem ustawowych 
zadań przez prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego, w tym 
zadań polegających na wpro-
wadzaniu interoperacyjności 
systemu kolei. Jednostką ko-
ordynującą badanie był Depar-
tament Infrastruktury NIK. 
Uczestniczyły w nim również 
oddziały terenowe Urzędu 
Transportu Kolejowego, któ-
re skontrolowały 4 oddziały 
PKP PLK SA oraz 3 przewoź-
ników kolejowych. Postępo-
wanie, które przeprowadzono 
w okresie od 11 lipca 2012 r. 
do 4 marca 2013 r., objęło lata 
2011–2012.

(red.)

„informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r., s. <www.nik.gov.pl>.
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