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Pracownicy socjalni

Sprawdzono, czy gminy zapew-
niają pracownikom socjalnym 
organizację i warunki pracy nie-
zbędne do realizacji kluczo-
wych zadań ustawowych zwią-
zanych z niesieniem pomocy 
społecznej. Badanie przeprowa-
dzono w 25 ośrodkach pomocy 
społecznej (OPS), zaś do wy-
pełnienia ankiety internetowej 
zaproszono wszystkie 2,5 tys. 
OPS. Ponadto 4,5 tys. pracow-
ników ośrodków wypełniło 
ankiety kwestionariuszowe. 
Kontrolą objęto lata 2016–2018 
(I półrocze).

Egzaminy zewnętrzne 
w oświacie

System egzaminów zewnętrz-
nych, weryfikujących realiza-
cję wymagań sformułowanych 
w podstawie programowej 
wprowadzono w wyniku refor-
my systemu oświaty w 1999 r. 
W 2016 r., w związku z likwi-
dacją gimnazjów i przekształ-
ceniem sześcioletnich szkół 
podstawowych w ośmioletnie, 
zaś liceów i techników w szko-
ły czteroletnie i pięcioletnie, 
zmieniła się struktura tych eg-
zaminów. Z tego powodu NIK 
sprawdziła, czy system egzami-
nów zewnętrznych funkcjonuje 
sprawnie, rzetelnie i prawidło-

wo i wpływa na jakość eduka-
cji. Kontrolę przeprowadzono 
w Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej w Warszawie, ponadto 
o wypełnienie kwestionariuszy 
poproszono dyrektorów szkół 
podstawowych, gimnazjów, li-
ceów i techników oraz egza-
minatorów. Badanie dotyczy-
ło lat 2014–2018 oraz okresu 
wcześniejszego, jeżeli wiązał się 
z kontrolowaną działalnością.

Krajowa Administracja 
Skarbowa

Od 1 marca 2017 r. – po połą-
czeniu administracji podatko-
wej, Służby Celnej i kontroli 
skarbowej – istnieje Krajo-
wa Administracja Skarbowa 
(KAS), podporządkowana mi-
nistrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych. Refor-
ma dotychczasowych struk-
tur miała umożliwić lepsze 
wykorzystanie ich zasobów 
kadrowych, finansowych 
i organizacyjnych. Organami 
KAS są: Minister Finansów, 
Szef KAS, Dyrektor Krajo-
wej Informacji Skarbowej, 
dyrektor Izby Administracji 
Skarbowej, naczelnik urzę-
du skarbowego oraz naczel-
nik urzędu celno-skarbowe-
go. Szefem KAS jest sekretarz 
stanu w Ministerstwie Finan-
sów. NIK sprawdziła, czy re-

forma przyniosła zakładane 
efekty. Badanie, które doty-
czyło lat 2016–2018 (I półro-
cze), przeprowadzono w Mi-
nisterstwie Finansów, ośmiu 
izbach administracji skarbo-
wej oraz w ośmiu urzędach 
skarbowych. 

Energia elektryczna

Kontrola przeprowadzona 
z inicjatywy NIK na podsta-
wie sugestii sejmowej Komisji 
do Spraw Energii i Skarbu Pań-
stwa. Chciano ustalić, czy od-
biorcy energii elektrycznej 
będą mieli zapewnioną cią-
głość dostawy, gdyż istnieje 
ryzyko okresowego jej braku 
spowodowanego konieczno-
ścią wyłączenia przestarza-
łych bloków energetycznych. 
Kontrolerzy Izby sprawdzili 
m.in. czy: kształtowana poli-
tyka energetyczna jest spójna 
i zapewnia równowagę pomię-
dzy bezpieczeństwem energe-
tycznym, ochroną środowiska 
a przystępnością cen energii; 
inwestycje prowadzone w pod-
sektorze wytwarzania ener-
gii elektrycznej zagwarantują 
pokrycie krajowego zapotrze-
bowania na moc oraz pozwolą 
na uzyskanie tzw. miksu ener-
getycznego, który będzie speł-
niał wymogi UE; zapewnio-
no finansowanie moderniza-
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cji podsektora wytwarzania 
energii elektrycznej. Bada-
nie dotyczyło lat 2012–2018; 
przeprowadzono je w Minister-
stwie Energii oraz dziewięciu 
spółkach z grup kapitałowych 
sektora elektroenergetycznego, 
odpowiedzialnych za realizację 
strategii w obszarze wytwa-
rzania energii i /lub będących 
inwestorami w kluczowych bu-
dowach mocy wytwórczych. 

Bezpieczeństwo 
wyrobów ze znakiem CE

Symbol CE pojawia się na 
wielu nieżywnościowych pro-
duktach. Oznacza, że produ-
cent przyjmuje na siebie od-
powiedzialność za zgodność 
produktu ze wszystkimi obo-
wiązującymi wymagania-
mi Unii Europejskiej. Znak 
ten umożliwia swobodny prze-
pływ produktów na rynkach 
UE, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, a także szwaj-
carskim i tureckim (jedno-
litym rynku), bez względu 
na to, gdzie zostały wypro-
dukowane. NIK sprawdziła, 
czy system znakowania CE 
zapewnia konsumentom sku-
teczną ochronę przed wpro-
wadzaniem na rynek wyrobów 
niespełniających zasadniczych 
wymogów. Kontrolą objęto 
Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, Główny In-
spektorat Ochrony Środowi-
ska, Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego, Urząd Komuni-
kacji Elektronicznej oraz Wyż-
szy Urząd Górniczy. Badanie 
dotyczyło okresu od stycznia 
2016 r. do końca 30 czerwca 
2018 r.

Administracja rolna

Do końca sierpnia 2017 r. dzia-
łały w Polsce cztery rolne agen-
cje wykonawcze: Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR), Agencja 
Rynku Rolnego, Agencja Nie-
ruchomości Rolnych oraz Cen-
tralny Ośrodek Badania Od-
mian Roślin Uprawnych. 
Od września 2017 r. przestały 
działać Agencja Rynku Rolne-
go i Agencja Nieruchomości 
Rolnych, w miejsce których 
utworzono Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 
Jednocześnie Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa została jedyną agencją 
płatniczą Unii Europejskiej 
na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej. NIK postanowiła 
zbadać, czy zmiany w organi-
zacji i funkcjonowaniu admi-
nistracji rolnej miały wpływ 
na prawidłową obsługę rolnic-
twa. Kontrolę przeprowadzo-
no w Ministerstwie Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi, Centrali 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Centrali 
Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa, a także w sze-
ściu oddziałach regionalnych 
ARiMR i w sześciu oddziałach 
KOWR. Badanie dotyczyło 
okresu od 1 września 2017 r. 
do 30 września 2018 r.

Nadzór nad GetBack S.A.

Przedmiotem kontroli Izby 
były działania organów, insty-
tucji państwowych oraz pod-
miotów organizujących rynek 
finansowy podejmowane 
wobec zarządzającej wierzytel-
nościami firmy GetBack S.A., 
podmiotów oferujących jej pa-
piery wartościowe oraz prze-
prowadzających w niej audyty. 
Sprawdzono, czy były legalne, 
rzetelne, skuteczne i adekwat-
ne dla zapewnienia ochrony 
nieprofesjonalnym uczestni-
kom rynku. Badanie przepro-
wadzono w Urzędzie Komisji 
Nadzoru Finansowego, Gieł-
dzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., Urzędzie 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, u Rzecznika Finanso-
wego, w Ministerstwie Finan-
sów oraz w Komisji Nadzoru 
Audytowego. Kontrola objęła 
lata lat 2012–2018.
 (red.)


