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Praktyki i staże

Przedmiotem badania były ofe
rowane przez administrację 
publiczną praktyki studenc
kie, praktyki zawodowe dla 
uczniów szkół zawodowych, 
praktyki absolwenckie oraz 
staże dla osób bezrobotnych. 
Kontrolerzy oceniali m.in.: na
bór na praktyki i staże, ich ja
kość i przydatność, działania 
uczelni tworzące program prak
tyk. Kontrolę przeprowadzo
no w 24 jednostkach: 17 urzę
dach administracji publicznej 
(dwóch ministerstwach, pię
ciu urzędach wojewódzkich, 
pięciu urzędach miast/gmin 
oraz pięciu starostwach po
wiatowych); siedmiu szko
łach wyższych znajdujących 
się w sześciu województwach 
(lubelskim, małopolskim, ma
zowieckim, podlaskim, święto
krzyskim i wielkopolskim). Ba
danie dotyczyło lat 2013–2015 
(I półrocze).

Dowożenie dzieci 
do przedszkoli i szkół

Celem kontroli było sprawdze
nie, czy gminy zapewniły bez
pieczny i sprawny dowóz dzieci 
do przedszkoli i szkół. Bada
nie przeprowadzono w 30 gmi
nach z sześciu województw: 
kujawskopomorskiego, ma

łopolskiego, podlaskiego, po
morskiego, wielkopolskiego 
oraz zachodniopomorskiego. 
Czynności kontrolne doty
czyły okresu od 1 września 
2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 
NIK podjęła też współpracę 
z Wojewódzkimi Inspekto
rami Transportu Drogowego, 
zlecając im przeprowadzenie 
kontroli przewoźników oraz 
pojazdów, którymi dowożono 
dzieci do przedszkoli i szkół.

Pranie 
brudnych pieniędzy

NIK dokonała kompleksowej 
oceny systemu przeciwdziała
nia praniu brudnych pienię
dzy. Sprawdzono wykonywanie 
przez Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej usta
wowych zadań: uzyskiwania, 
gromadzenia, przetwarzania 
i przekazywania informacji 
fi nansowych. Zbadano rów
nież, jak z obowiązku kontroli 
podmiotów zobowiązanych do 
rejestracji transakcji ponadpro
gowych i podejrzanych wywią
zują się inne instytucje, upo
ważnione do przeciwdziałania 
procederowi prania pieniędzy 
oraz finansowania terroryzmu. 
Kontrolę, która dotyczyła okre
su od 1 stycznia 2013 r. do 
30 czerwca 2015 r., przepro
wadzono w 22 jednostkach: 

Ministerstwie Finansów, Urzę
dzie Komisji Nadzoru Finan
sowego, Narodowym Banku 
Pol skim, a także w pięciu urzę
dach kontroli skarbowej, czte
rech urzędach celnych, pięciu 
sądach apelacyjnych, jednym 
urzędzie wojewódzkim oraz 
czterech urzędach miast na 
prawach powiatu.

Ochrona 
przeciwpowodziowa Żuław

Zbadano, czy działania prze
prowadzone przez administra
cję rządową i samorządową 
zwiększyły bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe Żuław. 
Badaniami objęto: planowanie 
zadań w zakresie zabezpiecze
nia przeciwpowodziowego tego 
regionu; realizację tych zadań 
i ich rezultaty; funkcjonowa
nie systemów kontroli zarząd
czej w powyższych obszarach. 
Czynności kontrolne przepro
wadzono w Regionalnym Za
rządzie Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, Zarządzie Me
lioracji i Urządzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku, Żuławskim Za
rządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Elblągu, Urzędzie 
Miejskim w Elblągu, Staro
stwie Powiatowym w Prusz
czu Gdańskim i Dyrekcji 
Ro zbudowy Miasta Gdańska  
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w Gdańsku. Kontrolą objęto 
okres od 1 stycznia 2009 r. do 
12 lutego 2016 r.

Dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków

Izba zbadała, czy organy samo
rządu terytorialnego prawidło
wo nadzorują przedsiębiorstwa 
wodociągowokanalizacyjne. 
Oceniono m.in. wywiązywanie 
się samorządów z obowiązku 
sprawdzenia planów rozwoju 
i modernizacji urządzeń wo
dociągowych i kanalizacyj
nych oraz weryfikację taryf. 
Kontrola dotyczyła okresu od 
1 stycznia 2013 r. do 30 czerw
ca 2015 r. Badaniem objęto 
łącznie 10 jednostek, tj. pięć 
urzędów miast (w Krakowie, 
Lublinie, Poznaniu, Szczecinie 
i Wrocławiu) oraz pięć przed
siębiorstw wodociągowokana
lizacyjnych z siedzibą w tych 
miastach.

Zatrudnianie 
cudzoziemców

Sprawdzono system zatrud
niania cudzoziemców, a także 
przestrzeganie przepisów i we
wnętrznych procedur związa
nych z wydawaniem obcokra
jowcom zezwoleń na pra cę. 
Badanie przeprowadzono w pię
ciu jednostkach: Podkarpac
kim Urzędzie Wojewódz kim, 
Placówce Straży Granicznej 

w RzeszowieJasionce, Pla
cówce Straży Granicznej w Sa
noku, Powiatowym Urzę dzie 
Pracy w Rzeszowie, Powiato
wym Urzędzie Pracy w Przemy
ślu. Ponadto, Okręgo wy Ins pe
ktor Pracy w Rzeszowie prze
prowadził kontrolę w pięciu 
podmiotach ubiegających się 
o zatrudnienie cudzoziemców. 
Jej wyniki zostały przekaza
ne NIK. Badaniem objęto lata 
2013–2015 r. (I półrocze).

Edukacja ekologiczna

Analizie poddano wykorzystanie 
środków publicznych na dzia
łania dotyczące ochrony przy
rody i edukacji ekologicznej. 
NIK skontrolowała 60 projek
tów realizowanych w okresie 
od 1 stycznia 2013 r. do 22 lu
tego 2016 r. (m.in. Wsparcie 
restytucji i ochrony ssaków 
bałtyckich w Polsce; Ochrona 
niedźwiedzia brunatnego Ursus 
arctos w polskiej części Karpat; 
Ochrona siedlisk żółwia błot-
nego w dolinie rzeki Zwoleńki). 
Na ich realizację wydano prawie 
170 mln zł, w tym ok. 114 mln 
(67%) ze środków europejskich 
i ok. 45 mln (27%) ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod
nej. Czynności kontrolne prze
prowadzono w 17 organizacjach 
pozarządowych, dwóch jednost
kach samorządu terytorialnego 
oraz w jednej szkole wyższej. 

Lotnictwo cywilne

Kontrola przeprowadzona z ini
cjatywy własnej NIK. Jej przed
miotem były działania Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
i ministra właściwego do spraw 
transportu dotyczące wydawa
nia dokumentów uprawniają
cych podmioty gospodarcze 
do prowadzenia działalności 
w lotnictwie cywilnym. Bada
niami objęto okres od 1 stycznia 
2011 r. do 30 czerwca 2013 r. 
Przeprowadzono je w: Minister
stwie Transportu, Budowni ctwa 
i Go spodarki Mor skiej, Urzę
dzie Lot nictwa Cywilnego oraz 
Przedsiębiorstwie Państwo wym 
„Porty lotnicze” w Warsza wie, 
zarządzającym Lot ni skiem 
im. Fry deryka Cho pina w War
szawie, oraz w ośmiu innych 
portach lotniczych i u dwóch 
przewoźników lotniczych.

Sprawne państwo

NIK zbadała z jakim efektem 
administracja rządowa wdraża 
Strategię „Sprawne Państwo 
2020” (SSP), czyli jedną z dzie
więciu strategii zintegrowanych, 
kluczowych dla realiza cji Stra
tegii „Rozwoju Kraju 2020”. 
Celem głównym SSP jest 
zwiększenie skuteczności i efek
tywności państwa otwartego 
na współpracę z obywatelami. 
Izba przeprowadziła kontrolę 
w 25 jednostkach: w dziewięciu  
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wybranych ministerstwach oraz 
wszystkich urzędach wojewódz
kich. Badanie obejmowało okres 
od 1 stycznia 2013 r. do czasu 
zakończenia czynności kontrol
nych w lutym 2016 r.

Walka z korupcją

Oceniono wprowadzanie 
Rządowego Programu Prze
ciwdziałania Korupcji w urzę
dach administracji rządowej. 
Kontrola została przeprowa
dzona w 12 urzędach: Mini
sterstwie Spraw Wewnętrz
nych, Ministerstwie Admini
stracji i Cyfryzacji, Kancelarii 
Preze sa Rady Ministrów, Mi
nisterstwie Sprawiedliwości, 
Ministerstwie Obrony Naro
dowej, Centralnym Biurze An
tykorupcyjnym, Ministerstwie 
Spraw Za granicznych, Urzę
dzie Zamówień Publicznych, 
Mini sterstwie Zdrowia, Mini
sterstwie Sportu i Turystyki, 
Ministerstwie Edukacji Na
rodowej oraz Ministerstwie 
Skarbu Państwa. Badaniami 
objęto okres od kwietnia 2014 r. 
do lutego 2015 r. 

Budowa muzeów

NIK sprawdziła, czy środki 
publiczne przeznaczane na 
budowę muzeów w Polsce są 
wykorzystywane skutecznie 
i efektywnie. Kontrolę prze
prowadzono w ośmiu jednost

kach: Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
Urzędzie m.st. Warszawy, Sto
łecznym Zarządzie Rozbudo
wy Miasta, a także w pięciu 
muzeach prowadzonych bądź 
współprowadzonych przez Mi
nistra: Muzeum II Woj ny Świa
towej w Gdańsku, Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejów
ku, Muzeum Historii Polski 
w Warszawie, Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie 
oraz Muzeum Sztuki Nowo
czesnej w Warszawie. Bada
niem objęto lata 2007–2015 
(I półrocze).

Szkolnictwo 
zawodowe

Kontrola planowa podjęta 
z inicjatywy własnej NIK. Jej 
przedmiotem był system szkol
nictwa zawodowego. Ocenie 
poddano: działania Ministra 
Edukacji Narodowej w obsza
rze monitorowania i doskonale
nia systemu szkolnictwa zawo
dowego w latach 2012–2015; 
działania Ministra Pracy i Po
lityki Społecznej w obszarze 
monitorowania i analizy rynku 
pracy; działania organów pro
wadzących szkoły, w tym: 
Mini stra Rolnictwa i Rozwo
ju Wsi, Ministra Środowiska 
oraz powiatów; działania dy
rektorów szkół. Badanie prze
prowadzono w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, Minister

stwie Pracy i Polityki Społecz
nej, Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Minister
stwie Środowiska , dziesięciu 
jednostkach samorządu tery
torialnego, dwunastu zasadni
czych szkołach zawodowych 
i technikach. Kontrola doty
czyła lat 2012–2015.

Rewitalizacja miasta

Oceniono skuteczność Lokal
nych Programów Rewitalizacji, 
które mają przyczynić się do 
rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów miast. Kontrola prze
prowadzona została w pięciu 
województwach (dolnoślą
skim, kujawskopomorskim, 
lubelskim, małopolskim i ma
zowieckim) w 17 podmiotach: 
pięciu urzędach marszałkow
skich i w jednej jednostce 
wdrażającej programy unijne 
oraz w jedenastu urzędach 
gmin. Badanie obejmowało 
lata 2007–2015 (I półrocze). 

Choroby 
układu oddechowego

Celem badania była ocena do
stępu do badań profilaktycz
nych, diagnostyki i leczenia 
chorób układu oddechowego. 
Skontrolowano 17 podmiotów, 
w tym: Ministerstwo Zdrowia, 
Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny Nr 4 w Lublinie utwo
rzony przez publiczną uczelnię 
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medyczną oraz 15 samodziel
nych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej utworzonych 
przez jednostki samorządu te
rytorialnego. Ponadto, Depar
tament Zdrowia NIK przepro
wadził kontrolę rozpoznawczą 
w Instytucie Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Warszawie, m.in. w za
kresie realizacji zadań „Narodo
wego programu zwalczania cho
rób nowotworowych”. Badanie 
dotyczyło okresu od 1 stycznia 
2012 r. do 21 stycznia 2016 r.

Restrukturyzacja 
szpitali

Sprawdzono wpływ pomo
cy udzielanej samodzielnym 
publicznym zakładom opieki 
zdrowotnej (spzoz) ze środ
ków publicznych na poprawę 
ich sytuacji finansowej, w tym 
na zmniejszenie stanu zadłuże
nia. Kontrolą, która dotyczy ła 
okresu od 1 stycznia 2005 r. 
do 31 grudnia 2014 r., objęto 
16 jednostek na terenie 4 wo
jewództw: dolnośląskiego, 
małopolskiego, pomorskiego 
i opolskiego. Badanie prze
prowadzono w 8 szpitalach 
funkcjonujących w formie 
organizacyjnoprawnej spzoz 
oraz 8 jednostkach samorzą
du terytorialnego będących 
podmiotami tworzącymi dla 
kontrolowanych szpitali. 

Pozwolenia 
na budowę

Skontrolowano działalność or
ganów administracji samorzą
dowej (wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast, starostów) 
dotyczącą wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy i za
gospodarowania terenu i po
zwoleń na budowę na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Czynności badawcze, które do
tyczyły lat 2013–2015 (I pół
rocze), przeprowadzono w sze
ściu urzędach gmin/miast oraz 
w sześciu starostwach.

Usługi prawnicze

Izba oceniła działania jednostek 
sektora finansów publicznych 
w województwie dolnośląskim 
związane z wydawaniem środ
ków publicznych na usługi pra
w nicze. Celem kontroli była 
również identyfikacja mecha
nizmów korupcjogennych mogą
cych występować przy zlecaniu 
i realizacji usług prawniczych na 
rzecz jednostek sektora finan
sów publicznych. Badaniami ob
jęto okres od 1 stycznia 2013 r. 
do 30 czerwca 2015 r. Skon
trolowano 12 jednostek z woje
wództwa dolnośląskiego, w tym: 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu, a także 11 jedno
stek sa mo rządu terytorialnego, 

w tym: Urząd Marszałkowski 
Wo jewództwa Dolnośląskiego 
oraz urzędy miast w Lubaniu, 
Lubinie, Kłodzku i Wrocławiu; 
urzędy miast i gmin w Bogaty
ni, Nowogrodźcu, Przemkowie, 
Radkowie, Siechnicach i w Czar
nym Borze. 

Uzdolnieni uczniowie

W dobie szybkiego postępu 
technologicznego oraz wzra
stającej roli innowacyjności 
i konkurencyjności wspiera
nie uczniów uzdolnionych na
biera szczególnego znaczenia. 
Rozwój potencjalnie wybitnych 
uczniów jest jednym z istotnych 
założeń strategicznych rozwo
ju kapitału ludzkiego w Polsce. 
Z tego względu NIK postano
wiła ocenić skuteczność sto
sowanych rozwiązań organi
zacyjnych, formy kształcenia 
uczniów oraz system obejmu
jący działania na rzecz rozwoju 
uzdolnionej młodzieży na te
renie Dolnego Śląska. Badanie 
przeprowadzono w dziewięciu 
jednostkach: siedmiu publicz
nych i niepublicznych szkołach 
podstawowych i gimnazjach; 
Kuratorium Oświaty we Wro
cławiu; Urzędzie Marszałkow
skim Województwa Dolnoślą
skiego. Kontrola obejmowała 
okres od 1 września 2013 r. do 
31 sierpnia 2015 r.  (red.)

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