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Funkcjonowanie PKP

Najwyższa Izba Kontroli oceni-
ła działalność grupy kapita-
łowej PKP. Zakres podmio-
towy kontroli obejmował 
Ministerstwo Infrastruktury  
i Rozwoju oraz 14 spółek, które 
w badanym okresie wchodziły 
w skład Grupy PKP. Kontrole-
rzy sprawdzili wykonywanie 
przez Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju zadań ustalonych 
ustawą o PKP i ocenili skutecz-
ność i efektywność kontroli 
zarządczej nad funkcjonowa-
niem i rozwojem transportu 
kolejowego. Z kolei w spółkach 
Grupy PKP zbadano wyko-
nywanie zadań dotyczących: 
wypracowania i realizacji stra-
tegii lub wieloletnich planów 
działalności; realizacji rocznych 
planów rzeczowych i finanso-
wych; pozyskiwania i wyko-
rzystania środków finanso-
wych z UE; zakupu nowo-
czesnego taboru kolejowego; 
restrukturyzacji i przygoto-
wania do sprzedaży akcji lub 
udziałów oraz innych działań 
prywatyzacyjnych; zagospo-
darowania majątku zbędne-
go; realizacji przedsięwzięć 
z udziałem Skarbu Państwa, 
spółek Grupy PKP lub innych 
podmiotów gospodarczych, 
w tym współpracy w zakre-
sie wdrożenia do eksploatacji 

pociągów Pendolino; zapew-
nienia niedyskryminującego 
dostępu do infrastruktu ry 
ko le jowej o charakterze ogól-
no dostępnym; zakupu oraz 
sprzedaży towarów i usług 
w ramach Grupy PKP; zleca-
nia podmiotom zewnętrznym 
usług doradczych związanych 
z funkcjonowaniem spółki. 
We wszystkich ocenianych 
jednostkach zbadano funkcjo-
nowanie kontroli wewnętrznej 
i audytu wewnętrznego oraz 
sposób realizacji wniosków 
pokontrolnych NIK z poprzed-
nich badań. Kontrola objęła 
lata 2010–2013 (I półrocze).

Biegli sądowi

Kontrola doraźna, przeprowa-
dzona z inicjatywy NIK. Jej 
celem było sprawdzenie, jaki 
wpływ na sprawność wymia-
ru sprawiedliwości miał obec-
ny system funkcjonowania 
instytucji biegłych. Udział 
biegłych w postępowaniach 
przygotowawczych i sądowych, 
a zwłaszcza czas oczekiwania 
na opinie, ich jakość oraz kosz-
ty, mają istotne znaczenie dla 
prawidłowości i sprawności 
działania wymiaru sprawie-
dliwości. Badanie, które obję-
ło działania Ministra Sprawie-
dliwości i Prokuratora Gene-
ralnego, dotyczyło okresu od 

1 stycznia 2012 r. do 16 stycz-
nia 2015 r. 

Kierunki zamawiane

Izba sprawdziła skuteczność 
kształcenia na kierunkach 
zamawianych. Ocena doty-
czyła założeń, realizacji oraz 
efektów kształcenia na tych 
kierunkach. Kontrolę prze-
prowadzono w Mini ster stwie 
Nauki i Szkol nictwa Wyższe-
go (MNiSW), Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR) oraz w 10 szkołach 
wyższych (pięciu uniwersy-
tetach, trzech politechnikach, 
Akademii Górniczo-Hutni-
czej oraz jednej uczelni niepu-
blicznej). Czynności kontrolne 
dotyczyły okresu: 2008–2012 
(kontrola rozpoznawcza), 
2009–2014 (kontrola plano-
wa w uczelniach), 2007–2014 
(MNiSW) oraz 2011–2014 
(NCBR). 

Readaptacja skazanych

NIK oceniła, w jakim stop-
niu warunki wykonywania 
kary pozbawienia wolno-
ści oraz pomoc postpeniten-
cjarna ułatwiają skazanym na 
wieloletnie kary reintegrację 
ze społeczeństwem. Badanie 
dotyczyło działań Ministra 
Sprawiedliwości związanych 
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z budową skutecznego systemu 
readaptacji społecznej, tworze-
nia i realizacji programów reso-
cjalizacyjnych przez Służbę 
Więzienną, a także wykony-
wania przez Radę Główną do 
spraw Społecznej Readapta-
cji i Pomocy Skazanym zadań 
dotyczących koordynowania 
i  współdziałania organów 
państwowych i społecznych 
w celu świadczenia pomocy 
byłym skazańcom. Kontro-
la objęła okres od 1 stycznia 
2012 r. do 19 grudnia 2014 r. 

Pomoc społeczna 
dla uchodźców

Sprawdzono działania admi-
nistracji publicznej związane 
z niesieniem pomocy społecz-
nej i integracyjnej dla uchodźców. 
Kontrolą objęto 21 jednostek: 
Ministerstwo Pracy i Polityki  
Społecznej, Urząd ds. Cudzo-
ziemców, pięć urzędów woje-
wódzkich, cztery powiatowe 
centra pomocy rodzinie i miej-
skie ośrodki pomocy społecz-
nej, 10 ośrodków dla uchodź-
ców. Czynności badawcze doty-
czyły lat 2012–2014.

Opieka specjalistyczna

Kontrola „Funkcjonowanie 
podstawowej i  ambulato-
ryjnej opieki specjalistycz-
nej finansowanej ze środków 
publicznych” została podjęta 

z inicjatywy NIK. Oceniono 
m.in. dostępność do świad-
czeń specjalistycznych, zwłasz-
cza tych w zakresie leczenia  
chorób układu krążenia i cu - 
krzycy. Cele szczegółowe kon - 
troli obejmowały tworzenie 
przez Ministra Zdrowia po d-
staw funkcjono wania POZ  
i ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej (AOS), w tym także 
wykorzystanie opracowań 
eksperckich przygotowywa-
nych w placówkach naukowych 
nadzorowanych przez ministra 
oraz działania prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia na 
rzecz zapewnienia dostępności 
świadczeń POZ i AOS. Zbada-
no również realizację przez 
podmioty lecznicze świadczeń 
POZ i wybranych specjalności 
AOS (kardiologii i diabetolo-
gii), z uwzględnieniem profi-
laktyki i edukacji prozdrowot-
nej. Badaniem objęto okres od 
1 stycznia 2012 r. do 30 czerw-
ca 2014 r.

Instytuty badawcze

Inspektorzy NIK sprawdzi-
li efekty działalności nauko-
wej i wdrożeniowej instytu-
tów badawczych, prawidło-
wość wydatkowania przez nie 
środków publicznych, a także 
nadzór ministerialny nad tymi 
placówkami. Kontrolę prze-
prowadzono w ośmiu instytu-
tach (na miejscu) oraz pięciu 

ministerstwach. Ponadto bada-
niem kwestionariuszowym 
objęto 107 jednostek. Bada-
nie dotyczyło lat 2010–2014. 

Atrakcyjność 
gospodarcza opolskiego

Izba oceniła działania mające 
podnieść atrakcyjność gospo-
darczą województwa opolskie-
go. Cele szczegółowe obejmo-
wały: prawidłowość procesu 
wyboru projektów oraz nadzór 
nad ich realizacją; pomiar 
atrakcyjności gospodarczej 
re gionu; wpływ projektów 
na atrakcyjność gospodarczą 
regionu oraz trwałość osią-
gniętych rezultatów i produk-
tów wynikających z umów 
o dofinansowanie. Kontro-
la została przeprowadzona 
w 14 jednostkach: urzędzie 
marszałkowskim, Opolskim 
Centrum Rozwoju Gospodar-
ki (OCRG), dwóch jednost-
kach badawczo-rozwojowych 
i dwóch wspierających rozwój 
gospodarczy, a także u ośmiu 
przedsiębiorców. Zostało  
również przeprowadzone 
badanie ankietowe wśród 
339 przedsiębiorców, w tym 
171  benef ic jentów oraz 
148 podmiotów, których wnio-
ski o dofinansowanie projektów 
zostały odrzucone na etapie 
naborów prowadzonych przez 
OCRG. Czynności kontrolne 
objęły lata 2008–2013.
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Pomoc społeczna

Zbadano działania ośrodków 
pomocy społecznej (OPS) 
dotyczące rozpoznawania i mo -
nitorowania sytuacji społecz-
nej osób wymagających obję-
cia pomocą społeczną. Pod 
ocenę poddano w szczegól-
ności: rzetelność rozpozna-
nia sytuacji społecznej oraz 
możliwości ustalenia liczby 
osób potrzebujących wspar-
cia; wykorzystanie możliwo-
ści udzielenia pomocy z urzę-
du przez OPS; pracę pracowni-
ków socjalnych; działania OPS 
podejmowane w celu identyfi-
kowania osób – potencjalnych 
beneficjentów pomocy społecz-
nej. Kontrolę, która dotyczy-
ła okresu od 1 stycznia 2012 r. 
do 30 czerwca 2014 r., prze-
prowadzono w 12 jednostkach, 
z tego: w 4 miejskich, 4 miej-
sko-gminnych i 4 gminnych 
OPS. 

Bank  
Gospodarstwa Krajowego

NIK skontrolowała efektyw-
ność programów rządowych, 
których realizację powierzono 
Bankowi Gospodarstwa Krajo-
wego. Badanie dotyczyło trzech 
programów: wsparcia budow-
nictwa socjalnego ze środków 
Funduszu Dopłat; pożyczek 

i kredytów studenckich finan-
sowanych ze środków Fundu-
szu Pożyczek i  Kredytów 
Studenckich; kredytu tech-
nologicznego finansowanego 
ze środków Funduszu Kredy-
tu. Kontrolą objęto okres od 
1 stycznia 2011 r. – do zakoń-
czenia czynności kontrolnych, 
tj. do 7 listopada 2014 r. 

Mniejszość romska

Działania właściwych mini-
strów, wojewodów i orga-
nów samorządowych doty-
czące mniejszości romskiej 
były przedmiotem kontroli 
NIK. Cele cząstkowe badania 
dotyczyły m.in. oceny: wypeł-
niania przez Ministra Admi-
nistracji i Cyfryzacji usta-
wowych obowiązków orga-
nu administracji rządowej, 
odpowiedzialnego za sprawy 
romskiej mniejszości etnicz-
nej; realizacji i finansowania 
zadań na rzecz Romów; podej-
mowania przez wojewodów 
działań dotyczących koor-
dynacji organów rządowych 
realizujących na terenie woje-
wództwa zadań na rzecz tejże 
mniejszości; wykorzystania 
przez organizacje pozarządo-
we środków publicznych; dzia-
łań podjętych wobec grupy 
rumuńskich Romów mieszka-
jących na nielegalnych koczo - 

wiskach we Wrocławiu. Czyn-
ności kontrolne dotyczyły lat 
2012–2014. 

Uprawnienia 
do kierowania pojazdami

Zbadano działalność w latach 
2013–2014 (I półrocze) orga-
nów administracji samorządo-
wej – starostów, marszałków 
województw, a także woje-
wódzkich ośrodków ruchu 
drogowego, dotyczącą szko-
lenia i egzaminowania kandy-
datów na kierowców oraz 
wydawania im uprawnień 
do kierowania pojazdami.  
Ocenie poddano: przygo-
towanie kadrowe, organi-
zacyjne i techniczne woje-
wódzkich ośrodków ruchu 
drogowego do egzaminowa-
nia oraz rzetelność przepro-
wadzania egzaminów; spra-
wowanie nadzoru nad szkole-
niem przyszłych kierowców;  
prowadzenie rejestrów i ewi -
dencji związanych ze szkole-
niem; wydawanie upraw-
nień do kierowania pojazda-
mi oraz sprawowania nadzoru 
nad kierującym; sprawowanie 
nadzoru nad wykonywaniem 
badań lekarskich i przeprowa-
dzaniem badań psychologicz-
nych oraz wydawaniem odpo-
wiednich orzeczeń.

(red.) 

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2015 r., s.<www.nik.gov.pl>.
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