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Zamówienia publiczne

NIK oceniła działania mini-
sterstw i urzędów związa-
ne z zamówieniami publicz-
nymi na usługi zewnętrzne. 
Sprawdzono zgodność pro-
cedury udzielania zamówień 
z przepisami prawa i prawidło-
wość zawartych umów. Kontro-
lą objęto 13 jednostek sektora 
finansów publicznych: Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrz-
nych, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Główny Urząd 
Statystyczny i Urząd Komu-
nikacji Elektronicznej, czte-
ry urzędy miasta oraz czte-
ry spółki jednostek samorzą-
du terytorialnego i jedną spół-
kę Skarbu Państwa. Badanie 
dotyczyło lat 2012–2014 (do 
czasu zakończenia czynności 
kontrolnych). 

Spółka ELEWARR

Celem kontroli była spraw-
dzenie skuteczności nadzoru 
sprawowanego przez Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego nad 
ELEWARR sp. z o.o. Ocenio-
no m.in. wykonywanie praw 
i obowiązków przez Prezesa 
ARR jako właściciela udzia-
łów ELEWARR; działania pod-
jęte przez ARR i ELEWARR 
w celu wykonania wniosków 
pokontrolnych NIK z 2010 r.; 

skup, zakup, sprzedaż oraz 
przechowywanie zbóż, rze-
paku oraz towarów przez  
ELEWARR. Badaniami kon-
trolnymi objęto okres od dnia 
1 stycznia 2010 r. do dnia 
30 września 2013 r.

Odpady komunalne

Zbadano, czy wdrożony przez 
gminy nowy system gospoda-
rowania odpadami komunal-
nymi funkcjonuje prawidłowo,  
zgodnie z wymogami zno-
welizowanej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach. Oceniono także 
działania Ministra Środowi-
ska dotyczące wdrażania tego 
systemu. Kontrolę przepro-
wadzono w 27 jednostkach, 
tj. w Ministerstwie Środo-
wiska, w 24 gminach w sze-
ściu województwach, (w tym 
w sześciu gminach miejskich, 
12 gminach miejsko-wiejskich, 
sześciu gminach wiejskich oraz 
w dwóch spółkach gminnych). 
Badaniami kontrolnymi obję-
to okres od 1 stycznia 2013 r. 
do 30 września 2014 r. 

Rozliczenia 
z budżetem państwa

Izba sprawdziła rozlicza-
nie przez podmioty z udzia-
łem kapitału zagranicznego 

podatku dochodowego od 
osób prawnych oraz działa-
nia Ministra Finansów zmie-
rzające do ograniczenia prze-
rzucania dochodów z przyczyn 
głównie lub wyłącznie podat-
kowych. Kontrola była prze-
prowadzona w Ministerstwie 
Finansów, pięciu z 16 urzędów 
kon troli skarbowej oraz pię-
ciu z 20 wyspecjalizowanych 
urzędów skarbowych, a tak-
że w Rządowym Centrum 
Legislacji. Badanie obejmo-
wało okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 30 czerwca 2014 r.

Produkcja  
zewnętrzna dla TVP

Kontrola podjęta z inicjaty-
wy NIK. Jej celem była oce-
na realizacji umów zawiera-
nych przez Telewizję Polską 
z producentami zewnętrznymi 
w latach 2011–2014 (I kwar-
tał). Badaniem objęto Zakład 
Główny TVP SA w Warszawie 
oraz Oddziały Terenowe TVP 
SA w Białymstoku i Krakowie. 

Wypoczynek dzieci

NIK sprawdziła, w jaki sposób 
zapewniane jest bezpieczeń-
stwo dzieciom przebywającym 
na koloniach i wyjazdach. Oce-
na dotyczyła w szczególności: 
realizacji zadań Ministra Edu-
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kacji Narodowej w obszarze 
koordynacji i nadzorowania 
wypoczynku dzieci i młodzie-
ży; realizacji zadań kuratorów  
oświaty w obszarze koordy-
nacji, wspomagania i nadzo-
ru nad wypoczynkiem; przy-
gotowania wypoczynku oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w miejscu 
lokalizacji wypoczynku. Kon-
trolą objęto okres od 1 stycz-
nia 2011 do 29 sierpnia 2014 r.

Ochrona 
cyberprzestrzeni

Głównym celem kontroli 
by ło sprawdzenie, w jaki spo-
sób administracja państwowa 
zarządza ryzykiem związanym 
z zagrożeniami występujący-
mi w cyberprzestrzeni. Bada-
niem objęto 8 podmiotów pań-
stwowych, którym przypisa-
no kluczowe zadania związane 
z bezpieczeństwem teleinfor-
matycznym państwa, tj.: Mini-
sterstwo Administracji i Cyfry-
zacji, Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, 
Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerową, Urząd Komu-
nikacji Elektronicznej, Rządo-
we Centrum Bezpieczeństwa 
oraz Komendę Główną Poli-
cji. Kontrolą objęto okres od 
początku 2008 r. do dnia zakoń-
czenia czynności kontrolnych.

Finansowanie 
kinematografii

Zbadano finansowanie przed-
sięwzięć kinematograficznych 
przez Polski Instytut Sztuki  
Filmowej. Oceniono system 
wyboru dofinansowywanych 
przedsięwzięć i ich nadzór 
przez PISF, a także nadzór 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego nad realiza-
cją zadań przez PISF. Bada-
niem objęto pięć jednostek: 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Polski 
Instytut Sztuki Filmowej oraz 
trzech beneficjentów (Skopia 
Film Sp. z o.o. w Warszawie,  
Akson Studio Sp. z  o.o. 
w  Warszawie, Satchwell 
War szawa Sp. z o.o.). Czyn-
ności badawcze dotyczyły lat  
2005–2014.

Polityka rodzinna

Izba oceniła kształtowanie 
i wdrażanie polityki rodzin-
nej w Polsce, w tym: progra-
mowanie i jakość zarządza-
nia instrumentami wspiera-
nia rodziny; działania na rzecz 
zapewnienia i podnoszenia sku-
teczności oraz efektywności 
realizowanych instrumentów 
wspierania rodziny; koordy-
nację i organizowanie współ-
pracy organów administracji 
publicznej, organizacji poza-

rządowych i innych instytu-
cji oraz kształtowanie polity-
ki rodzinnej przez ministra 
właściwego do spraw rodzi-
ny. Badaniem, które dotyczy-
ło lat 2012–2014 (III kwartał), 
objęto sześć ministerstw odpo-
wiedzialnych za różne aspekty  
polityki rodzinnej: Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej, Ministerstwo 
Finansów, Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministerstwo Zdrowia. 

Asystenci rodziny

Sprawdzono działalność asy-
stentów rodziny, ze szczegól-
nym uwzględnieniem efektów 
podejmowanych przez nich 
przedsięwzięć. Cele cząstko-
we dotyczyły: oceny prawidło-
wości zatrudniania i organiza-
cji pracy asystentów rodziny 
oraz wykorzystania środków 
na dofinansowanie kosztów 
ich wynagrodzeń w ramach 
resortowego programu wspie-
rania rodziny i systemu pie-
czy zastępczej; oceny realizacji 
zadań asystentów polegających 
na wspieraniu rodzin z trudno-
ściami opiekuńczo-wychowaw-
czymi. Kontrolę, która obję-
ła lata 2012–2014, przeprowa-
dzono w 18 ośrodkach pomocy 
społecznej (miejskich, gmin-
nych i miejsko-gminnych). 
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Materiały wybuchowe

Oceniono system zapewnienia 
bezpieczeństwa państwa i oby-
wateli w związku z wytwarza-
niem, transportem, przecho-
wywaniem i  stosowaniem 
materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku 
cywilnego. Kontrola została  
przeprowadzona w następu-
jących jednostkach: Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrz-
nych; Ministerstwie Gospo-
darki; urzędach wojewódzkich  
w Katowicach, Kielcach i we 
Wrocławiu; okręgowych urzę-
dach górniczych w Katowi-
cach, Kielcach i we Wrocławiu; 
komendach wojewódzkich 
policji w Katowicach, Kiel-
cach i we Wrocławiu. Bada-
nie dotyczyło lat 2012–2013.

Walka z AIDS

Kontrola realizacji Krajowe-
go Programu Zapobiegania 
Zakażeniom HIV i Zwalcza-
nia AIDS w latach 2012–2013 
została podjęta z inicjatywy 
NIK. Objęto nią pięć obsza-
rów problemowych: opracowa-
nie harmonogramu realizacji 
Programu na lata 2012–2016, 
zapobieganie zakażeniom HIV, 
wsparcie i opiekę zdrowotną 
dla osób zakażonych HIV i cho-
rych na AIDS, współpracę mię-
dzynarodową, monitoring Pro-
gramu. Badanie przeprowa-

dzono w Krajowym Centrum 
ds. AIDS, pięciu placówkach 
medycznych prowadzących 
ośrodki referencyjne oraz sze-
ściu organizacjach pozarządo-
wych prowadzących punkt 
konsultacyjno-diagnostyczny.

Obiekty sportowe 
w Małopolsce

Sprawdzono dostępność i efek-
tywność wykorzystania obiek-
tów wybudowanych w ramach 
Wieloletniego Programu Roz-
woju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Małopolskiego. Kon-
trola została przeprowadzona 
w siedmiu jednostkach samo-
rządu terytorialnego na tere-
nie województwa małopolskie-
go oraz u pięciu operatorów  
obiektów. Badanie obejmowa-
ło lata 2011–2014 (do czasu 
zakończenia czynności kon-
trolnych).

Internet 
szerokopasmowy

NIK oceniła działania podej-
mowane na rzecz budowy 
infrastruktury szerokopasmo-
wego Internetu. Kontrolerzy 
sprawdzili w szczególności:  
działania Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju oraz Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  
w zakresie budowy sieci Inter-
netu szerokopasmowego; dzia-
łania mające na celu realizację 

przez samorządy województw 
projektów budowy sieci szkie-
letowo-dystrybucyjnych;  
rzetelność i  skuteczność 
spra wowania przez instytu-
cje zarządzające nadzoru nad 
beneficjentami realizującymi 
projekty budowy sieci szeroko-
pasmowych; rezultaty uzyska-
ne w wyniku realizacji przez 
beneficjentów projektów budo-
wy sieci szerokopasmowych. 
Kontrolami objęto okres od 
1 stycznia 2010 r. do 31 stycz-
nia 2015 r.

Przeciwdziałanie 
bezrobociu

Kontrolerzy ocenili skutecz-
ność i efektywność realizacji 
ustawowych zadań dotyczą-
cych aktywizacji bezrobotnych 
przez powiatowe urzędy pra-
cy. Sprawdzono 17 powiato-
wych urzędów pracy z woje-
wództw: lubelskiego, lubu-
skiego, łódzkiego, opolskiego,  
podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego i warmiń-
sko-mazurskiego. Czynności 
badawcze dotyczyły okresu od 
1 stycznia 2011 r. do 31 mar-
ca 2014 r.

Inwestycje komunalne  
w Szczecinie

Izba sprawdziła proces plano-
wani, przygotowania i realiza-
cji inwestycji infrastruktural-
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nych. Kontrolę przeprowadzo-
no w Urzędzie Miasta Szcze-
cin, Zakładzie Usług Komu-
nalnych, Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, Szczeciń-
skim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym. Badaniami obję-
to lata 2009–2014 (do dnia 
zakończenia czynności kon-
trolnych w poszczególnych 
jednostkach). 

Lotnisko w Modlinie

Przedmiotem kontroli była 
budowa portu lotniczego 
w Modlinie. Ocenie podda-
no: przygotowanie inwestycji 
do realizacji; wybór dostawców 
usług i wykonawców robót; 
nadzór nad inwestycją. Kon-
trolą objęto lata 2010–2014 
(do czasu zakończenia czyn-
ności kontrolnych w jednost-
kach) oraz działania i zdarzenia 
zaistniałe przed podanym okre-
sem, mające bezpośredni zwią-
zek z przedmiotem kontroli.

Afrykański pomór świń

Sprawdzono skuteczność pro-
cedur i działań w celu ograni-
czenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia w Polsce afrykań-
skiego pomoru świń (ASF). 
Badanie zostało przeprowa-
dzone w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Głównym 

Inspektoracie Weterynarii, wo -
jewódzkich inspektoratach 
weterynarii w Białymstoku, 
Lublinie oraz WIW z siedzibą 
w Siedlcach, 10 powiatowych 
inspektoratach weterynarii na 
terenie województw podlaskie-
go, lubelskiego i mazowieckie-
go, a także w Centrali Agencji  
Rynku Rolnego w Warszawie 
i trzech oddziałach terenowych 
ARR w Warszawie, Białymsto-
ku i Lublinie. 

Język migowy

Zbadano przygotowanie pod-
miotów wykonujących usłu-
gi publiczne do kontaktów 
z osobami posługującymi się 
językiem migowym. Kontrolę 
przeprowadzono w 60 urzę-
dach organów administracji 
publicznej, w tym w urzędach 
wojewódzkich, urzędach gmin, 
starostwach powiatowych, 
komendach policji, urzędach 
skarbowych oraz terenowych 
oddziałach Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. Ponadto od 
58 podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą, 57 szkół 
wyższych oraz 42 jednostek 
systemu oświaty uzyskano 
informacje o rozwiązaniach 
ułatwiających komunikowa-
nie się z osobami głuchymi, 
niedosłyszącymi i głuchonie-
widomymi. 

Porty morskie

Celem głównym kontroli była 
ocena funkcjonowania spó-
łek zarządzających portami 
w Gdańsku, Gdyni, Szczeci-
nie i Świnoujściu w obszarze 
działalności eksploatacyjnej 
i inwestycyjnej oraz działalno-
ści administracyjnej i zarząd-
czej Ministra Skarbu Państwa 
w odniesieniu do tych portów. 
We wszystkich sprawdzanych 
jednostkach oceniono system 
kontroli wewnętrznej, a także 
badano ewentualność występo-
wania mechanizmów korupcjo-
gennych. Czynności kontrol-
ne dotyczyły lat 2012–2014.

Fundusze europejskie

Oceniono prawidłowość udzie-
lania zamówień publicznych 
w projektach współfinanso-
wanych z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego  
(EFRR) w perspektywie finan-
sowej 2007–2013, których 
beneficjentami były jednost-
ki samorządu terytorialnego 
na poziomie gminy w woje-
wództwach: mazowieckim, 
kujawsko-pomorskim, war-
mińsko-mazurskim, wielko-
polskim. Badaniami kontrol-
nymi objęto okres od 2007 r. 
do końca grudnia 2014 r.

(red.)

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