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Zanieczyszczenie wód 
związkami azotu

NIK sprawdziła, czy organy 
administracji publicznej prawi-
dłowo i skutecznie zapobiegały 
zanieczyszczeniu wód związka-
mi azotu ze źródeł rolniczych. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Środowiska, Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej, 
Centrum Doradztwa Rolni-
czego, Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Centralę i sześć oddziałów re-
gionalnych), sześć regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, 
sześć wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego, sześć 
wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska. Bada niem 
objęto okres od 1 stycznia 
2014 r. – do czasu zakończe-
nia kontroli.

Zapobieganie 
i leczenie depresji

Oceniono skuteczność działań 
jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST) dotyczących 
zapobiegania i leczenia depre-
sji. Sprawdzono cztery urzę-
dy marszałkowskie (łódzki, 
małopolski, mazowiecki, ślą-
ski), Urząd Miasta w Gdańsku, 
Urząd Miasta we Wrocławiu, 
a także siedem jednostek reali-

zujących zadania zlecone przez 
JST. Czynności kontrolne do-
tyczyły okresu od 1 stycznia 
2015 r. do 30 września 2017 r.

Płatności bezpośrednie 
dla rolników

Od 2015 r. Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR) realizowała 
16 nowych schematów wspar-
cia bezpośredniego. Wyma-
gało to dostosowania Syste-
mu Informatycznego Agen-
cji do zmienionych zasad oraz 
wymagań. W związku z tym 
NIK zbadała, czy ARiMR za-
pewniła taki system informa-
tyczny i prawidłowo realizo-
wała płatności. Kontrola, którą 
przeprowadzono w ARiMR, 
objęła lata 2015–2017.

Odnawialne 
źródła energii

NIK oceniła, czy działania 
podejmowane przez nasz 
kraj zapewniają osiągnięcie 
celów dotyczących udziału 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w bilansie energetycz-
nym. Kontroli poddano: Mini-
sterstwo Środowiska, Urząd 
Regulacji Energetyki, Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne SA, 
Enea Wytwarzanie sp. z o.o., 
PGE Energia Odnawialna SA, 

PGE Dystrybucja SA, Mini-
sterstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, Energa 
Operator SA, Energa Wytwa-
rzanie SA, Tauron Dystrybu-
cja SA, Enea Operator sp. z o.o. 
Zbadany okres dotyczył lat 
2015–2017 (I półrocze).

Niepełnosprawni 
studenci

Izba sprawdziła, czy uczelnie 
zapewniają osobom niepełno-
sprawnym warunki umożliwia-
jące pełny udział w procesie 
kształcenia i w badaniach na-
ukowych. Skontrolowano Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz 15 uczel-
ni wyższych. Badaniem objęto 
okres od początku roku 2015 
do 29 marca 2018 r.

Przestrzeń publiczna 

Analizie poddano działania or-
ganów administracji publicznej 
zmierzające do dostosowania 
przestrzeni publicznej do po-
trzeb i możliwości osób star-
szych i niepełnosprawnych. Ba-
danie przeprowadzono w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz pię-
ciu urzędach marszałkowskich. 
W ramach kontroli doraźnej, po-
przedzającej kontrolę planową, 
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sprawdzono jeden urząd 
marszałkowski i trzy urzędy 
gmin. Badany okres dotyczył 
lat 2016–2017.

Nadzór nad spółkami 
Skarbu Państwa

W 2017 r. nastąpiła zmiana mo-
delu sprawowania nadzoru nad 
spółkami z udziałem Skarbu 
Państwa. Miało to doprowadzić 
do poprawy efektywności ich 
działania i ujednolicenia zasad 
nadzoru. Założeniem kontroli 
NIK była weryfikacja realiza-
cji tych zamierzeń. Badaniem, 
które dotyczyło lat 2014–2017 
(I półrocze), objęto 15 spółek 
z udziałem Skarbu Państwa, 
dwa ministerstwa oraz Kance-
larię Prezesa Rady Ministrów.

Prawa konsumenta 
energii elektrycznej

Celem kontroli NIK było uzy-
skanie odpowiedzi na pytanie, 
czy prawa konsumenta energii 
elektrycznej były respektowa-
ne, a działania organów admi-
nistracji rządowej oraz spółek
przyczyniały się do zwiększe-
nia skuteczności ich ochrony. 
Kontrolą objęto lata 2014–2017, 
a przeprowadzono ją w: Mini-
sterstwie Energii, Urzędzie 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Urzędzie Regulacji 

Energetyki; firmach: ENEA 
SA, Energia-Obrót SA, PGE 
Obrót SA, TAURON Sprze-
daż sp. z o.o., ENEA Opera-
tor sp. z o.o., Energa-Opera-
tor SA, PGE Dystrybucja SA,  
TAURON Dystrybucja SA.

Jakość kształcenia 
w szkołach wyższych

NIK oceniła skuteczność kształ-
cenia w szkołach wyższych. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Polską Komisję Akredytacyjną 
oraz sześć uczelni publicznych. 
Dodatkowo 56 szkół wyższych 
objęto badaniem kwestionariu-
szowym. Kontrola dotyczyła 
lat 2015–2017.

Bezpieczeństwo 
informatyczne

Sprawdzono czy elektroniczne 
zasoby informacyjne w jed-
nostkach samorządu terytorial-
nego (JST) są właściwie chro-
nione. Kontrolą objęte zosta-
ły trzy starostwa powiatowe, 
11 urzędów gmin (w tym jedno 
miasto na prawach powiatu) 
oraz 11 ośrodków pomocy spo-
łecznej z terenu województwa 
podlaskiego. Badanie dotyczy-
ło okresu od początku 2016 r. 
do zakończenia czynności kon-
trolnych. 

Problemy miast

Izba oceniła prawidłowość, 
gospodarność, efektywność 
i skuteczność działań podej-
mowanych przez organy ad-
ministracji rządowej i samo-
rządowej w celu identyfikacji
i rozwiązywania problemów 
społeczno-ekonomicznych 
mieszkańców wybranych 
miast. Kontrolę, która doty-
czyła lat 2013–2016, przepro-
wadzono w Ministerstwie Roz-
woju, sześciu urzędach mar-
szałkowskich, 10 urzędach 
miast, jednym starostwie po-
wiatowym, 10 powiatowych 
urzędach pracy i 10 ośrodkach 
pomocy społecznej. 

Ochrona zabytków 
archeologicznych

NIK zbadała, czy organy och-
rony zabytków, muzea pań-
stwowe i samorządowe gro-
madzące zbiory archeologiczne 
gwarantują prawidłową opiekę 
nad eksponatami i ich prze-
chowywaniem. Kontrolę prze-
prowadzono w ośmiu woje-
wódzkich urzędach ochrony 
zabytków, 12 muzeach i dwóch 
miejskich ośrodkach kultury. 
Badaniem objęto okres od po-
czątku 2013 r. do końca wrze-
śnia 2017 r.
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2018 r., <www.nik.gov.pl>.
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