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Budowa 
dróg krajowych

Najwyższa Izba Kontroli oceni
ła realizację Programu budowy 
dróg krajowych (PBDK) na 
lata 2011–2015. Badanie prze
prowadzono w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa, 
w centrali Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz w jej 4 oddziałach. Kontro
lą objęto: opracowanie PBDK 
na wspomniany wyżej okres; 
przygotowanie inwestycji do 
realizacji; zabezpieczenie środ
ków na wykonanie planowa
nych zadań; nadzór i realizację 
inwestycji drogowych w ra
mach Programu; rozliczanie 
finansowe poszczególnych 
zadań; efekty uzyskane w wy
niku realizacji Programu.

Koncesje na poszukiwanie 
surowców naturalnych

Kontrola doraźna podjęta na 
wniosek Prezesa Rady Mini
strów. Jej celem podstawowym 
była ocena realizacji przez Mi
nistra Środowiska zadań zwią
zanych z udzielaniem koncesji 
na poszukiwanie i rozpoznawa
nie złóż miedzi i węglowodo
rów, w tym gazu łupkowego. 
Miedź jest powszechnie stoso
wana we wszystkich gałęziach 
gospodarki (m.in. infrastruk

tura, transport, budownictwo, 
maszyny, medycyna). Poszu
kiwanie i pozyskiwanie z wła
snych źródeł ropy naftowej, 
gazu ziemnego, w tym także 
gazu ze złóż niekonwencjonal
nych ma natomiast kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycz
nego kraju. Badanie przepro
wadzono w MŚ, objęło ono lata 
2008–2016 dla koncesji doty
czących miedzi oraz węglowo
dorów (ropy naftowej i gazu 
ziemnego) ze złóż konwencjo
nalnych oraz lata 2013–2016 
dla koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż gazu łup
kowego.

Zarządzanie 
zielenią miejską

NIK zbadała zarządzanie zie
lenią w dziewięciu miastach: 
Warszawie, Łodzi, Piotrkowie 
Trybunalskim, Wrocławiu, 
Legni cy, Katowicach, Tarnow
skich Górach, Krakowie i No
wym Sączu. Oceniono m.in. 
planowanie, kształtowanie 
i ochronę terenów zielonych 
przed zabudową, ich utrzy
manie i rewitalizację, a także 
współpracę z mieszkańcami 
przy zarządzaniu tymi tere
nami. Skontrolowano 9 urzę
dów miast, 8 jednostek odpo
wiedzialnych za zarządzanie 

i utrzymanie zieleni. Bada
niem objęto lata 2015–2017 
(I kwartał).

Środowiskowe 
domy samopomocy

Środowiskowe domy samopo
mocy są ośrodkami wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psy
chicznymi. Świadczą usługi 
w ramach indywidualnych 
lub zespołowych treningów 
samoobsługi i umiejętności 
społecznych, polegających 
na nauce, rozwijaniu lub pod
trzymywaniu podstawowych 
umiejętności i funkcjonowania 
w życiu społecznym. Prowa
dzenie i rozwój sieci ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburze
niami psychicznymi jest zada
niem administracji rządowej 
zlecanym do realizacji gminie 
lub powiatowi i finansowanym 
z budżetu państwa. Izba spraw
dziła, czy środowiskowe domy 
samopomocy w województwie 
warmińskomazurskim wła
ściwie opiekowały się osoba
mi z zaburzeniami psychicz
nymi oraz czy ich organizacja 
i funkcjonowanie były zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 
Badanie, które dotyczyło lat 
2014–2016, przeprowadzo
no w  WarmińskoMazur
skim Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie, w 10 jednostkach 
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samorządu terytorialnego oraz 
w 10 środowiskowych domach 
samopomocy.

Kształtowanie 
przestrzeni publicznej

Badanie, przeprowadzone z ini
cjatywy własnej NIK, dotyczy
ło realizacji przez jednostki sa
morządu terytorialnego (JST) 
zadań z zakresu kształtowania 
krajobrazu i przestrzeni pu
blicznej, zwłaszcza na terenie 
parków kulturowych. Spraw
dzono m.in., czy JST prawidło
wo wdrażały uchwały o usta
nowieniu takich parków, czy 
wojewódzcy konserwatorzy 
zabytków skutecznie nadzo
rowali ten proces. Kontrolę 
przeprowadzono w urzędach 
miast: Warszawy, Wrocławia, 
Gdańska, Radomia, Sieradza, 
Zakopanego; Zarządzie Dróg 
Miejskich w Warszawie, Zarzą
dzie Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu, Gdańskim Za
rządzie Dróg i Zieleni, Miej
skim Zarządzie Dróg i Komu
nikacji w Radomiu; w dwóch 
wojewódzkich urzędach ochro
ny zabytków: w Warszawie 
i Łodzi.

Młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze

Rolą młodzieżowych ośrod
ków wychowawczych (MOW) 
jest stopniowe niwelowanie 

deficytów poznawczych i emo
cjonalnych, nauka właściwych 
relacji interpersonalnych oraz 
prawidłowego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Cele te re
alizowane są przez: zintegro
waną działalność dydaktycz
ną, korekcyjnowyrównawczą, 
opiekuńczą i terapeutyczną, 
przygotowanie do pracy za
wodowej, odnalezienie się na 
rynku pracy, współpracę z ro
dzicami oraz z organizacjami 
i stowarzyszeniami społecz
nymi działającymi na rzecz 
dzieci, młodzieży i rodziny. 
Izba zbadała, czy ośrodki: były 
przygotowane do realizacji 
zadań; dbały o bezpieczeń
stwo i poszanowanie godno
ści osobistej wychowanków; 
skutecznie realizowały zada
nia resocjalizacyjne; monito
rowały proces resocjalizacji. 
Badaniem, które dotyczyło lat 
2012–2016, objęto 14 publicz
nych MOW z województw: 
lubelskiego, mazowieckiego, 
opolskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego oraz 
jedno starostwo powiatowe. 

Niepełnosprawni 
uczniowie

Analizie poddano organiza
cję przez przedszkola i szkoły 
kształcenia specjalnego niepeł
nosprawnych uczniów. Oce
niono m.in. formę i sposoby 
wsparcia; nadzór, monitoro

wanie i ewaluację procesu na
uczania uczniów ze specjalny
mi potrzebami edukacyjnymi; 
warunki organizacyjne i finan
sowe do realizacji tego typu 
kształcenia. Kontrolę, która 
dotyczyła okresu od 1 wrze
śnia 2014 r. do 10 lipca 2017 r., 
przeprowadzono w 28 szkołach 
i przedszkolach. 

Udzielanie 
pomocy konsularnej

Najwyższa Izba Kontroli spraw
dziła realizację zadań służb 
konsularnych w krajach o wyso
kim wskaźniku emigracji eko
nomicznej obywateli polskich. 
Założono, że wartością doda
ną kontroli będzie wskazanie 
ewentualnych wad obowiązu
jących procedur oraz wskaza
nie przykładów dobrych prak
tyk, które warto upowszech
nić. Cele szczegółowe badania 
obejmowały ocenę: warunków 
organizacyjnoprawnych do
tyczących realizacji zadań 
związanych z udzielaniem 
pomocy konsularnej, w tym 
wykorzystania systemu Ody
seusz; skuteczności udzielania 
pożyczki finansowej w ramach 
pomocy oraz zapewnienia jej 
zwrotu; udzielania innych, 
niż finansowa, form pomocy 
konsularnej oraz ich efektów; 
rozpatrywaniem skarg związa
nych z działalnością konsulatu, 
w tym finansowej. Kontrolę 
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przeprowadzono w Minister
stwie Spraw Zagranicznych, 
Ambasadach Rzeczypospoli
tej Polskiej w Hadze i w Oslo 
oraz Konsulatach Generalnych 
RP w Edynburgu i Mediolanie. 
Badanie dotyczyło okresu od 
1 stycznia 2015 r. do 9 grud
nia 2016 r.

Gospodarowanie 
odpadami

Przedmiotem kontroli było 
funkcjonowanie Związku 
Międzygminnego „Gospo
darka Odpadami Aglomera
cji Poznańskiej” (ZM GOAP). 
Zbadano sposób tworzenia sys
temu gospodarowania odpada
mi komunalnymi umożliwiają
cego selektywne ich zbieranie 
i osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu recyklingu, jak też pra
widłowość wyboru podmiotów 
odbierających odpady komunal
ne i nadzór nad nimi. Oceniono 
również sposób wypełnienia 
przez Poznań zobowiązania 
wobec ZM GOAP, dotyczą
cego zapewnienia możliwości 
termicznego przekształcania 
strumienia odpadów komu
nalnych wytwarzanych przez 
mieszkańców gmin należących 
do Związku. Kontrola została 
przeprowadzona w dwóch pod
miotach: ZM GOAP oraz Urzę
dzie Miasta Poznania i obejmo
wała okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 21 kwietnia 2017 r.

Jakość wody w rzekach

Kontrola działań Inspekcji 
Ochrony Środowiska (IOŚ) 
na rzecz poprawy jakości wód 
w rzekach została przepro
wadzona z inicjatywy NIK. 
Stanowi kontynuację działań 
podejmowanych przez Izbę, 
mających służyć ocenie stop
nia wypełnienia przez Polskę 
przyjętych zobowiązań w ob
szarze ochrony środowiska. Do 
podjęcia kontroli przyczyniły 
się informacje o utrzymują
cym się złym stanie wód oraz 
braku możliwości prawnych 
dokonywania przez organy IOŚ 
oceny jakości ścieków odpro
wadzanych z oczyszczalni. Ba
daniami objęto Ministerstwo 
Środowiska, Główny Inspekto
rat Ochrony Środowiska oraz 
dziewięć inspektoratów wo
jewódzkich ochrony środowi
ska. Analizowano działania po
dejmowane przez sprawdzane 
jednostki od 1 stycznia 2013 r. 
do 27 marca 2017 r.

System informacyjny 
e-zdrowie

Podlaski System Informacyj
ny eZdrowie stworzono dla 
trzech grup beneficjentów: 
pacjentów, podmiotów lecz
niczych i ich personelu oraz 
organów założycielskich szpi
tali z województwa podlaskie
go. NIK sprawdziła, czy sys

tem przyniósł korzyści tym 
grupom, czy został skutecz
nie wdrożony i czy podmioty 
państwowe oraz samorządowe 
prawidłowo realizowały zobo
wiązania dotyczące tworze
nia i realizacji tego projektu. 
Czynności kontrolne przepro
wadzono w Urzędzie Mar
szałkowskim Województwa 
Podlaskiego, 10 podmiotach 
leczniczych (z 26 tworzących 
system) oraz w 5 starostwach 
powiatowych (z 10 objętych 
systemem): w Augustowie, 
Sejnach, Siemiatyczach, So
kółce i Wysokiem Mazowiec
kiem. Badany okres dotyczył 
lat 2011–2017.

Wykorzystanie 
środków unijnych

Polska w umowie partnerstwa 
na lata 2014–2020 zobowią
zała się do aktywnego udzia
łu w osiąganiu 11 celów po
lityki spójności. Odbywa się 
to dzięki osiąganiu celów osi 
priorytetowych pogrupowa
nych w programy operacyjne 
zarządzane bądź przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego (programy krajo
we), bądź zarządy województw 
(programy regionalne). NIK 
zbadała, czy prawidłowo i sku
tecznie wdrożono komplekso
wy system zarządzania celami 
finansoworzeczowymi oraz 
system oceny realizacji tych 
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celów, tak aby zminimalizować 
ryzyko bezzwrotnej utraty czę
ści środków z programów ope
racyjnych na lata 2014–2020. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Rozwoju, wykonujące zadania 
instytucji zarządzającej krajo
wymi programami operacyj
nymi i koordynującej umowę 
partnerstwa oraz urzędy mar
szałkowskie wszystkich woje
wództw, wykonujące zadania 
instytucji zarządzających re
gionalnymi programami ope
racyjnymi. Badaniem objęto 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 
31 sierpnia 2017 r.

Ochrona 
przeciwpowodziowa

Najwyższa Izba Kontroli już 
po raz dziewiąty skontrolowała 
rozpoczęty w 2007 roku Pro
jekt ochrony przeciwpowo
dziowej w dorzeczu Odry (Pro
jekt OPDO), a po raz pierwszy 
kontrolą objęła Projekt ochro
ny przeciwpowodziowej do
rzecza Odry i Wisły (Projekt 
OPDOW), na którego reali
zację uruchomiono środki 
w 2016 r. Szacowana wartość 
obu przedsięwzięć to blisko 
2 mld euro, a ich realizacja 
ma poprawić zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe dla miesz
kańców ośmiu województw. 
Kontrolerzy sprawdzili, czy 

projekty są realizowane przez 
jednostki sektora finansów pu
blicznych rzetelnie, zgodnie 
z przepisami prawa i zasada
mi należytego zarządzania fi
nansami. Badanie, które objęło 
cały rok 2016, przeprowadzono 
w Biurze Koordynacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodzio
wej Dorzecza Odry i Wisły 
we Wrocławiu, Regionalnym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, Regionalnym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach, Dolnośląskim 
Zarządzie Melioracji i Urzą
dzeń Wodnych we Wrocławiu.

Tereny pogórnicze 

Izba oceniła rekultywację 
i zagospodarowanie terenów 
pogórniczych byłego wyrobi
ska Piaseczno – Kopalni Siarki 
Machów SA. Kontrolę, która 
dotyczyła lat 2010–2016, prze
prowadzono w: Kopalni Siarki 
Machów SA (będącej obecnie 
w likwidacji), Urzędzie Mia
sta Tarnobrzeg, Ministerstwie 
Energii, Ministerstwie Skarbu 
Państwa, Narodowym Fun
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wod nej, Agencji 
Rozwoju Prze mysłu (Oddział 
w Katowicach), Okręgowym 
Urzędzie Górniczym w Kiel
cach, Świętokrzyskim Zarzą
dzie Melio racji i Urządzeń 

Wodnych w Kielcach, Sta
rostwie Po wiatowym w San
domierzu, Urzędach Gminy 
w Łoniowie i Koprzywnicy.

Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń (ASF) 
jest zakaźną i śmiertelną choro
bą świń domowych oraz dzików. 
Choroba przenoszona jest przez 
kontakt bezpośredni zwierząt, 
ale także przez podanie skażo
nych pasz. Źródłem zakażenia 
mogą być także zwierzęta do
mowe mające kontakt z padłymi 
świniami lub dzikami. W kwiet
niu 2015 r. wprowadzono pro
gram bioasekuracji, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się wirusa 
ASF u świń utrzymywanych 
w gospodarstwach położonych 
na wyznaczonym obszarze. NIK 
oceniła skuteczność tego pro
gramu, sposób jego prowadzenia 
oraz finansowania. Kontrolę zor
ganizowano w: Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głów
nym Inspektoracie Weterynarii, 
Wojewódzkim Inspektoracie 
Weterynarii w Białymstoku, 
5 powiatowych inspektoratach 
weterynarii i 5 biurach powia
towych Agencji Restruktury
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Badanie dotyczyło okresu od 
28 kwietnia 2015 r. do 30 czerw
ca 2017 r. 
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r., <www.nik.gov.pl>.
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