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Fundusz pomocy 
pokrzywdzonym

Sprawdzono, czy ofiary prze-
stępstw otrzymują adekwatną 
i skuteczną pomoc oraz czy 
fundusze przeznaczone na ten 
cel są wydawane prawidłowo 
i gospodarnie. Kontrola doty-
czyła lat 2016–2017 (I półro-
cze), przeprowadzono ją w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości. 
Ponadto badaniem kwestiona-
riuszowym objęto Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Instytut 
Wymiaru Sprawiedliwości, Na-
czelną Radę Adwokacką, Kra-
jową Izbę Radców Prawnych, 
a także jednostki niezaliczane 
do sektora finansów publicz-
nych i niedziałające w celu osią-
gnięcia zysku – stowarzyszenia, 
fundacje, organizacje i insty-
tucje, otrzymujące dotacje na 
pomoc pokrzywdzonym.

Odpady komunalne

Do 16 lipca 2020 r. Polska jest 
zobowiązana do ograniczenia 
ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, kie-
rowanych do składowania. 
W związku z tym Izba spraw-
dziła, czy wdrożony w gminach 
system gospodarowania odpa-
dami zapewnia osiągnięcie za-
kładanych rezultatów. Kontrolę 
przeprowadzono w 22 gminach 

i dwóch spółkach gminnych, 
zaś 2456 gmin objęto badaniem 
kwestionariuszowym. Czyn-
ności kontrolne dotyczyły lat 
2016–2017.

Strategiczne 
surowce kopalne

Izba postanowiła skontrolować 
czy gospodarka zasobami su-
rowców w Polsce jest prowa-
dzona zgodnie ze strategicz-
nymi celami zrównoważonego 
rozwoju kraju. Kontrolę, która 
objęła okres 2015–2017 (I pół-
rocze), przeprowadzono w Mi-
nisterstwie Rozwoju, Minister-
stwie Energii, Ministerstwie 
Środowiska, Państwowym In-
stytucie Geologicznym – Pań-
stwowym Instytucie Badaw-
czym oraz w 19 urzędach gmin.

Innowacje 
technologiczne

Ocenie poddano efektyw-
ność wykorzystywania przez 
przedsiębiorców środków pu-
blicznych przeznaczonych na 
rozwój i wdrażanie innowacji 
technologicznych. Sprawdzo-
no m.in. spójność i skutecz-
ność systemu finansowania, 
system nadzoru, przestrze-
ganie przez przedsiębiorców 
umów dotyczących wsparcia 
działalności innowacyjnej, 

a także jej efekty. Kontrolę, 
obejmującą lata 2011–2016, 
przeprowadzono w Narodo-
wym Centrum Badań i Roz-
woju, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, czterech 
urzędach marszałkowskich 
i 24 przedsiębiorstwach. 

Usługi opiekuńcze

Głównym celem kontroli było 
sprawdzenie, czy gminy za-
pewniają świadczenie usług 
opiekuńczych osobom star-
szym w miejscu zamieszkania 
i czy poziom tych usług został 
zestandaryzowany. Badanie 
przeprowadzono w 23 ośrod-
kach pomocy społecznej dzia-
łających w miastach, w których 
odsetek osób starszych jest naj-
większy. Kontrolą objęto lata 
2015–2017 (I półrocze). 

Współpraca szkół 
z rodzicami

Kontrola NIK miała na celu 
weryfikację warunków dzia-
łalności wychowawczej szkół, 
w kontekście współpracy z ro-
dzicami i środowiskami lokal-
nymi. Izba sprawdziła również 
wykorzystanie ustawowych 
uprawnień rad rodziców do 
kształtowania programów 
wychowawczych i profilak-
tycznych. Badaniem objęto 
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szkoły i zespoły szkół pro-
wadzonych przez jednost-
ki samorządu terytorialne-
go, dotyczyło lat szkolnych 
2014/2015–2016/2017 (do 14 
lipca 2017 r.).

Zdrowie 
dzieci i młodzieży

Skontrolowano system opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i mło-
dzieżą w wieku szkolnym. Oce-
nie poddano m.in. efektywność 
wykorzystywania istniejących 
zasobów finansowych, zakres 
świadczeń medycznych, dostęp 
do usług i świadczeń profilak-
tyczno-leczniczych. Badaniem 
objęto lata 2015–2017 (do 30 li-
stopada). Przeprowadzono je 
w Ministerstwie Zdrowia, 
czterech urzędach marszał-
kowskich, 12 urzędach gmin 
oraz 12 podmiotach leczni-
czych.

Wspieranie 
przedsiębiorczości

Celem kontroli było spraw-
dzenie, czy gminy skutecznie 
wspierają rozwój przedsiębior-
czości oraz czy monitorują 
i oceniają efekty tej pomocy. 
Badanie, które dotyczyło okre-
su od 2014 r. do roku 2017, 
przeprowadzono w 48 gminach 
o charakterze miejskim (miasta 

powyżej 100 tys. mieszkań-
ców), miejsko-wiejskim i wiej-
skim, z ośmiu województw. 

Wynagrodzenia w PAN

NIK zbadała, czy wynagro-
dzenie osób kierujących in-
stytutami naukowymi Pol-
skiej Akademii Nauk (PAN) 
podlegało ograniczeniom tzw. 
ustawy kominowej. Skontro-
lowano PAN oraz pięć insty-
tutów naukowych Akademii, 
a w 64 instytutach przeprowa-
dzono badanie ankietowe. Kon-
trolą objęto lata 2014–2017.

Wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska

Wojewódzkie fundusze ochro-
ny środowiska i gospodarki 
wodnej stanowią istotną część 
systemu wspierania realizacji 
polityki ekologicznej państwa. 
Podstawowym źródłem ich 
przychodów są opłaty za ko-
rzystanie ze środowiska i ad-
ministracyjne kary pieniężne 
za nieprzestrzeganie wymogów 
ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej. NIK sprawdziła, czy 
zgromadzone przez fundusze 
środki publiczne są prawidło-
wo wykorzystywane. Kontrolą, 
dotyczącą lat 2014–2017 (I pół-
rocze), objęto sześć funduszy 
wojewódzkich: w Białymsto-

ku, Gdańsku, Łodzi, Opolu, 
Poznaniu i Szczecinie. 

Ochrona przyrody

Analizie poddano działania 
gmin dotyczące utrzymania 
na własnym terenie pomni-
ków przyrody, stanowisk do-
kumentacyjnych, użytków 
ekologicznych i  zespołów 
przyrodniczo-krajobrazo-
wych. Czynności kontrolne, 
które objęły okres od 2015 r. 
do 30 czerwca 2017 r., prze-
prowadzono w Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska, zaś w formie kwestiona-
riuszowej – w jej 16 oddziałach 
regionalnych. 

Kwalifikacja 
wojskowa

W 2009 r. powszechny pobór 
do wojska zastąpiła rejestracja 
osób na potrzeby kwalifikacji 
wojskowej. NIK sprawdziła 
realizację tego zadania w la-
tach 2015–2016 przez 35 jed-
nostek samorządu terytorial-
nego (24 urzędy miast i gmin 
oraz 11 starostw powiatowych) 
z województw: opolskiego, pod-
karpackiego, podlaskiego, świę-
tokrzyskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego. Kon-
trolą objęto także Ministerstwo 
Obrony Narodowej. (red.)

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