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Prywatyzacja 
PKP Energetyka

NIK, na wniosek Sejmowej Ko-
misji ds. Kontroli Państwowej, 
sprawdziła działania Zarządu 
PKP SA dotyczące prywaty-
zacji spółki PKP Energetyka 
SA. Oceniono: zgodność de-
cyzji o prywatyzacji PKP Ener-
getyka SA ze strategicznymi 
celami przekształceń grupy 
kapitałowej PKP SA oraz za-
łożeniami restrukturyzacji 
spółek tej grupy; działania 
Zarządu PKP SA dotyczące 
przygotowania oraz przebiegu 
negocjacji w sprawie sprzeda-
ży akcji PKP Energetyka SA. 
Czynności kontrolne dotyczyły 
lat 2014–2015.

Zobowiązania 
podatkowe

Kontrola „Przedawnianie się 
zobowiązań podatkowych” zo-
stała przeprowadzona z ini-
cjatywy NIK. Do badania 
wybrano urzędy skarbowe 
o najwyższych zaległościach 
podatkowych. Sprawdzono: 
rozmiary zaległości podatko-
wych, zaległości przedawnione 
oraz poniesione z tego tytułu 
koszty (utracone odsetki); mo-
nitorowanie zaległości i anali-
zowanie przyczyn oraz skut-
ków przedawnień; odpisywanie 

przedawnionych zobowiązań 
podatkowych z ewidencji; po-
dejmowane działania w celu 
zapobiegania przedawnianiu się 
zaległości podatkowych i ich 
efekty. Przedmiotem kontroli 
było również sprawowanie nad-
zoru przez Ministra Finansów, 
w tym monitorowanie i anali-
zowanie przez Ministra pro-
blematyki przedawnień. Kon-
trola została przeprowadzo-
na w Ministerstwie Finansów 
i w 11 urzędach skarbowych 
na terenie pięciu województw. 
Badaniami objęto rok 2014 r. 
i I półrocze 2015 r. 

Bezpieczna żywność

Analizie poddano prawidło-
wość i skuteczność nadzoru 
organów administracji rzą-
dowej nad bezpieczeństwem 
żywności. Kontrola została 
przeprowadzona w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Głównym Inspektoracie We-
terynarii, Głównym Inspekto-
racie Sanitarnym, Głównym 
Inspektoracie Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych, Urzędzie Ochro-
ny Konkurencji i Konsumen-
tów, a także w wojewódzkich 
inspektoratach weterynarii, 
wojewódzkich inspektoratach 
jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych i w woje-

wódzkich inspektoratach in-
spekcji handlowej w Bydgosz-
czy, Łodzi, Olsztynie, Pozna-
niu i Warszawie. Sprawdzono 
również pięć powiatowych in-
spektoratów weterynarii i pięć 
powiatowych inspektoratów 
sanitarnych (po jednym z te-
renu województw: kujawsko-
-pomorskiego, łódzkiego, war-
mińsko-mazurskiego, wielko-
polskiego i mazowieckiego). 
Badaniami kontrolnymi obję-
to okres od 1 stycznia 2013 r.  
do 30 czerwca 2015 r. 

Sprawozdawczość 
finansowa

Celem kontroli była ocena, czy 
sprawozdawczość finansowa 
zapewnia jawność i przejrzy-
stość finansów publicznych. 
Badaniem, które dotyczyło 
okresu 1 stycznia 2014 r. do 
31 sierpnia 2015 r., objęto 
siedem jednostek budżeto-
wych, w tym sześć ministerstw 
i jeden urząd wojewódzki. 

Sprzedaż 
bezpośrednia

Izba sprawdziła skuteczność 
systemu ochrony praw konsu-
menckich przed nieuczciwymi 
praktykami przy sprzedaży 
bezpośredniej, w tym działania 
poszczególnych podmiotów 
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zaangażowanych w ochronę 
konsumentów. Skontrolowa-
no Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów oraz 
29 rzeczników konsumen-
tów (miejskich lub powiato-
wych) działających w urzę-
dach miast albo starostwach 
powiatowych. Badaniem obję-
to okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 31 maja 2015 r.

Przemoc domowa

Oceniono efektywność działań 
dotyczących udzielania pomo-
cy osobom doświadczającym 
przemocy domowej. Spraw-
dzono, czy poszkodowani mają 
zapewnioną pomoc medycz-
ną, prawną i socjalną, a także 
jakie działania są podejmowane 
wobec sprawców przemocy. 
Kontrolą, która dotyczyła lat 
2012–2015 (I półrocze), ob-
jęto 27 jednostek w 24 gmi-
nach, w tym 24 ośrodki po-
mocy społecznej, jeden ośro-
dek interwencji kryzysowej, 
jeden specjalistyczny ośrodek 
wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie oraz jeden samo-
dzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej.

Kanalizacja sanitarna

Przedmiotem kontroli była 
działalność gmin dotycząca 
przyłączania do lokalnej sieci 
kanalizacyjnej wszystkich nie-

ruchomości, które z tej sieci 
powinny korzystać. Badaniem 
objęto 28 gmin. Analizowa-
no działania podejmowane 
w okresie od 1 stycznia 2013 r. 
do dnia zakończenia kontroli.

Oddziały położnicze

Izba oceniła opiekę około-
porodową na oddziałach 
położniczych. Sprawdzono 
przygotowanie tych oddzia-
łów do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w sposób wyni-
kający z przepisów prawa i za-
pewniający pacjentom opiekę 
zgodną ze standardami opie-
ki okołoporodowej i prawami 
pacjenta, w tym: zapewnienie 
odpowiedniej liczby wykwa-
lifikowanych lekarzy, położ-
nych i pielęgniarek; zorgani-
zowanie udzielania świadczeń 
zdrowotnych na oddziałach 
położniczych według zasad dla 
poszczególnych szczebli refe-
rencyjnych i zgodnie z umową 
z NFZ; wyposażenie w wyma-
gany sprzęt i aparaturę medycz-
ną; zapewnienie pomieszczeń 
spełniających wymagania dla 
oddziału położniczego; ofero-
wania przez szpital odpłatnych 
usług medycznych związanych 
z porodem. Badania kontrol-
ne dotyczyły lat 2013–2015 
(do dnia zakończenia kontro-
li w jednostkach). Uczestni-
czyło w nich osiem delega-
tur NIK. Skontrolowały one 

24 publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, a w nich 25 od-
działów świadczących opiekę 
okołoporodową.

Usługi zewnętrzne 

Kontrolerzy sprawdzili, czy 
szpitale publiczne zgodnie 
z przepisami i zasadami ra-
cjonalnej gospodarki zlecały 
podmiotom zewnętrznym 
wykonywanie różnych usług. 
Ocenie poddano także nad-
zór szpitali nad realizacją 
tych usług. Inspekcja została 
przeprowadzona przez pięć 
jednostek organizacyjnych 
NIK w  10  samodzielnych 
publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej prowadzących 
szpitale i mających zawarte 
z NFZ umowy na udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie leczenia szpitalne-
go. Kontrolą objęto okres od 
1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 
2014 r. 

Problemy społeczne 
Bytomia

Celem badania była ocena 
prawidłowości i skuteczno-
ści działań podejmowanych 
przez administrację rządową 
i samorządową w celu ograni-
czenia negatywnych skutków 
społeczno-ekonomicznych re-
strukturyzacji przemysłu dla 
społeczności Bytomia. Kon-
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trola została przeprowadzona 
w Urzędzie Miejskim w Byto-
miu oraz jednostkach organiza-
cyjnych Miasta, Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Śląskiego oraz jednostkach or-
ganizacyjnych Województwa, 
Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju. Badanie dotyczyło 
lat 2010–2014.

Standaryzacja 
komisariatów Policji

Kontrola przeprowadzona z ini-
cjatywy własnej NIK. Spraw-
dzono, czy w wyniku realizacji 
Programu standaryzacji ko-
misariatów Policji nastąpiła 
poprawa warunków obsługi 
obywateli w komendach i ko-
misariatach, jak też samej pracy 
funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych Policji, a także czy 
stworzono jednolity standard 
zewnętrzny i wewnętrzny ko-
mend oraz komisariatów. Kon-
trolą objęto okres od 1 stycznia 
2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 

Spółki 
Bolesławiec i Eurolot

Analizie poddano skuteczność 
i efektywność wykonywania 
przez Ministra Skarbu Pań-
stwa uprawnień właściciel-
skich w stosunku do spółek 
ZC Bolesławiec oraz Eurolot. 
Cele szczegółowe kontroli od-
nosiły się do: realizacji planów 

i strategii biznesowych spół-
ki Eurolot oraz wykonywania 
przez ten podmiot zobowiązań 
wynikających z postanowień 
umów handlowych; decyzji 
o zawieszeniu wykonywania 
lotów pasażerskich przez Euro-
lot i likwidacji spółki; realiza-
cji procesów restrukturyzacji 
spółki ZC Bolesławiec w celu 
skutecznego konkurowania na 
rynku, planów i strategii biz-
nesowych oraz wykonywania 
przez spółkę zobowiązań wyni-
kających z postanowień umów 
handlowych; rzetelności wy-
pełniania obowiązków infor-
macyjnych i sprawozdawczych 
przez reprezentantów Skarbu 
Państwa w Radach Nadzor-
czych skontrolowanych spółek 
oraz prawidłowości wykonywa-
nia uprawnień właścicielskich 
Ministra SP i sprawowanego 
nadzoru właścicielskiego. Kon-
trolą w Eurolot objęto okres 
od 1 stycznia 2012 r. do posta-
wienia spółki w stan likwidacji 
(20 marca 2015 r.), natomiast 
w MSP i ZC Bolesławiec okres 
od 1 stycznia 2012 r. do 17 lipca 
2015 r.

Utylizacja azbestu

Zdaniem ekspertów z Insty-
tutu Medycyny Pracy  wyroby 
azbestowe nie stanowią zagro-
żenia dla ludzi i środowiska gdy 
są w dobrym stanie, nieuszko-
dzone i nieskorodowane. Nie-

bezpieczeństwo uwalniania się 
do środowiska włókien azbe-
stu zwiększa się w momencie 
uszkodzenia struktury wyrobu 
lub w chwili jego nieumiejętne-
go usuwania. 12 lat po rozpo-
częciu Programu oczyszczania 
kraju z azbestu NIK spraw-
dziła, czy jest on realizowany 
zgodnie z planem. Skontrolo-
wano Ministerstwo Gospo-
darki, wybrane jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz 
Oddziały Terenowe Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Ba-
danie dotyczyło lat 2009–2015.

Pozwolenia 
na budowę

Kontrola podjęta z inicjatywy 
własnej NIK, z uwagi na spo-
łeczną wagę badanego obszaru. 
Oceniono wykonywanie zadań 
przez organy administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej 
oraz nadzór budowlany, które 
dotyczyły budowy oraz użyt-
kowania budynków wieloro-
dzinnych w latach 2013–2015 
(I półrocze). Kontrolą objęto 
12 jednostek: sześć urzędów 
miast i sześć powiatowych in-
spektoratów nadzoru budow-
lanego.

Projekt Emp@tia

Projekt ten miał umożliwiać 
przepływ informacji między 
ośrodkami pomocy społecznej, 
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urzędami pracy, ZUS i inny-
mi urzędami, zajmującymi się 
pomocą społeczną. Miał pra-
wie natychmiast dostarczać 
pracownikom socjalnym dane 
o zatrudnieniu ich klientów, 
świadczeniach rodzinnych, 
funduszu alimentacyjnym, 
stopniu niepełnosprawności 
itp. Z kolei dzięki portalowi 
internetowemu obywatele 
potrzebujący pomocy mieli 
mieć możliwość skorzystania 
ze zdalnego załatwiania spraw 
urzędowych. NIK sprawdziła, 
czy Projekt Emp@tia został 
zrealizowany zgodnie z przy-
jętymi założeniami. Kontro-
la została przeprowadzona 
w 23 jednostkach: Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa w War-
szawie, sześciu urzędach wo-
jewódzkich, trzech urzędach 
marszałkowskich oraz 12 jed-
nostkach organizacyjnych po-
mocy społecznej. Badaniami 
objęto lata 2014–2015. 

Naprawa 
dróg lokalnych

Izba oceniła działania admi-
nistracji rządowej (General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad) oraz samorządo-
wej (gmin, powiatów, woje-
wództw), których celem była 

skuteczna naprawa dróg lo-
kalnych niszczonych w trak-
cie budowy autostrad i dróg 
ekspresowych. Skontrolowano 
14 gminnych, 12 powiatowych 
i sześć wojewódzkich zarząd-
ców dróg (zastosowano dobór 
celowy zarządców uwzględnia-
jący realizację inwestycji na 
drogach krajowych w latach 
2012–2014 r.) oraz Centralę 
GDDKiA i jej sześć oddziałów.

Leczenie odwykowe

Sprawdzono, czy stosowana 
w Polsce procedura zobo-
wiązania do leczenia odwy-
kowego funkcjonuje spraw-
nie i skutecznie wspomaga 
rozwiązywanie problemów 
alkoholowych. Kontrolą ob-
jęto w szczególności tryb po-
stępowania gminnych komisji 
rozwiązywania problemów al-
koholowych w sprawach o za-
stosowanie wobec osób uza-
leżnionych od alkoholu obo-
wiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu. Badanie prze-
prowadzono w 41 podmiotach, 
w tym w 31 urzędach gmin 
i 10 podmiotach leczniczych 
z województw: pomorskiego, 
śląskiego, warmińsko-mazur-
skiego i wielkopolskiego. Czyn-
ności kontrolne objęły okres od 
1 stycznia 2013 r. do 31 sierp-
nia 2015 r.

Ćwiczenia NATO

Głównym celem kontroli było 
sprawdzenie, czy Minister 
Obrony Narodowej wywiązał 
się z realizacji zadań wynikają-
cych z roli państwa gospodarza 
podczas prowadzonych ćwi-
czeń sojuszniczych w 2015 r. 
Badanie zostało przeprowa-
dzone w czterech jednostkach: 
Ministerstwie Obrony Naro-
dowej, Inspektoracie Wsparcia 
Sił Zbrojnych, regionalnych 
bazach logistycznych w Wał-
czu i we Wrocławiu. Badania-
mi kontrolnymi objęto 2015 r.

Piesi i rowerzyści 
na drogach

Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła działania publicznej admi-
nistracji drogowej zmierzające 
do poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów. Spraw-
dzono byłe Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju, Mini-
sterstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa, wybrane oddziały 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Kra jowych i Autostrad, jed-
nostki zarządzające drogami 
samorządowymi oraz organy 
zarządzające ruchem na dro-
gach samorządowych. Kon-
trolą objęto okres 2013–2015 
(I półrocze).
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2016 r., <www.nik.gov.pl>.
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