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Zimowa olimpiada

Kontrola „Wykorzystanie środ-
ków publicznych w związku 
z ubieganiem się przez miasto 
Kraków wspólnie z regionem 
tatrzańskim o przyznanie roli 
gospodarza Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpijskich 
w 2022 r.” została podjęta z ini-
cjatywy NIK. Ocenie poddano: 
rzetelność analiz finansowych 
i prawnych dotyczących możli-
wości zorganizowania igrzysk; 
dotacje celowe przyznane przez 
Ministra Sportu i Turystyki; 
realizację przez Kraków za-
dania publicznego związanego 
z ubieganiem się o przyzna-
nie roli gospodarza olimpiady; 
wykorzystanie przez Stowa-
rzyszenie Komitet Konkur-
sowy Kraków 2022 środków 
publicznych. Postępowanie 
kontrolne obejmujące lata 
2013–2015 przeprowadzono 
w trzech jednostkach: Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki, 
Urzędzie Miasta Krakowa oraz 
Stowarzyszeniu Komitet Kon-
kursowy Kraków 2022.

Dorzecze górnej Wisły

Oceniono celowość, legalność 
i skuteczność realizacji Progra-
mu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu górnej Wisły i dzia-
łań podjętych w następstwie 

jego uchylenia. Zbadano m.in.: 
czy zadania zostały zrealizo-
wane zgodnie z przyjętymi 
priorytetami i gospodarnie; 
czy uchylenie Programu nie 
spowodowało zaniechania lub 
spowolnienia działań na rzecz 
ochrony przeciwpowodziowej 
w regionie; czy zapewniono 
adekwatne do potrzeb mecha-
nizmy koordynowania i finan-
sowania tych działań. Kontrolę, 
która objęła lata 2011–2016 
(I kwartał), przeprowadzono 
w Krajowym Zarządzie Go-
spodarki Wodnej, Małopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie, Regionalnym Za-
rządzanie Gospodarki Wodnej 
w Krakowie oraz Małopolskim 
Zarządzie Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Krakowie. 

Lotnisko w Rzeszowie

NIK zbadała, czy nakłady 
poniesione na infrastrukturę 
Portu Lotniczego „Rzeszów-
-Jasionka” przyczyniły się do 
pełnego wykorzystania jego 
potencjału. Kontrolerze ocenili 
także wykonanie zadań opisa-
nych w dokumencie Strategia 
Rozwoju Województwa – Pod-
karpackie 2020. Kontrolą obję-
to: Przedsiębiorstwo Państwo-
we „Porty Lotnicze”, Urząd 
Mar szałkowski Woje wódz-
twa Pod karpa ckiego, Port 

Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” 
Sp. z. o.o. Badanie dotyczy-
ło okresu od 2012 r. do końca 
czerwca 2015 r.

Polska Grupa 
Zbrojeniowa

Przedmiotem analizy był pro-
ces tworzenia Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej  SA (PGZ). 
Oceniono jego przebieg oraz 
późniejszą działalność PGZ. 
Badaniami objęto okres od 
1 stycznia 2012 r. do 18 sierp-
nia 2016 r. Skontrolowano Mi-
nisterstwo Skarbu Państwa, 
Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, Polską Grupę Zbroje-
niową SA oraz Polski Holding 
Obronny sp. z o.o. 

Jakość wody pitnej

Ocenie poddano działania po-
dejmowane przez przedsię-
biorstwa wodociągowe i urzę-
dy gmin mające na celu utrzy-
manie należytej jakości wody 
pitnej, ujmowanej i podawanej 
do sieci wodociągowej. Kontro-
lę prowadzono w 30 jednost-
kach: 12 przedsiębiorstwach 
wodociągowych, 12 urzędach 
gmin i sześciu powiatowych 
stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych. Analizowano dzia-
łania podejmowane w okre-
sie od 1 stycznia 2013 r. do 
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31 marca 2016 r. oraz wcze-
śniejsze, jeśli miały wpływ na 
realizację badanych zadań, lub 
których efekty wystąpiły po 
1 stycznia 2013 r.

Ograniczenie smogu

Zbadano działania organów 
państwa zmierzające do popra-
wy jakości powietrza przez eli-
minację niskiej emisji z kotłow-
ni przydomowych i gminnych. 
Oceniono trzy sezony grzew-
cze: 2013/2014, 2014/2015 
i 2015/2016, a także działania 
wcześniejsze, których skut-
ki miały wpływ na realiza-
cję zadań z zakresu ochrony 
powietrza w kontrolowanym 
okresie. Badaniem objęto Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska (jednostkę mającą 
za zadanie kontrolę przestrze-
gania przepisów o ochronie śro-
dowiska oraz badania i oceny 
stanu środowiska), Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
oraz 9 gmin z województwa 
śląskiego. 

Uzależnienie dzieci 
od gier i Internetu 

Izba sprawdziła, czy właściwe 
instytucje prawidłowo i wystar-
czająco starają się zapobiegać 
e-uzależnieniu dzieci i młodzie-
ży. Oceniono m.in.: działania 
dotyczące identyfikowania oraz 

eliminowania zagrożeń w za-
kresie e-uzależnienia; wyko-
rzystanie środków z Funduszu 
Rozwiązywania Problemów 
Ha zar dowych na realizację 
programów Ministra Zdrowia 
przeciwdziałających e-uzależ-
nieniu; uwzględnienie przez 
szkoły w programach profi-
laktycznych i wychowawczych 
tego problemu; realizowanie 
działalności edukacyjnej i dia-
gnostycznej. Kontrolę prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Zdrowia, Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej, Krajowym 
Biurze ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii, 10 publicznych 
poradniach psychologiczno-
-pedagogicznych, 10 szkołach 
podstawowych i gimnazjach 
oraz 10 ośrodkach profilak-
tyki/terapii uzależnień z tych 
województw. W minister-
stwach, KBdPN i ośrodkach 
profilaktyki/terapii zbadano 
okres od 1 stycznia 2013 r. do 
dnia zakończenia czynności 
kontrolnych, zaś w szkołach 
i poradniach psychologiczno-
-pedagogicznych – lata szkol-
ne 2013/2014, 2014/2015 
i 2015/2016.

Aktywizacja zawodowa

Sprawdzono skuteczność akty-
wizacji zawodowej pracowni-
ków instytucji sektora oświaty 
w latach 2013–2015. Izba prze-
prowadziła badanie w 18 jed-

nostkach: Ministerstwie Roz-
woju, czterech instytucjach 
odpowiedzialnych za wybór 
projektów konkursowych (trzy 
wojewódzkie urzędy pracy oraz 
urząd marszałkowski), czte-
rech jednostkach realizujących 
projekty systemowe (trzy wo-
jewódzkie i jeden powiatowy 
urząd pracy), a także u dzie-
więciu beneficjentów realizu-
jących projekty konkursowe. 
Kontrola, która dotyczyła lat 
2013–2016 (I półrocze), objęła 
województwa: śląskie, lubel-
skie, dolnośląskie, podlaskie, 
kujawsko-pomorskie, wielko-
polskie, podkarpackie. 

Dorzecze Odry

Kontrolerzy NIK po raz ósmy 
sprawdzili realizację Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry. Oceniono 
zadania zaplanowane do wy-
konania w 2015 r. oraz prawi-
dłowość i rzetelność sprawoz-
dania finansowego. Badaniem 
objęto sześć jednostek: Biuro 
Koordynacji Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej Dorzecza 
Odry i Wisły we Wrocławiu, 
Dolnośląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych we Wro-
cławiu, oddziały Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu i Gliwicach, In-
stytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, 
Urząd Gminy Lubomia.
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Straże 
łowiecka i rybacka

NIK zbadała, czy Państwowa 
Straż Łowiecka i Państwowa 
Straż Rybacka w wojewódz-
twie dolnośląskim prawidło-
wo realizowały przypisane 
im zadania. Oceniono także 
nadzór Wojewody Dolnoślą-
skiego nad tymi jednostka-
mi. Kontrola została prze-
prowadzona w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu, w ramach którego 
działa Państwowa Straż Ło-
wiecka oraz w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Rybackiej we Wrocła-
wiu. Postępowanie dotyczyło 
lat 2013–2016. 

Inwestycje kolejowe

Przedmiotem kontroli było 
przygotowanie i  realizacja 
Wieloletniego Programu In-
westycji Kolejowych (WPIK). 
W szczególności oceniono: 
działania ministra właściwego 
do spraw transportu dotyczące 
przygotowania WPIK; moni-
toring procesu inwestycyjne-
go i prawidłowość wydawania 
środków finansowych przez 
Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych; przygotowa-
nie organizacyjne PKP PLK SA 
do realizacji zadań objętych 

WPIK. Badanie dotyczyło lat 
2011–2015 (I półrocze). 

Uzdrowiska

Sprawdzono, czy gminy po-
siadające status uzdrowiska 
spełniają wymogi dla nich 
określone. Kontrolerzy oce-
nili: przestrzeganie w strefach 
ochrony uzdrowiskowej zaka-
zów określonych w art. 38a 
ustawy o lecznictwie uzdro-
wiskowym; realizację przez 
gminy zadań własnych zwią-
zanych z zachowaniem funk-
cji leczniczych uzdrowiska; 
sprawowanie przez Ministra 
Zdrowia i wojewodów nadzo-
ru nad lecznictwem uzdrowi-
skowym. Kontrolę obejmującą 
lata 2014–2016 przeprowadzo-
no w Ministerstwie Zdrowia, 
trzech urzędach wojewódzkich 
i ośmiu urzędach gmin.

Inicjatywa JASPERS

JASPERS to program pomocy 
technicznej. Zapewnia wspar-
cie konieczne do przygoto-
wania projektów, które będą 
współfinansowane z funduszy 
UE. Izba zbadała, czy skorzy-
stanie z tej pomocy przez pol-
skie urzędy wpłynęło na jakość 
wniosków o dofinansowanie, 
a tym samym lepsze wykorzy-
stanie unijnych funduszy, oraz 

na wzrost kompetencji, wiedzy 
oraz doświadczenia naszych 
urzędników. Kontrolę prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Rozwoju, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
w Warszawie, Urzędzie Mia-
sta Stołecznego Warszawy, 
Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckie-
go, Urzędzie Miasta Pozna-
nia, Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskie-
go oraz Urzędzie Miasta Kra-
kowa. Badaniami objęto lata 
2007–2016 (do czasu zakoń-
czenia czynności kontrolnych).

Przejazdy  
kolejowo-drogowe

NIK oceniła działania zarząd-
ców infrastruktury kolejowej 
i drogowej oraz organów ad-
ministracji publicznej mające 
zapewnić bezpieczeństwo na 
przejazdach kolejowo-drogo-
wych i przejściach przez tory. 
Badanie, które dotyczyło okre-
su 2015–2016 (I półrocze), 
przeprowadzono m.in. w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa, Urzędzie Trans-
portu Kolejowego, Polskich 
Kolejach Państwowych, War-
szawskiej Kolei Dojazdowej, 
wybranych urzędach gmin, 
starostwach i powiatowych 
zarządach dróg.  (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w grudniu 2016 i styczniu 2017 r., <www.nik.gov.pl>.
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