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Dotacje 
dla samorządów

Informację o wynikach kon
troli „Dotowanie zadań zleco
nych jednostkom samorządu 
terytorialnego” opracowano na 
podstawie wyników kontroli 
planowej „Dotowanie zadań 
zleconych jednostkom samo
rządu terytorialnego z zakresu 
administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami” 
oraz kontroli doraźnej „Plano
wanie i wykonywanie budże
tu państwa w zakresie dotacji 
celowych na zadania zlecone 
jednostkom samorządu tery
torialnego”. Celem pierwszego 
badania była ocena prawidło
wości, skuteczności i efektyw
ności działania systemu dota
cyjnego. Kontrolą objęto okres 
od 1 stycznia 2015 r. do dnia 
jej zakończenia, a przeprowa
dzono ją w 15 jednostkach: 
trzech urzędach wojewódz
kich (mazowieckim, podla
skim i pomorskim), trzech 
urzędach marszałkowskich 
z powyższych województw, 
starostwach powiatowych 
w Kwidzynie, Ożarowie Ma
zowieckim i Wysokiem Ma
zowieckiem, urzędach gmin 
w Gdyni, Łomży, Radomiu, 
Chmielnie, Piastowie i Supra
ślu. Celem drugiej kontroli, 
przeprowadzonej w Minister

stwie Finansów, była ocena 
sprawowania kontroli nad 
planowaniem, przekazywa
niem i rozliczaniem dotacji 
celowych na zadania zlecone 
jednostkom samorządu tery
torialnego oraz ocena działania 
systemu finansowania i rozli
czania samorządów z realizacji 
tych zadań. Badanie dotyczyło 
okresu od 1 stycznia 2014 r. do 
13 stycznia 2017 r. 

Działania ratownicze 
na autostradach

Sprawdzono organizację i przy
gotowanie do działań ratow
niczych na autostradach i dro
gach ekspresowych. Cele szcze
gółowe kontroli obejmowały 
ustalenie czy: procedury takich 
działań są spójne i pozwalają na 
sprawne prowadzenie czyn
ności; stworzono rozwiązania 
umożliwiające sprawną wy
mianę informacji i koordyna
cję działań pomiędzy różnymi 
służbami; wyposażenie służb 
oraz wyszkolenie ratowników 
pozwala na skuteczne prowa
dzenie działań ratowniczych; 
podmioty zarządzające auto
stradami i drogami ekspre
sowymi stworzyły warunki 
niezbędne do prowadzenia 
skutecznych działań ratow
niczych; podmioty zarządza
jące autostradami i drogami  

ekspresowymi bądź inne służby 
w sytuacji utrudnień w ruchu 
skutecznie informowały użyt
kowników i sprawnie rozłado
wywały korki i zatory. Badania
mi objęto m.in. Ministerstwo 
Zdrowia, sześciu dysponentów 
zespołów ratownictwa medy
cznego, Lotnicze Pogotowie 
Ra tun kowe, 15 jednostek Pań
stwowej Straży Pożarnej, 15 je
dnostek Policji, 11 jednostek 
organizacyjnych zarządzają
cych drogami, w tym General
ną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Auto strad. Badanie do tyczyło 
okresu od 1 stycznia 2015 r. do 
30 czerwca 2016 r. 

Ochrona zabytków

NIK sprawdziła, czy Pomor
ski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków zrealizował wnioski 
pokontrolne sformułowane po 
kontroli skargowej przepro
wadzonej w 2015 r. Dwa lata 
temu Izba stwierdziła, że nad
zór konserwatorski był niesku
teczny. Doprowadziło to m.in. 
do niewłaściwej ochrony obiek
tów znajdujących się na terenie 
dawnej Stoczni Gdańskiej oraz 
do nieskontrolowania stanu 
zachowania i warunków prze
chowywania tryptyku „Sąd 
Ostateczny” Hansa Memlin
ga. Czynności badawcze, prze
prowadzone w Wojewódzkim  
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Urzędzie Ochrony Zabyt
ków w Gdańsku, dotyczyły 
lat 2013–2016. Więcej na temat 
piszemy na str. 112.

Wspomaganie inwestycji

Oceniono realizację Programu 
wspierania inwestycji o istot
nym znaczeniu dla gospodar
ki polskiej na lata 2011–2020. 
Kontrolerzy sprawdzili, czy za
pewniają one transfer nowocze
snych technologii do polskiej 
gospodarki, czy tworzą miej
sca pracy o wysokiej produk
tywności i czy zachowana jest 
trwałość efektów wspieranych 
inwestycji. Badanie przepro
wadzono w 12 jednostkach: 
Ministerstwie Rozwoju, b. Pol
skiej Agencji Informacji i Inwe
stycji Zagranicznych (PAIZ) 
oraz u 10 beneficjentów pro
gramu. Kontrola obejmowała 
okres od 1 stycznia 2012 r. do 
30 września 2016 r., z odwo
łaniem do dokumentów lub 
zdarzeń powstałych lub zaist
niałych przed 1 stycznia 2012 r. 
oraz po 30 września 2016 r.

Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich

Najwyższa Izba Kontroli zba
dała działalność Funduszu Ini
cjatyw Obywatelskich (FIO). 
Oceniono: zarządzanie progra
mami FIO i metody wyboru 
projektów realizujących cele 

Funduszu; wykonanie dotowa
nych projektów oraz uzyskanie 
zakładanych efektów; prze
strzeganie przepisów i proce
dur obowiązujących przy przy
znawaniu i rozliczaniu środków 
FIO oraz skuteczność nadzoru 
nad ich wykorzystaniem. Kon
trolę przeprowadzono w Mini
sterstwie Rodziny, Pracy i Po
lityki Społecznej oraz w 30 or
ganizacjach pozarządowych, 
które w latach 2012–2015 re
alizowały zadania publiczne 
finansowane (dofinansowy
wane) ze środków FIO.

Placówki 
pomocy dziennej

Celem kontroli była ocena sku
teczności pomocy udzielanej 
rodzinom doświadczającym 
trudności w wypełnianiu funk
cji opiekuńczowychowaw
czych przez placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci. Badanie 
przeprowadzono w 23 placów
kach wsparcia dziennego oraz 
23 ośrodkach pomocy społecz
nej. Dotyczyło lat 2013–2016 
(I półrocze).

Ochrona  
dziedzictwa narodowego

Kontrola podjęta z inicjatywy 
własnej NIK. Jednym z głów
nych powodów jej przeprowa
dzenia były doniesienia medial
ne o problemach dotyczących 

Muzeum Polskiego w Rapper
swilu i zaniedbanych polskich 
cmentarzach za granicą. NIK 
postanowiła sprawdzić, czy 
państwo w wystarczającym 
stopniu dba o swoje materialne 
dziedzictwo narodowe za gra
nicą. Badanie przeprowadzo
no w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych, Radzie Ochrony Pa
mięci Walk i Męczeństwa oraz 
Stowarzyszeniu „Wspólnota 
Polska” w Warszawie. Czyn
ności kontrole dotyczyły lat 
2012–2016.

Świetlice szkolne

Oceniając funkcjonowanie 
świetlic szkolnych kontrolerzy 
Izby starali się odpowiedzieć 
na pytania, czy sposób organi
zacji zajęć pozwala na właści
wą opiekę nad uczniami oraz 
czy uwzględniane są potrzeby 
edukacyjne i rozwojowe dzieci. 
Skontrolowano 36 jednostek: 
4 kuratoria oświaty i 32 pu
bliczne szkoły. Badaniem ob
jęto również liczące powyżej 
200 uczniów publiczne szkoły 
podstawowe z całego kraju, od 
których uzyskano informacje 
o organizacji zajęć w świetli
cach oraz problemach związa
nych z ich funkcjonowaniem. 
Czynności kontrolne dotyczyły 
okresu ‒ 1 września 2014 r. 
‒ 31 stycznia 2017 r.
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Wsparcie 
pszczelarstwa

Kontrola przeprowadzona z ini
cjatywy własnej NIK. Jej głów
nym celem była ocena działań 
chroniących populację pszczół 
w Polsce a także sprawdzenie: 
czy polityka państwa służąca 
ochronie i wsparciu pszcze
larstwa jest wystarczająca 
w stosunku do problemów 
w sektorze; czy postulaty za
interesowanych organizacji 
i instytucji zostały uwzględ
nione w programach na rzecz 
pszczelarstwa; czy realizacja 
celów oraz zadań w nich za
wartych była skuteczna; czy 
nadzór nad realizacją zadań 
wspierających pszczelarstwo 
przebiegał prawidłowo. Bada
nie przeprowadzono w Mini
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Agencji Rynku Rolnego, 
a także w pięciu wojewódz
kich związkach pszczelarskich 
z siedzibami w Poznaniu, Lu
blinie, Rzeszowie, Olsztynie 
i Krakowie. Kontrolą objęto 
okres od 1 stycznia 2013 r. do 
30 września 2016 r.

Dokumentacja 
emerytalna

Przedmiotem kontroli było 
zbadanie działania systemu 
przechowywania dokumen
tacji osobowej i płacowej praco
dawców. Sprawdzono, czy ten 

system umożliwił obywatelom 
realizację uprawnień do świad
czeń emerytalnych za pracę 
przed 1999 r. w nieistnieją
cych już zakładach pracy. Kon
trolę przeprowadzono w Na
czelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych w Warszawie, 
pięciu archiwach państwowych 
(Archiwum Państwowym 
w Białymstoku, Archiwum 
Państwowym w Gdańsku, Ar
chiwum Państwowym w Kiel
cach, Archiwum Narodowym 
w Krakowie i Archiwum Pań
stwowym w Warszawie), pięciu 
urzędach marszałkowskich (z 
województw: podlaskiego, po
morskiego, świętokrzyskiego, 
małopolskiego, mazowieckie
go) oraz w pięciu oddziałach 
ZUS (w: Białymstoku, Gdań
sku, Kielcach i Krakowie oraz 
w I Oddziale ZUS w Warsza
wie). Czynności badawcze do
tyczyły okresu od 1 stycznia 
2013 r. do 30 czerwca 2016 r. 

Zapobieganie 
cyberprzemocy

Zbadano prawidłowość i sku
teczność działań właściwych 
instytucji, mających zapobiegać 
cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży. Kontrolę prze
prowadzono w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, Minister
stwie Cyfryzacji, pięciu ko
mendach wojewódzkich policji 
(z województw: lubuskiego, 

łódzkiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i zachod
niopomorskiego), 10 komen
dach powiatowych, a także 
ośmiu gimnazjach i dwóch 
zespołach szkół z tych woje
wództw. Badany okres doty
czył lat 2013–2017. 

Szkoły dla dorosłych

NIK zbadała, czy kształcenie 
w szkołach dla dorosłych jest 
prawidłowe, skuteczne i efek
tywne. Kontrolę przeprowa
dzono w pięciu publicznych 
placówkach dla dorosłych 
i 15 niepublicznych o upraw
nieniach szkół publicznych  
z pięciu województw (mazo
wieckiego, opolskiego, pod
laskiego, śląskiego i święto
krzyskiego) oraz czterech 
właściwych terytorialnie staro
stwach powiatowych i jednym 
urzędzie miasta na prawach 
powiatu. Badaniami objęto 
lata szkolne od 2013/2014 do 
2015/2016, a także zdarzenia 
przed i po tym okresie, mające 
znaczenie dla kontrolowanej 
działalności. 

Zdrowe żywienie 
w szkołach

Kontrolerzy NIK sprawdzi
li, jak władze szkół dbają 
o kształtowanie prawidło
wych nawyków żywienio
wych wśród uczniów. Badanie  
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przeprowadzono w pięciu 
województwach: lubelskim, 
małopolskim, mazowieckim, 
podlaskim i kujawskopomor
skim. W każdym z nich kon
trolą objęto dwie gminy oraz 
cztery szkoły podstawowe (po 
dwie z terenu każdej). Przed 
rozpoczęciem badania, które 
dotyczyło lat 2015–2016, Izba 
zorganizowała panel ekspertów 
w celu uzyskania odpowiedzi 
na pytanie, w jaki sposób szkoła 
powinna zorganizować pro
ces nauczania oraz wykonywać 
swoje zadania związane z ży
wieniem uczniów, aby uzyskać 
jak najlepsze efekty we wdra
żaniu prawidłowych nawyków 
żywieniowych sprzyjających 
zdrowiu i przeciwdziałających 
otyłości wśród dzieci. Więcej 
na ten temat piszemy na str. 61.

Diagnostyka 
laboratoryjna

Analizie poddano organizację, 
jakość, dostępność i finansowa
nie diagnostyki laboratoryjnej. 
W trakcie kontroli oceniono, 
czy: laboratoria diagnostyczne 
wykonują badania w sposób 
prawidłowy i zgodny z prze
pisami; sposób ich finansowa
nia ma wpływ na dostępność 
świadczeń; wyniki prac labo
ratoriów osiągają pożądaną 
jakość; system nadzoru nad 

diagnostyką laboratoryjną za
pewnia prawidłowe wykonanie 
zadania publicznego. Kontrolę 
przeprowadzono w Minister
stwie Zdrowia, u 29 podmio
tów leczniczych oraz w 14 me
dycznych laboratoriach diagno
stycznych. Sprawdzany okres 
objął lata 2015–2016.

Profilaktyka 
stomatologiczna

Celem kontroli była ocena sku
teczności profilaktyki stoma
tologicznej dzieci i młodzieży 
w województwie lubelskim. 
Badaniem objęto 12 jednostek, 
w tym: Oddział Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Lublinie, 
Urząd Miasta Lublina i 10 pod
miotów realizujących świad
czenia stomatologiczne. Kon
trola dotyczyła lat 2014–2016. 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Oceniono nadzór gmin nad 
funkcjonowaniem zbiorni
ków bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, w tym rzetelność pro
wadzenia ewidencji i wypełnia
nia obowiązków sprawozdaw
czych przez firmy zajmujące się 
opróżnianiem takich zbiorni
ków i transportem nieczysto
ści. Kontrolę, która objęła lata 

2014–2015, przeprowadzono 
w dwudziestu urzędach gmin 
z województwa lubuskiego.

Mieszkanie 
dla młodych

Analizie poddano zmiany 
w rządowym programie „Mie
szkanie dla Młodych” i wpływ 
tych zmian na jego efektyw
ność. Cele szczegółowe bada
nia definiowały następujące 
pytania: czy program MdM 
i jego zmiany zostały przygo
towane rzetelnie; czy program 
realizowany jest zgodnie z za
łożeniami oraz czy środki pu
bliczne przeznaczone na jego 
wykonanie zostały prawidłowo 
wykorzystane; czy dotychcza
sowa liczba udzielonych kre
dytów wskazuje na możliwość 
wykorzystania ustalonego li
mitu środków programu. Kon
trolę przeprowadzono w Mi
nisterstwie Infrastruktury 
i Budownictwa oraz Banku 
Gospodarstwa Krajowego, 
a także w bankach kredytu
jących – Millennium SA., PKO 
BP SA i Pekao SA. Badanie do
tyczyło okresu od 1 stycznia 
2014 r. do 30 września 2016 r., 
z uwzględnieniem okresów 
wcześniejszych i późniejszych, 
jeżeli miało to wpływ na dzia
łalność objętą kontrolą.
 (red.)

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