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Nielegalny hazard

Badanie przeprowadzone na 
zlecenie Sejmu. Komisja Kultu-
ry Fizycznej, Sportu i turysty-
ki wniosła o sprawdzenie tych 
podmiotów, które na mocy 
ustawy o grach hazardowych są 
obowiązane do kontrolowania 
rynku. Zbadano ocenę skutecz-
ności organów Służby Celnej 
w zwalczaniu nielegalnej dzia-
łalności polegającej na organi-
zowaniu zakładów wzajemnych  
za pośrednictwem sieci Inter-
net, reklamie takich zakładów 
oraz w zwalczaniu uczestnic-
twa w nich obywateli RP. Skon-
trolowano również skutecz-
ność nadzoru organów Służby 
Celnej nad podmiotami, któ-
re uzyskały zezwolenia Mini-
stra Finansów na prowadzenie 
zakładów wzajemnych, w tym 
za pośrednictwem Interne-
tu. Badanie, przeprowadzo-
ne w Ministerstwie Finansów 
oraz w Izbie Celnej w Szcze-
cinie, obejmowało okres od 
1 stycznia 2010 r. do 30 paź-
dziernika 2014 r.

Sieci gazowe

Dokonano oceny działań spółki 
GAZ-SYStEM S.A. dotyczą-
cych budowy nowych gazocią-
gów, a także nadzoru nad bez-
pieczeństwem gazociągów już 

eksploatowanych. Cele szcze-
gółowe obejmowały kontrolę: 
bezpieczeństwa eksploatowa-
nych gazociągów w ramach Sys-
temu Eksploatacji Sieci Prze-
syłowej (SES P); umów zawar-
tych przez GAZ-SYStEM 
z wykonawcami pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa 
nowych gazociągów i tych już 
działających; nadzoru sprawo-
wanego przez GAZ-SYStEM 
nad budowami nowych gazo-
ciągów; celowości zmian wpro-
wadzonych przez Ministra 
Gospodarki w przepisach doty-
czących eksploatacji i budo-
wy sieci gazowych w zakresie 
podniesienia ich bezpieczeń-
stwa. Badaniem objęto Mini-
sterstwo Gospodarki oraz spół-
kę operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYStEM S.A. 
okres objęty czynnościami 
kontrolnymi obejmował lata 
2011–2014 (do 15 września).

Terminal lNG

Najwyższa Izba Kontroli zbada-
ła realizację budowy terminala  
gazowego w  Świnoujściu. 
Sprawdzono realizację po sz-
czególnych inwestycji składa-
jących się na tę budowę, oce-
niono zagrożenia dla całego 
przedsięwzięcia wynikają-
ce z upadłości wykonawców 
inwestycji oraz nadzór i koor-

dynację działań nad projek-
tem. Badania objęły lata 
2009–2014. Skontrolowano 
Ministerstwo Skarbu Państwa, 
Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Rozwoju oraz transporto-
wy Dozór techniczny (tDt), 
a także spółki odpowiedzial-
ne za poszczególne inwestycje: 
GAZ-SYStEM S.A. (GAZ- 
-SYStEM – dodatkowo pełni-
ła też rolę koordynatora całego 
przedsięwzięcia), Polskie lNG 
S.A .(PlNG) oraz Zarząd Mor-
skich Portów Szczecin i Świ-
noujście S.A. 

Systemy 
teleinformatyczne

oceniono wdrażanie wybra-
nych wymagań określonych 
w rozporządzeniu Krajowych 
Ram Interoperacyjności (KRI), 
w tym: prawidłowość reali-
zacji przez Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji (MAiC) 
zadań określonych w rozpo-
rządzeniu KRI, w szczegól-
ności w zakresie prowadzenia  
repozytorium interoperacyj-
ności oraz publicznej dysku-
sji nad rekomendacjami doty-
czącymi interoperacyjności; 
działania burmistrzów oraz 
prezydentów miast dotyczą-
cych dostosowania posiada-
nych systemów informatycz-
nych do współpracy z innymi 
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systemami/rejestrami infor-
matycznymi. Kontrolę prze-
prowadzono w 25 jednost-
kach: MAiC oraz 24 wybra-
nych urzędach gmin miejskich 
i miast na prawach powiatu 
w województwach: dolnoślą-
skim, małopolskim, mazowiec-
kim, śląskim, wielkopolskim 
i zachodniopomorskim. Bada-
niem objęto okres od dnia wej-
ścia w życie rozporządzenia 
KRI, tj. od 31 maja 2012 r. do 
dnia zakończenia czynności 
kontrolnych w 2014 r. 

egzaminy zewnętrzne

Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła funkcjonowanie syste-
mu egzaminów zewnętrz-
nych. Inspektorzy szczegóło-
wą uwagę zwrócili na: sposób  
weryfikacji wiedzy i umie-
jętności uczniów; sprawno-
ści realizacji zadań przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną  
w Warszawie i okręgowe komi-
sje egzaminacyjne; sposób 
i zakres wykorzystania egza-
minów zewnętrznych do pod-
noszenia jakości kształcenia 
na poszczególnych poziomach 
zarządzania oświatą. Kontro-
lę przeprowadzono w Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej 
w Warszawie i w pięciu okrę-
gowych komisjach egzami-
nacyjnych (w Łomży, Kra-
kowie, Gdańsku, Warszawie 
i Poznaniu) oraz w 16 zespo-

łach publicznych szkół dla dzie-
ci i młodzieży. Badanie doty-
czyło lat 2009–2014.

wychowankowie 
pieczy zastępczej

NIK sprawdziła w jaki spo-
sób udzielana jest pomoc na 
usamodzielnianie się pełno-
letnich wychowanków rodzin 
zastępczych, domów dziecka, 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych lub regionalnych pla-
cówek opiekuńczo-terapeu-
tycznych, czyli wychowanków 
pieczy zastępczej. Kontrolę 
przeprowadzono w 25 powia-
towych centrach pomocy ro -
dzinie i miej skich ośrodkach 
pomocy społecznej. ocenio-
no pomoc dla 1 079 wycho-
wanków pieczy zastępczej 
usamodzielnionych w latach 
2010–2011 (w zakresie korzy-
stania ze świadczeń pomocy 
społecznej) oraz 808 wycho-
wanków usamodzielnianych 
w latach 2012–2013 według 
przepisów ustawy o pieczy 
zastępczej. Kontrolą objęto 
lata 2012–2013.

Przebudowa  
drogi krajowej nr 91

Droga ta jest elementem VI ko - 
rytarza infrastrukturalnego 
transeuropejskiej sieci trans-
portowej tEN-t o zasięgu 
kontynentalnym, a równo-

cześnie stanowi podstawo-
wy ciąg komunikacyjny Wło-
cławka. objęta kontrolą inwe-
stycja polegała na przebudo-
wie DK91 na terenie miasta 
na odcinku o długości ponad 
13 km, wraz z budową (prze-
budową) obiektów inżynier-
skich i infrastruktury tech-
nicznej. NIK zbadała: przy-
gotowania do przebudowy 
drogi krajowej nr 91; prawi-
dłowość wyłonienia uczest-
ników procesu budowlane-
go; sprawowanie nadzoru 
nad inwestycją. Zwrócono  
także uwagę na ewentualne 
mechanizmy korupcjogenne 
w procesie przygotowywania 
i prowadzenia przebudowy. 
Czynności kontrolne dotyczy-
ły lat 2007–2014, objęły one 
dwie jednostki odpowiedzial-
ne za inwestycję: Urząd Mia-
sta Włocławek oraz Miejski 
Zarząd Dróg we Włocławku.

oczyszczanie ścieków 
w uzdrowiskach

W gminach uzdrowiskowych 
z roku na rok rośnie liczba 
udzielanych zabiegów, w tym 
tych z wykorzystaniem wód 
leczniczych zawierających 
liczne związki chloru i siar-
ki. Ścieki powstałe w wyni-
ku udzielania takich zabiegów 
nie są kierowane do odrębnych 
oczyszczalni. Są mieszane 
przez zakłady uzdrowiskowe 
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z innymi ściekami (bytowymi) 
i odprowadzane do oczyszczal-
ni komunalnych. Celem kon-
troli była ocena wywiązywania  
się przez gminy i przedsię-
biorstwa wodno-kanaliza-
cyjne z dbałości o właściwą 
jakość odprowadzanych ście-
ków pokąpielowych. Badaniem 
objęto pięć gmin uzdrowisko-
wych oraz cztery przedsiębior-
stwa wodno-kanalizacyjne  
z województw: dolnośląskie-
go, kujawsko-pomorskiego, 
małopolskiego, podkarpackie-
go i świętokrzyskiego. Kontro-
la dotyczyła okresu od 1 stycz-
nia 2011 r. do 30 marca 2014 r.

ochrona drzew 
w miastach

Kontrola przeprowadzona z ini-
cjatywy własnej NIK. Zbada-
no wykorzystanie przez jed-
nostki samorządu terytorial-
nego instrumentów prawnych 
dla ochrony drzew, skutecz-
ność ich wykorzystania. Kon-
trolę przeprowadzono w dzie-
sięciu urzędach miast oraz 
dziewięciu starostwach powia-
towych z różnych regionów  
Polski. Badaniem objęto inwe-
stycje, w których powierzch-
nia zabudowy budynku była 
większa niż 500 m2, i z powo-
du których wydano zezwo-
lenie na usunięcie drzew lub 

odmówiono wydania takiego 
zezwolenia. Czynności kontrol-
ne dotyczyły lat 2010–2014.

Niepubliczne  
szkoły artystyczne

Celem kontroli była oce-
na wypełniania przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego obowiązków 
w zakresie udzielania dota-
cji niepublicznym szkołom 
artystycznym i sprawowa-
nia nad nimi nadzoru peda-
gogicznego oraz ocena wyko-
rzystania dotacji przez nie-
publiczne szkoły artystyczne 
o uprawnieniach szkół publicz-
nych. Badanie przeprowadzo-
no w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego,  
Centrum Edukacji Artysty-
cznej oraz w 16 niepublicz-
nych szkołach artystycznych 
o uprawnieniach szkół publicz-
nych. Kontrolą objęto lata 
szkolne 2010/2011–2013/2014.

Przejścia graniczne

oceniono organizację i finanso-
wanie zadań Wojewody lubel-
skiego w zakresie utrzymania 
przejść granicznych, prawidło-
wości i stopnia wykorzysta-
nia przez Służbę Celną i Straż  
Graniczną budynków, budowli, 
urządzeń technicznych i sprzę-

tu kontrolnego. Sprawdzono 
wykorzystywanie przez Służbę 
Celną i Straż Graniczną obiek-
tów infrastruktury, jej wypo-
sażenia, urządzeń technicz-
nych i sprzętu kontrolnego na 
pięciu Drogowych Przejściach 
Granicznych w: Kukurykach, 
terespolu, Dorohusku, Zosi-
nie i Hrebennem oraz dwóch 
Kolejowych Przejściach Gra-
nicznych, w terespolu i Doro-
husku. Kontrolą objęto lata 
2011–2013. 

odmierzanie  
paliw płynnych

Badanie zostało przeprowadzo-
ne z inicjatywy Najwyższej 
Izby Kontroli. Jej celem była 
ocena sprawności funkcjo-
nowania okręgowego Urzę-
du Miar w Łodzi – instytu-
cji państwowej realizującej 
prawną kontrolę metrolo-
giczną przyrządów pomiaro-
wych na terenie województw 
łódzkiego i świętokrzyskiego. 
Badanie, które obejmowało 
lata 2012–2014 (I półrocze), 
przeprowadzono w okręgo-
wym Urzędzie Miar w Łodzi 
oraz podległych mu pięciu 
obwodowych urzędach miar 
w: Łodzi, Piotrkowie trybunal-
skim, Zduńskiej Woli, Łowi-
czu i Kielcach. 

(red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2015 r., s. <www.nik.gov.pl>.
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