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Krwiodawstwo 
i krwiolecznictwo

NIK oceniła system zaopa-
trzenia w krew i jej składniki 
oraz sposób ich wykorzysta-
nia. Kontrolę przeprowadzono 
w 18 jednostkach: Minister-
stwie Zdrowia, Narodowym 
Centrum Krwi, Instytucie  
Hematologii i Transfuzjolo-
gii w Warszawie, ośmiu cen-
trach krwi oraz siedmiu pod-
miotach leczniczych. Badanie 
objęło lata 2012–2013. 

Spółki komunalne

Oceniono działalność wybra-
nych gminnych spółek komu-
nalnych z województwa łódz-
kiego dotyczącą: przygotowa-
nia organizacyjno-prawnego do 
wykonywania zadań o charak-
terze użyteczności publicznej; 
realizacji zadań powierzonych 
spółkom przez samorządy  
gmin; wyników ekonomicz-
no-finansowych spółek; prze-
strzegania zasad doboru i wy-
nagradzania członków zarzą-
dów i rad nadzorczych spółek.  
Celem kontroli, przeprowa-
dzonej w 5 urzędach gmin 
i w 10 spółkach komunalnych,  
była również identyfikacja ry-
zyka korupcji i mechanizmów 
korupcjogennych. Badaniem 
objęto lata 2010–2013.

Programy 
terapeutyczne i lekowe

Izba sprawdziła skuteczność 
działań podejmowanych w celu 
zapewnienia uprawnionym do-
stępu do innowacyjnych me-
tod leczenia w ramach terapeu-
tycznych i lekowych progra-
mów zdrowotnych oraz oceniła 
system kontraktowania i finan-
sowania tych świadczeń. Kon-
trolą objęto 15 jednostek: Mi-
nisterstwo Zdrowia, Agencję 
Oceny Technologii Medycz-
nych, Centralę Narodowego 
Funduszu Zdrowia, cztery 
oddziały wojewódzkie NFZ, 
osiem podmiotów leczniczych 
realizujących terapeutyczne/
lekowe programy zdrowotne. 
Badanie dotyczyło okresu od 
stycznia 2011 r. do czasu za-
kończenia czynności kontrol-
nych. 

Medyczne  
działania ratownicze

Przedmiotem kontroli była 
organizacja i funkcjonowanie 
medycznych działań ratowni-
czych w województwie mało-
polskim. Sprawdzono, czy sys-
tem działa tak, aby stworzyć 
jak najlepsze warunki udzie-
lenia pomocy w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowia i życia oraz 
czy zadania w tym zakresie są 

sprawnie i skutecznie realizo-
wane. Badanie przeprowadzo-
no w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie 
oraz u pięciu dysponentów ze-
społów ratownictwa medycz-
nego, z których dwóch prowa-
dziło również Skoncentrowa-
ne Dyspozytornie Medyczne 
nr 1 w Krakowie i nr 2 w Tar-
nowie. Kontrolą objęto okres 
od 2011 r. do 2014 r. 

Finanse województwa 
mazowieckiego

Dokonano oceny prawidłowo-
ści realizacji budżetu samorzą-
du województwa mazowiec-
kiego w  latach 2011−2013 
i  w  pierwszym półroczu 
2014 r., z uwzględnieniem 
przyczyn nadmiernego zadłu-
żenia. Sprawdzono: rzetelność 
ujęcia w uchwałach budżeto-
wych i Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Województwa 
Mazowieckiego planowanych 
kwot dochodów i wydatków 
oraz wyniku budżetu woje-
wództwa; prawidłowość re-
alizacji budżetu; kształtowa-
nie się potrzeb pożyczkowych 
oraz wykonanie planu przy-
chodów i rozchodów; efek-
tywność zarządzania płyn-
nością; stan i kierunki zadłu-
żenia; rzetelność sporządze-
nia kwartalnych sprawozdań 
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w zakresie operacji finanso-
wych. Badaniami kontrolny-
mi objęto gospodarkę finan-
sową samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego w latach 
2011−2013 i w pierwszym pół-
roczu 2014 r. oraz działania 
wcześniejsze w zakresie plano-
wania i zaciągania zobowiązań.

Wykorzystanie 1% 
przez OPP

Zbadano sprawowanie przez 
ministra właściwego ds. zabez-
pieczenia społecznego nadzoru 
nad funkcjonowaniem syste-
mu jednoprocentowego odpisu 
od podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz wykorzy-
stanie środków z odpisu przez 
organizacje pożytku publicz-
nego (OPP). Kontrolę przepro-
wadzono w Ministerstwie Pra-
cy i Polityki Społecznej. W in-
formacji wykorzystano wyniki 
kontroli doraźnych, przepro-
wadzonych przez Delegatury 
NIK w Szczecinie i Poznaniu 
w 13 OPP funkcjonujących na 
terenie województw zachod-
niopomorskiego i wielkopol-
skiego. Kontrolą objęto lata 
2010–2013.

Odpady medyczne

Funkcjonowanie systemu 
unieszkodliwiania odpadów 
medycznych było przedmio-
tem badania NIK, przeprowa-

dzonego w II kwartale 2014 r. 
Kontrolą objęto 18 jednostek, 
z tego 12 podmiotów leczni-
czych – szpitali (po dwie pla-
cówki w  województwach: 
mazowieckim, podlaskim, 
kujawsko-pomorskim, łódz-
kim, opolskim i podkarpac-
kim) i  sześć powiatowych 
stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznych (po jednej w każdym 
z ww. województw). Spraw-
dzono m.in. organizację postę-
powania z odpadami medycz-
nymi, działania dotyczące ich 
unieszkodliwiania, ewidencjo-
nowania i sprawozdawczości, 
postępowanie dotyczące za-
wierania i wykonywania umów 
z podmiotami odbierającymi 
odpady medyczne. Czynno-
ści badawcze dotyczyły okre-
su od od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2013 r. 

Realizacja zadań NFZ

Celem kontroli była oce-
na działalności Narodowego 
Funduszu Zdrowia na rzecz 
zapewnienia równego dostę-
pu do świadczeń zdrowotnych 
w ramach środków przewi-
dzianych w planie finansowym 
NFZ na rok 2013. Sprawdzo-
no także realizację wniosków 
pokontrolnych NIK, sformu-
łowanych po badaniu wykona-
nia planu finansowego Fundu-
szu w 2012 r. Kontrolę prze-
prowadzono w Centrali NFZ 

oraz czterech oddziałach wo-
jewódzkich Funduszu.

Ochrona powietrza

Izba sprawdziła działania pod-
miotów publicznych na rzecz 
poprawy jakości i ochrony po-
wietrza przed zanieczyszcze-
niami. Kontrolą objęto: funk-
cjonowanie monitoringu po-
wietrza; przygotowanie pro-
gramów ochrony powietrza 
przez poszczególne organy sa-
morządów województw i reali-
zację przez gminy zadań okre-
ślonych w tych programach; fi-
nansowanie przez Wojewódzki  
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej za-
dań z zakresu ochrony powie-
trza; współpracę jednostek 
organizacyjnych przy reali-
zacji przedsięwzięć z zakre-
su ochrony powietrza. Bada-
nie prowadzono na obszarze  
5 województw: małopolskie-
go, mazowieckiego, opolskie-
go, pomorskiego i śląskiego. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Środowiska, urzędy marszał-
kowskie (z wyłączeniem ma-
łopolskiego), a także w każ-
dym województwie: po dwie 
gminy, Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Czynności kontrolne 
dotyczyły okresu od 1 stycznia 
2008 r. do 30 czerwca 2014 r.
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Oddziały pediatryczne

Dokonano oceny warunków 
leczenia na oddziałach pe-
diatrycznych w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 
w latach 2011–2014. Inspek-
torzy zwrócili uwagę przede 
wszystkim na: warunki reali-
zowania świadczeń w oddzia-
łach pediatrycznych; skutecz-
ność działań w celu zapewnie-
nia równego dostępu do świad-
czeń zdrowotnych; sprawność 
techniczną urządzeń medycz-
nych oraz zapewnienie facho-
wej i ciągłej ich obsługi; rzetel-
ność sporządzania ofert w po-
stępowaniach konkursowych 
NFZ oraz realizację umów 
w zakresie pediatrii. Kontro-
lą objęto okres od 1 stycznia 
2011 r. do 31 stycznia 2014 r. 
Przeprowadzono ją w sześciu 
szpitalach powiatowych. 

Sprzedaż  
lokali komunalnych 

NIK zbadała sprzedaż komu-
nalnych lokali mieszkalnych 
w trybie bezprzetargowym. 
W szczególności oceniono: 
stosowane przez gminy ure-
gulowania prawne oraz orga-
nizacyjne dotyczące sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkal-
nych; bezprzetargową sprze-
daż tych lokali, w tym legal-

ność udzielania bonifikaty oraz 
prawidłowość ustalania jej wy-
sokości; monitorowanie wtór-
nego obrotu lokalami miesz-
kalnymi sprzedanymi z boni-
fikatą; egzekwowanie zwrotu 
równowartości udzielonej bo-
nifikaty w sytuacji zaistnienia 
takiego obowiązku. Kontro-
la objęła lata 2011–2013 oraz 
pierwszy kwartał 2014 r.

Lokale socjalne

Zbadano czy gminy są w sta-
nie zapewnić potrzebującym 
lokale socjalne i pomieszczenia 
tymczasowe. Do kontroli, któ-
ra objęła lata 2011–2013, wy-
typowano 10 gmin. Czynno-
ści badawcze przeprowadzono  
w 13 jednostkach (w dzie-
więciu urzędach miast i czte-
rech podmiotach, którym po-
wierzone zostały do realiza-
cji zadania objęte zakresem  
kontroli).

Funkcjonowanie  
ferm zwierząt

Inspektorzy ocenili: wykony-
wanie zadań przez organy ad-
ministracji rządowej ochrony 
środowiska dotyczących ferm 
zwierząt; sprawowanie nad-
zoru przez inspekcję wetery-
naryjną; realizację przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną 

zadań związanych z fermami. 
Badaniami kontrolnymi obję-
to lata 2011–2013. Przeprowa-
dzono je w Ministerstwie Śro-
dowiska, Głównym Inspek-
toracie Ochrony Środowiska, 
Głównym Inspektoracie We-
terynarii, w pięciu wojewódz-
kich inspektoratach ochrony 
środowiska, ośmiu powiato-
wych inspektoratach wete-
rynarii, ośmiu powiatowych 
stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych. 

Ochrona 
przeciwpowodziowa

Przedmiotem kontroli była 
realizacja „Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej w dorze-
czu Odry” w 2013 r. Oceniono  
także rzetelność sporządza-
nia sprawozdań finansowych 
oraz zgodność poniesionych 
wydatków z warunkami pro-
cedur Banku Światowego. 
Kon trolę przeprowadzono od 
13 marca do 9 czerwca 2014 r, 
objęto nią pięć jednostek tj.: 
Biuro Koordynacji Projektu  
we Wrocławiu, Dolnośląski  
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we Wrocławiu,  
Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, 
regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu oraz 
w Gliwicach.             (red.)

„informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r., s. <www.nik.gov.pl>.
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