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Utrzymanie dróg 
przez JST

W latach 2004–2017 gminy 
otrzymały w zarząd blisko 
1,4 tys. km starych dróg kra-
jowych, które po wybudowaniu 
i oddaniu do użytkowania no-
wych dróg krajowych, w tym 
dróg ekspresowych lub auto-
strad, przestały pełnić swoją 
dotychczasową funkcję. Naj-
wyższa Izba Kontroli oceniła, 
czy jednostki samorządu te-
rytorialnego (JST) zapewniły 
właściwą organizację ruchu 
i utrzymanie przejętych dróg. 
Kontrolę przeprowadzono 
w 12 urzędach gmin, dwóch 
starostwach powiatowych, 
siedmiu powiatowych zarzą-
dach dróg oraz w pięciu wo-
jewódzkich zarządach dróg. 
Badaniem objęto okres od 
2004 r. do 2017 r.

Zarządzanie  
drogami wojewódzkimi

Utrzymanie należytego stanu 
infrastruktury drogowej, jak 
również prawidłowość zarzą-
dzania tą infrastrukturą, ma 
istotny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa oraz wygo-
dę ruchu. Z tego względu NIK 
przeprowadziła kontrolę oraz 
ocenę działań zarządców dróg 
wojewódzkich w: Łódzkiem, 

Małopolskiem, Mazowieckiem 
i Podlaskiem oraz Miejskim 
Zarządzie Dróg w Płocku i Za-
rządzie Dróg Miejskich w War-
szawie. Sprawdzono m.in.: rze-
telność działań planistycznych 
dotyczących rozwoju, finanso-
wania, budowy i remontowania 
dróg; prowadzenie ewiden-
cji dróg; wykonywanie zadań 
związanych z utrzymaniem na-
wierzchni dróg, chodników 
i urządzeń zabezpieczających 
ruch; rzetelność przeprowa-
dzania okresowych kontroli 
stanu technicznego dróg. Ba-
danie dotyczyło okresu od roku 
2014 do III kwartału 2017 r. 

Awans 
zawodowy nauczycieli

Analizie poddano wprowa-
dzony w 2000 r. system awan-
su zawodowego nauczycieli. 
Sprawdzono czy: postępo-
wanie w sprawie nadawania 
nauczycielom stopni awansu 
zawodowego jest rzetelnie pro-
wadzone; ten awans skutkuje 
pozytywną zmianą w działal-
ności dydaktyczno-wychowaw-
czo-opiekuńczej szkoły; szkoły 
i placówki oświatowe wprowa-
dzają mechanizmy motywujące 
nauczycieli dyplomowanych do 
dalszego rozwoju zawodowe-
go. Badanie przeprowadzono 
w Ministerstwie Edukacji Na-

rodowej, Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Cen-
trum Edukacji Artystycznej 
w Warszawie, pięciu kurato-
riach oświaty, dziesięciu jed-
nostkach samorządu terytorial-
nego, 24 szkołach publicznych. 
Kontrola dotyczyła lat szkol-
nych 2015/2016–2017/2018.

Kuratorzy sądowi

Sprawdzono prawidłowość 
realizowania przez kuratorów 
sądowych zadań związanych 
z wykonywaniem orzeczeń 
sądu o charakterze kontrolnym, 
wychowawczo-resocjalizacyj-
nym, diagnostycznym i profi-
laktycznym. Ocenie podda-
no także nadzór i kontrolę nad 
działalnością kuratorów, jak też 
czynności podejmowane w celu 
skoordynowania i usprawnienia 
ich pracy. Skontrolowano Mini-
sterstwo Sprawiedliwości, pięć 
sądów okręgowych i dziesięć 
rejonowych. Badaniem objęto 
lata 2014–2017 (do zakończe-
nia kontroli).

Akademie morskie

NIK sprawdziła wykorzysty-
wanie przez podmioty prywat-
ne obiektów i sprzętu należą-
cych do Akademii Morskiej 
w Gdyni i Akademii Morskiej 
w Szczecinie, jak też gospoda-
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rowanie posiadanym mieniem 
przez obie uczelnie. Kontro-
lę przeprowadzono we wspo-
mnianych szkołach wyższych 
oraz w Studium Doskonale-
nia Kadr Akademii Morskiej 
w Gdyni. Badanie dotyczyło 
lat 2015–2017. 

Wydzierżawianie 
szpitali

Najwyższa Izba Kontroli pod-
jęła się zbadania prawidłowości 
wydzierżawiania szpitali sta-
nowiących mienie komunal-
ne. Sprawdzono czy dokonano 
tego w sposób rzetelny i legalny 
i czy w umowach dzierżawy 
zabezpieczono interes powia-
tu. Kontrolą objęto starostwa 
powiatowe w Pszczynie, Bia-
łogardzie, Opatowie i Łasku 
oraz Regionalne Centrum Me-
dyczne w Białogardzie. Badanie 
dotyczyło okresu od 2010 r. do 
końca sierpnia 2017 r.

Przewóz towarów 
niebezpiecznych

Izba sprawdziła, czy działania 
podejmowane przez organy 
administracji publicznej oraz 
jednostki odpowiedzialne za 
organizację i nadzór nad prze-
wozem drogowym towarów nie-
bezpiecznych (TN) skutecznie 
eliminowały zagrożenia wyni-
kające z ich transportowania. 
Skontrolowano Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa, 
Transportowy Dozór Technicz-
ny, urzędy wojewódzkie, urzędy 
marszałkowskie oraz komendy 
wojewódzkie Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Badaniem objęto 
lata 2015–2017 (I półrocze). 
Ponieważ w 2012 r. weszły 
w życie nowe przepisy regu-
lujące przewóz TN, a także na 
potrzebę analizy porównawczej, 
sprawdzono również dokumen-
ty z lat 2012–2014.

Sieci wodociągowe 
w miastach

Kontrola została podjęta z inicja-
tywy własnej NIK, w związku 
z licznymi doniesieniami praso-
wymi oraz skargami kierowany-
mi do Izby, z których wynikało, 
że polskie sieci wodociągowe są 
przestarzałe i awaryjne, a po-
ziom świadczonych usług wodo-
ciągowych nie uzasadnia wyso-
kiej ceny za dostarczaną wodę. 
W związku z tym kontrolerzy 
sprawdzili, czy działania podej-
mowane w wybranych miastach 
i przedsiębiorstwach wodocią-
gowo-kanalizacyjnych zapew-
niają dostawę wody o odpowied-
niej jakości, w dostatecznej ilo-
ści oraz pod wystarczającym 
ciśnieniem. Badaniem, które 
dotyczyło okresu od 1 stycz-
nia 2015 r. do 31 marca 2017 r., 
objęto 12 miast i 12 przedsię-
biorstw wodociągowo-kanali-
zacyjnych. 

Porty morskie

Oceniono skuteczność działań 
organów administracji pań-
stwowej i zarządcy infrastruk-
tury kolejowej na rzecz popra-
wy dostępu od strony morza 
i od strony lądu do portów mor-
skich o podstawowym znacze-
niu dla gospodarki narodowej 
(Gdańsk, Gdynia, Szczecin 
i Świnoujście). Skontrolowano 
Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa, Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, zarządcę infra-
struktury kolejowej, Regiony 
Inwestycyjne ww. zarządcy, 
urzędy morskie. Badaniem 
objęto lata 2014–2017. 

Miejsca 
obsługi podróżnych

Inspiracją do przeprowadzenia 
kontroli były interpelacje posel-
skie dotyczące miejsc obsługi 
podróżnych (MOP) na auto-
stradach i drogach ekspreso-
wych, a także publikacje po-
święcone tym zagadnieniom na 
stronach internetowych czaso-
pism i portali ogólnospołecz-
nych oraz branżowych. Z tych 
źródeł wynikało, że istotnym 
problemem dla podróżnych 
korzystających z dróg klasy 
A i S jest brak na niektórych 
odcinkach niezbędnego wypo-
sażenia w obiekty i urządzenia 
obsługi uczestników ruchu. Izba 
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postanowiła zatem sprawdzić  
prawidłowość projektowania, 
budowy i eksploatacji MOP-ów 
znajdujących się przy drogach 
szybkiego ruchu. Badanie, które 
objęło lata 2012–2017, przepro-
wadzono w centrali Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Warszawie oraz jej 
sześciu oddziałach wojewódz-
kich w: Lublinie, Łodzi, Po-
znaniu, Warszawie, Wrocławiu 
i Zielonej Górze.

Dostęp do ginekologa 
na wsi

NIK zbadała, czy kobietom 
mieszkającym na wsi zapew-
niono dostęp do ginekologicz-
nej i położniczej opieki me-
dycznej wykonywanej w wa-
runkach ambulatoryjnych, 
zgodnie z obowiązującymi 
standardami. Skontrolowano 
osiem oddziałów wojewódz-
kich Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz 24 podmioty 
lecznicze udzielające świad-
czeń w gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich. Badaniem 
objęto lata 2016–2017.

Ochrona powietrza

Przeprowadzona w 2014 r. kon-
trola NIK wykazała, że Polska 
jest jednym z krajów Unii Eu-
ropejskiej z najgorszą jakością 

powietrza. Dodatkowym nie-
pokojącym zjawiskiem była 
wyjątkowo duża skala prze-
kroczeń poziomów niektó-
rych zanieczyszczeń powietrza 
w stosunku do wartości pożą-
danych, w tym rakotwórczym 
Benzo(a)pirenem (B(a)P), 
 którego stężenie w Polsce było 
zdecydowanie najwyższe spo-
śród wszystkich krajów Wspól-
noty. Ostatnia kontrola ochro-
ny powietrza została przepro-
wadzona z inicjatywy własnej 
NIK; miała ona na celu m.in. 
ocenę stanu realizacji wnio-
sków sformułowanych w wy-
niku wcześniejszych kontro-
li. Badaniem objęto działania 
podmiotów publicznych mają-
ce na celu ograniczenie emisji 
substancji stanowiących naj-
większy problem dla jakości 
powietrza w Polsce, tj. pyłów 
zawieszonych (PM10 i PM2,5), 
B(a)P oraz dwutlenku azotu 
(NO2). Skontrolowano trzy 
ministerstwa, pięć urzędów 
marszałkowskich i 13 urzędów 
miast. Badany okres obejmował 
lata 2014–2017 (I półrocze).

Kredyty walutowe

Kontrola przeprowadzona z ini-
cjatywy NIK. Była odpowiedzią 
na liczne postulaty obywateli 
o sprawdzenie dotychczasowych 
działań organów odpowiedzial-

nych za ochronę konsumentów 
na rynku finansowym wobec nie-
dozwolonych praktyk stosowa-
nych przez banki przy udzielaniu 
kredytów objętych ryzykiem wa-
lutowym. Skontrolowano Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, Komisję Nadzoru Fi-
nansowego (KNF), Rzeczni-
ka Finansowego (RF), urzędy 
miast w Warszawie, Krakowie 
i Olsztynie. Badaniem objęto lata 
2005–2017, z zastrzeżeniem, że 
kontrola KNF była ograniczona 
do okresu 2008–2017, gdyż wcze-
śniej Komisja nie sprawowała 
nadzoru bankowego. Kontrola 
RF była ograniczona do okresu 
od utworzenia tej państwowej 
osoby prawnej, tj. 11 październi-
ka 2015 r., do zakończenia czyn-
ności kontrolnych.

Karta Polaka

Kontrolerzy Izby zbadali, czy 
prawidłowo przyznawano Karty 
Polaka osobom zamieszkałym 
za wschodnią granicą Polski. 
Czynności kontrolne prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Radzie 
do Spraw Polaków na Wscho-
dzie, ambasadzie RP w Astanie, 
czterech konsulatach general-
nych RP w: Grodnie, Lwowie, 
Łucku i Winnicy. Badanie do-
tyczyło lat 2015–2017.
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2018 r., <www.nik.gov.pl>.
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