
8 kontrola państwowa – 8 –

Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1994 r. 
o najwyższej Izbie kontroli1, Izba reali-
zuje zadania na podstawie rocznego planu 
pracy, który jest przedkładany sejmowi rp. 
kolegium nIk 11 grudnia 2013 r. uchwaliło 

„plan pracy najwyższej Izby kontroli na 
2014 rok”. przewidziano w nim realiza-
cję 123 kontroli, a także, po raz pierw-
szy, przeprowadzenie audytu instytucji 
zagranicznej – Europejskiej organizacji 

Kontrola 
i audyt
Roczny plan pracy 
Najwyższej Izby Kontroli

najwyższa Izba kontroli postanowiła skupić się na badaniu tych obsza-
rów aktywności państwa, które mają decydujący wpływ na poziom życia  
obywateli oraz zrównoważony rozwój kraju. Zgodnie z wyznaczonymi 
przez kolegium nIk zadaniami, w 2014 roku głównym priorytetem jest 
zapewnienie poprawy standardów życia obywateli w warunkach bieżącej 
i  długookresowej stabilności finansowej państwa. priorytetami dodat-
kowymi są: poprawa skuteczności systemu edukacyjnego; zapewnienie  
powszechnej i niezawodnej opieki medycznej, a także zachowanie dzie-
dzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego.

1 DzU z 2012 r., poz. 82 ze zm.
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Badań Jądrowych (CErn). spośród kon-
troli planowych 86 będzie realizowanych 
jako kontrole koordynowane, zaś 37 prze-
prowadzą pojedyncze jednostki kontrolne  
nIk w formie kontroli niekoordynowa-
nych. ponadto nIk będzie kontynuować 
17 kontroli planowych z 2013 r., których 
zakończenie uprzednio zaplanowano na 
2014 r. nowością jest skonsolidowanie 
jednostkowych kontroli wykonania bu-
dżetu państwa w kompleksową kontro-
lę, z udziałem wszystkich jednostek kon-
trolnych nIk. 

na 2014 r. wyznaczono także dwa za-
sadnicze obszary badań kontrolnych, w ra-
mach których nIk przeprowadzi kontrole 
w ujęciu systemowym. są to: Polityka pro-
rodzinna (ustalenia w tym obszarze umoż-
liwią ocenę skoordynowania na poziomie 
rządowym polityki prorodzinnej w polsce) 
oraz Przygotowanie Polski do nowej per-
spektywy budżetowej Unii Europejskiej na 
lata 2014–2020 (kontrole tego obszaru po-
mogą udoskonalić system wykorzystania 
środków unijnych w następnych latach). 

Proces planistyczny w NIK
proces planowania działalności kontrol-
nej realizowany jest w nIk na pozio-
mie zarządczym przez Zespół do spraw 
planowania oraz Departament strategii, 
zaś na poziomie operacyjnym – przez de-
partamenty i delegatury. 

na cały proces składają się następują-
ce etapy:
1) analiza strategicznego ryzyka i ustala-
nie priorytetów kontroli;
2) zgłaszanie propozycji kontroli i ich we-
ryfikacja;
3) omawianie i uszczegółowienie założeń 
kontroli – wewnętrzne panele eksperckie;

4) opracowanie projektu planu pracy i ma-
teriałów analitycznych;
5) uchwalenie planu pracy przez kolegium 
nIk.

Zespół do spraw planowania pod kie-
runkiem ówczesnego wiceprezesa nIk 
wojciecha Misiąga określił założenia pro-
cedury planistycznej nIk oraz nadzoro-
wał przygotowanie projektu planu pracy 
na 2014 r. na poszczególnych etapach. 
nowym – w porównaniu z latami poprzed-
nimi – elementem procedury stało się oma-
wianie wstępnych założeń kontroli, zapropo-
nowanych do planu przez jednostki organiza-
cyjne nIk, w formie wewnętrznych paneli  
eksperckich. podczas panelu pomysłodaw-
ca tematu miał możliwość przedyskutowa-
nia zakładanego efektu kontroli oraz dopre-
cyzowania formuły realizacyjnej. 

Analiza ryzyka strategicznego
punktem wyjścia opracowania planu stała 
się analiza ryzyka, oparta zarówno na do-
świadczeniu kontrolnym nIk, jak i ana-
lizie zewnętrznych sygnałów o nieprawi-
dłowościach w funkcjonowaniu admi-
nistracji publicznej, niedoskonałości lub 
braku rozwiązań prawnych i systemowych 
oraz czynników makroekonomicznych, 
wpływających na jakość życia obywateli 
i funkcjonowanie państwa. analizę prze-
prowadzono na podstawie krajowych do-
kumentów strategicznych i planów finan-
sowych, raportów zagranicznych o sytuacji 
w polsce (oECD, Banku Światowego, rady 
Unii Europejskiej, Międzynarodowego 
Funduszu walutowego), wydawnictw sta-
tystycznych, ustaleń kontrolnych nIk oraz 
głosów opinii publicznej. Dzięki temu zi-
dentyfikowano ryzyko strategiczne, po-
wiązane z potencjalnymi obszarami badań 
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kontrolnych. wyniki analizy ryzyka ukie-
runkowały proces opracowywania propo-
zycji tematycznych do planu.

Priorytety kontroli na rok 2014
w planie pracy nIk przyjęła priorytety, 
wskazujące obszary osiągania określonego 
celu strategicznego dla wybranego przed-
miotu działań państwa, które powinny 
być objęte szczególnym zainteresowaniem 
Izby. podstawą do określenia priorytetów 
jest analiza ryzyka strategicznego, mogą-
cego zagrażać realizacji celów i zadań pań-
stwa. nIk dąży przy tym do zachowania 
względnej stabilności priorytetów, dosto-
sowując je do zmieniającej się sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej kraju.

niezależnie od przyjętego prioryte-
tu badań kontrolnych, w każdej kontro-
li, zwłaszcza w obszarach styku interesu 

publicznego i prywatnego, szczególnie za-
grożonych korupcją, Izba będzie badać 
– podobnie jak w latach poprzednich  
– ryzyko wystąpienia tego zjawiska.

Mapowanie kontroli
COFOG

każdą z kontroli, już od momentu two-
rzenia wstępnych założeń, najwyższa Izba 
kontroli przypisuje do kluczowego dzia-
łu administracji rządowej, funkcji pań-
stwa według onZ-owskiej klasyfikacji 
CoFoG2, priorytetu kontroli, katego-
rii kontroli oraz ryzyka strategicznego. 
według klasyfikacji CoFoG, najwięcej 
kontroli nIk planuje w ramach funkcji 
Sprawy gospodarcze – 28 kontroli. wynika 
to z dużej liczby podfunkcji podlegających 
kontroli nIk, takich jak gospodarka, gospo-
darka wodna, transport, rolnictwo, rozwój 

Tabela 1. Ryzyko strategiczne dla prawidłowego funkcjonowania państwa,  
określone przez NIK

Obszar funkcjonowania 
państwa Ryzyko nieosiągnięcia celów państwa

Władza publiczna

Nieefektywnie i nieskutecznie działające instytucje publiczne.
Brak działań ograniczających wydatki publiczne.
Niespójność strategii i działań rozwojowych.
Nieracjonalne gospodarowanie zasobami.

Społeczeństwo Malejące zaufanie obywateli do państwa.
Niekorzystne zmiany demograficzne.

Gospodarka Niska konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki.

Zagranica Narastanie kryzysu u znaczących partnerów gospodarczych.

2 Classification of the Functions of Government.
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wsi, rybołówstwo, budownictwo. Drugą 
co do wielkości rozkładu kontroli funk-
cją są Ogólne usługi publiczne – 21 kon-
troli. w tej funkcji państwa mieszczą się 
kluczowe obszary – budżet, administra-
cja publiczna, finanse publiczne – a więc 
te związane z priorytetem głównym nIk. 
w ramach funkcji Zdrowie zrealizowanych 
będzie 15 kontroli, natomiast Ochrona 
środowiska obejmie 13 planowych kon-
troli. najmniej kontroli będzie przepro-
wadzonych w funkcji Obronność – 3 te-
maty, Mieszkalnictwo i infrastruktura ko-
munalna – 4 tematy.

Działy administracji rządowej

onZ-owska klasyfikacja funkcji państwa 
CoFoG nie pokrywa się z polską klasy-
fikacją działów administracji rządowej. 

wpływa to na przesunięcie akcentów 
w rozłożeniu kontroli w zależności od wy-
branej metody mapowania. w działach 
Oświata i wychowanie, Administracja pu-
bliczna, Transport zaplanowano po 7 kon-
troli, w dziale Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego – 6 kontroli, a w działach 
Budownictwo, gospodarka przestrzenna 
i mieszkaniowa oraz Sprawy wewnętrz-
ne – po 5 kontroli.

Jednak największym przedsięwzięciem 
sprawdzającym najwyższej Izby kontroli 
w 2014 r. będzie kontrola wykonania budże-
tu państwa w 2013 r., która, pomimo że jest 
tylko jedną z dwóch kontroli w dziale Budżet, 
obejmie badaniami 104 części budżetowe re-
alizowane przez dysponentów szczebla cen-
tralnego oraz dysponentów niższych stopni, 
w tym wszystkie województwa. 

priorytety kontroli na rok 2014

Priorytet główny:
•  Zapewnienie poprawy warunków życia obywateli w warunkach bieżącej 

i długookresowej stabilności finansowej państwa.
W jego ramach realizowane będą kontrole dotyczące rezultatów działań ad-
ministracji, które mają wpływ na sprawy obywateli, przy jednoczesnym efek-
tywnym gospodarowaniu środkami publicznymi i skutecznym osiąganiu zapla-
nowanych rezultatów.
Priorytety dodatkowe:
•  Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego.
•  Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej.
•  Zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu prze-

strzennego.
Kontrole systemowe:
•  Wykonanie ustawy budżetowej oraz założeń polityki pieniężnej przyjętych 

na rok 2013.
•  Polityka prorodzinna w Polsce.
•  Przygotowanie Polski do nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014–2020.
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Kontrole według priorytetów
Zapewnienie poprawy warunków 
życia obywateli

1. najwyższa Izba kontroli, na podsta-
wie art. 204 konstytucji rzeczypospolitej 
polskiej, jest zobowiązana do przedłoże-
nia corocznie sejmowi rp analizy wyko-
nania budżetu państwa i założeń polityki 
pieniężnej. w planie pracy ujęto kontro-
lę Wykonania budżetu państwa w 2013 r. 
skala tego najważniejszego zadania kon-
trolnego nIk jest nieporównywalna z in-
nymi zadaniami – zbadanych zostanie 
206 podmiotów, korzystających ze środ-
ków publicznych. Innowacją w stosunku 
do lat poprzednich jest formuła realiza-
cyjna – będzie to kompleksowa kontro-
la, koordynowana przez Departament 
Budżetu i Finansów, a przeprowadzana 
przez wszystkie jednostki kontrolne nIk. 
poważnym zagrożeniem realizacji budże-
tu państwa w 2013 r. było spowolnienie 
wzrostu gospodarczego, które wystąpi-
ło w polsce na przełomie lat 2012/2013. 
Jego skala nie została uwzględniona w za-
łożeniach do ustawy budżetowej. w wy-
niku tego powstała konieczność noweli-
zacji ustawy budżetowej na 2013 r. nIk 
oceni wykonanie tej ustawy oraz wyda 
opinię o prawidłowości rozliczenia finan-
sowego budżetu państwa. 
2. polityka pieniężna nBp oddziałuje 
na przyszłe oczekiwania inflacyjne, jak 
również na cenę pieniądza w gospodar-
ce. w szczególności wpływa na ceny to-
warów i usług konsumpcyjnych oraz na 
stopy procentowe kredytów i depozytów 

ustalane przez banki. Czynniki te istot-
nie rzutują na rozwój gospodarczy. nIk 
oceni Wykonanie założeń polityki pienięż-
nej w 2013 r., określonych uchwałą rady 
polityki pieniężnej3. 
3. równie ważną, kompleksową kon-
trolą będzie zbadanie przez nIk stanu 
Przygotowania systemu wdrażania po-
lityki strukturalnej na lata 2014–2020. 
Z budżetu UE na realizację polityki spój-
ności w latach 2014–2020 polska otrzy-
ma 82,5 mld euro. polska administracja 
musi podjąć wiele działań: opracować do-
kumenty programowe, krajowy system 
procedur oraz instytucji odpowiedzial-
nych za prawidłowe wykorzystanie fundu-
szy z UE, a także wypracować na gruncie 
prawa krajowego rozwiązania umożliwia-
jące sprawne wykorzystanie środków eu-
ropejskich, zgodne z wytycznymi komisji 
Europejskiej. nIk sprawdzi, jak polska 
radzi sobie z wdrażaniem nowej polityki 
strukturalnej. Czynności kontrolne prze-
prowadzi w Ministerstwie Infrastruktury 
i rozwoju, które jest odpowiedzialne 
m.in. za przygotowanie wdrożenia fundu-
szy strukturalnych i Funduszu spójności, za 
uzgodnienia z komisją Europejską szczegó-
łowych warunków korzystania z tych fun-
duszy strukturalnych i spójności oraz za 
przygotowanie sześciu krajowych progra-
mów operacyjnych. Izba skontroluje także 
zarządy województw, które odpowiadają 
za przygotowanie szesnastu regionalnych 
programów operacyjnych.
4. w celu podniesienia atrakcyjności go-
spodarczej regionu województwo opolskie 

3 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 18.09.2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na 
rok 2013 (MP z 2012 r., poz. 736).
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przeznaczyło w latach 2007–2013 środki 
na finansowanie m.in. działań badawczo-
-rozwojowych oraz innowacyjnych. nIk 
oceni Wpływ projektów współfinansowa-
nych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2007–2013 na wzrost atrakcyjności go-
spodarczej województwa, a wnioski zo-
staną wykorzystane do zoptymalizowa-
nia działań w perspektywie finansowej 
2014–2020.
5. Dostęp do sieci szerokopasmowego in-
ternetu zapobiega tzw. wykluczeniu cyfro-
wemu. Jest to szczególnie istotne w polsce 
wschodniej, gdzie trudności w dostępie 
do internetu stanowią jeden z czynników 
pogłębiających dysproporcje między tym 
obszarem a pozostałymi regionami polski. 
Dlatego też niezwykle istotna jest reali-
zacja projektu pn. „sieć szerokopasmo-
wa polski wschodniej”. nIk skontroluje 
Realizację projektów budowy sieci szero-
kopasmowych, dofinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
oraz regionalnych programów operacyj-
nych.
6. Dochody własne stanowią podstawę 
działalności gmin. samodzielność gminy 
jest determinowana posiadaniem przez 
nią odpowiednich środków finansowych 
i majątku. w ostatnich latach sytuacja 
finansowa samorządów uległa pogorsze-
niu. również dynamika wzrostu wpływów 
z podatku od nieruchomości jest niska. 
nIk oceni zatem Prawidłowość i skutecz-
ność realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego podatków lokalnych oraz 
dochodów z majątku.
7. Zadłużenie jednostek samorządu te-
rytorialnego wzrosło na koniec 2012 r. 

do 67,8 mld zł i stanowiło 38% w stosun-
ku do wykonanych dochodów. w latach 
2009–2011 notowano średnioroczny przy-
rost zadłużenia o 30%. regionalne izby ob-
rachunkowe nie zawsze skutecznie prze-
ciwdziałały tym zjawiskom, a wiele Jst 
przekroczyło obowiązujące limity zadłu-
żenia. nIk zamierza skontrolować pra-
widłowość Wykonywania zadań regio-
nalnych izb obrachunkowych w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom wynika-
jącym z nadmiernego zadłużania się jed-
nostek samorządu terytorialnego.
8. przedmiotem zainteresowania nIk bę-
dzie także Wykonywanie zadań publicz-
nych przez spółki tworzone przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. Zagadnienie 
to jest szczególnie istotne dla jakości życia 
obywateli, bowiem przedsięwzięcia reali-
zowane przez tzw. spółki celowe dotyczą 
sfery infrastruktury lokalnej (dróg, obiek-
tów sportowych i kulturalnych, lokalnych 
źródeł energii, zagospodarowania prze-
strzeni publicznej oraz zarządzania tą in-
frastrukturą).
9. nIk zbada, jak sprawowany jest Nadzór 
organów podatkowych i organów kontroli 
skarbowej nad prawidłowością rozliczeń 
z budżetem państwa podmiotów z udzia-
łem kapitału zagranicznego. podmioty go-
spodarcze działające na rynku międzyna-
rodowym dążą do optymalizacji podatko-
wej, nie zawsze zgodnej z obowiązującym 
prawem podatkowym. nIk oceni skutecz-
ność działań polskiej administracji podat-
kowej w przeciwdziałaniu uchylaniu się 
od opodatkowania podmiotów działają-
cych w skali międzynarodowej.
10. skala spraw, w których podatnicy za-
skarżają decyzje wymiarowe organów po-
datkowych i  w których orzekają sądy 
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administracyjne jest znaczna. Decyzje te i wy-
roki opiewają na duże kwoty, a ich wykonanie 
ma istotny wpływ na poziom dochodów bu-
dżetu państwa. w 2012 r. wojewódzkie sądy 
administracyjne uchyliły 22,5% decyzji i po-
stanowień dyrektorów izb skarbowych w za-
kresie podatków dochodowych od osób fi-
zycznych, osób prawnych i od towarów i usług. 
nsa uchylił 21% wydanych decyzji i postano-
wień. nIk zbada i oceni Wykonywanie wyro-
ków wojewódzkich sądów administracyjnych 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez 
urzędy skarbowe i izby celne. 
11. rządowy program wspierania przed-
siębiorczości z wykorzystaniem porę-
czeń i gwarancji Banku Gospodarstwa 
krajowego z 2009 r. miał na celu zwięk-
szenie możliwości wykorzystania porę-
czeń i gwarancji BGk jako instrumentów 
preferowanych przez banki komercyjne 
oraz inne instytucje dla zabezpieczenia 
ryzyka finansowania tej grupy przedsię-
biorców. nIk, badając Realizację rządo-
wego programu wspierania przedsiębior-
czości z wykorzystaniem poręczeń i gwa-
rancji Banku Gospodarstwa Krajowego, 
sprawdzi wysokość środków przekazanych 
na program oraz jego efekty. 
12. Celem drugiej kontroli w BGk pn. 
Obsługa programów rządowych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego będzie m.in. 
ocena efektywności tych programów. 
programy rządowe wdrażane przez BGk 
kierowane są do różnych grup odbiorców, 
tj. samorządów, przedsiębiorców, osób fi-
zycznych, dotyczą wielu obszarów i spe-
cyficznych problemów. nIk zbada proces 
udzielania przez BGk pomocy publicz-
nej, w tym działania związane z wdraża-
niem, monitorowaniem i ewaluacją pro-
gramów rządowych. 

13. Innego rodzaju pomocy publicznej 
– przeznaczonej na ratowanie dużych 
przedsiębiorców m.in. w formie pożycz-
ki lub dokapitalizowania, udziela agencja 
rozwoju przemysłu sa. Co roku na pod-
wyższenie kapitału zakładowego arp sa 
przekazywana jest 1/3 przychodów z pry-
watyzacji z przeznaczeniem na cele związa-
ne z ratowaniem i restrukturyzacją dużych 
przedsiębiorców. w latach 2010–2012 ze 
środków Funduszu do arp sa przekazano 
ok. 1,2 mld zł. nIk zbada, jak przebiega-
ła Restrukturyzacja przedsiębiorców przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu SA finansowa-
na ze środków Funduszu Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców. 
14. najwyższa Izba kontroli oceni także 
skuteczność Wspiera nia rozwoju inno-
wacyjnych przedsiębiorstw środkami 
Unii Europejskiej w ramach działań 4.3 
i 4.5 programu operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. w priorytecie 4 – Inwestycje 
w innowacyjne przedsięwzięcia alokowano 
środki w wysokości 15,43 mld zł. na tle 
wykonania zadań w całym priorytecie 4, 
stopień zaawansowania realizacji projek-
tów w działaniach 4.3 i 4.5 był znacząco 
mniejszy od innych. 
15. Cztery polskie porty mają podstawo-
we znaczenie dla gospodarki narodowej, są 
jednak mało konkurencyjne. spółki zarzą-
dzające portami dla podniesienia konku-
rencyjności muszą realizować nowe kapita-
łochłonne inwestycje, wymagające znacz-
nych nakładów finansowych. Finansują 
je z uzyskiwanych przychodów, kredy-
tów, dotacji budżetu państwa i środków 
unijnych. nIk skontroluje Gospodarkę fi-
nansową i inwestycyjną portów morskich 
o podstawowym znaczeniu dla gospodar-
ki narodowej.
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16. realizacja inwestycji drogowych 
nie przebiega planowo, a opóźnienia od-
suwają w czasie likwidację utrudnień 
w funkcjonowaniu transportu drogowe-
go. Usprawnienie procesu inwestycyjnego 
pozytywnie wpłynęłoby na zwiększenie 
przepustowości infrastruktury drogowej 
między dużymi ośrodkami miejskimi, jak 
i na drogach przechodzących przez tereny 
zurbanizowane, poprawiając jakość życia 
mieszkańców. nIk zidentyfikuje i zbada 
Bariery w procesie przygotowania i realiza-
cji inwestycji drogowych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg krajowych i autostrad.
17. Z punktu widzenia obywateli nie mniej 
istotne niż budowa dróg jest Nadawanie 
uprawnień do kierowania pojazdami – nIk 
skontroluje ten system. Uzyskanie takie-
go uprawnienia jest bardzo trudne, mimo 
wprowadzanych zmian w systemie szkole-
nia i egzaminowania. Coraz niższy jest od-
setek kursantów zdających egzamin pań-
stwowy w wojewódzkich ośrodkach ruchu 
drogowego, zaś zdanie egzaminu nie gwa-
rantuje bezpiecznego i sprawnego porusza-
nia się pojazdem. skutkiem wciąż wadli-
wie działającego systemu przygotowania 
kandydatów jest to, że młodzi kierowcy 
(do 24 lat) są sprawcami ok. 30% wszyst-
kich wypadków drogowych. 
18. Jakość usług pocztowych świad-
czonych przez pocztę polską jest niska. 
Działania restrukturyzacyjne podjęte 
w związku z przekształceniem państwo-
wego przedsiębiorstwa usług publicznych 
poczta polska w spółkę prawa handlowego 
nie przyniosły zmiany wizerunku firmy, 

kojarzonej z kolejkami i nieczynnymi 
okienkami w urzędach oraz nietermino-
wym dostarczaniem przesyłek. nIk skon-
troluje Restrukturyzację Poczty Polskiej SA 
i dostępność usług pocztowych.
19. od szeregu lat pll lot sa prowa-
dzi działalność ze stratą finansową. w la-
tach 2008–2011 spółka odnotowała stratę  
w kwocie 1,2 mld zł. poprawy sytuacji eko-
nomicznej nie przyniosła realizacja zadań 
zawartych w programach restrukturyza-
cyjnych firmy. w celu utrzymania się na 
rynku przewoźników lotniczych lot zmu-
szony jest do korzystania z pomocy pu-
blicznej. nIk oceni proces i efektywność 
Restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich 
Linii Lotniczych LOT SA.
20. kontrola Koordynacji polityki rodzin-
nej w Polsce wpisuje się w priorytetowy 
obszar badań nIk w 2014 r. artykuł 71 
ust. 1 konstytucji rp4 stanowi, że pań-
stwo w swojej polityce społecznej i gospo-
darczej uwzględnia dobro rodziny, a ro-
dziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, zwłaszcza wie-
lodzietne i niepełne, mają prawo do szcze-
gólnej pomocy ze strony władz publicz-
nych. nakłady ze strony państwa na rzecz 
rodzin są rozdysponowywane przez osiem 
resortów. wynoszą ok. 50 mld zł w skali 
roku. problemem jest brak koordynacji 
działań w zakresie polityki prorodzinnej.
21. stopa bezrobocia w polsce wschodniej 
jest wyższa od średniej krajowej; w 2012 r. 
wynosiła od 14,1% do 21,2% (średnia kra-
jowa 13,4%). niski poziom przedsiębior-
czości mieszkańców regionu przejawia 

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78 poz. 483).
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się m.in. w mniejszej od średniej krajo-
wej liczbie osób prowadzących działal-
ność gospodarczą: 59 osób na 1000 miesz-
kańców (średnia krajowa to 75,7 osób). 
Corocznie przeznaczane są znaczne środki  
z Funduszu pracy na podstawowe aktyw-
ne formy przeciwdziałania bezrobociu. 
kontrola Dotacji z Funduszu Pracy na pod-
jęcie działalności gospodarczej w Polsce 
wschodniej pozwoli na ocenę efektywno-
ści wykorzystania tych środków.
22. nIk skontroluje także System finanso-
wy powiatowych urzędów pracy i oceni sku-
teczność realizacji ich zadań. kilka różnych 
źródeł finansowania zadań realizowanych 
przez pUp, oraz niejednolite kryteria ubie-
gania się o te środki, wywierają wpływ na 
sprawność i zakres realizowanych zadań na 
rzecz bezrobotnych. niedostateczny nad-
zór nad środkami, wynikający z rozprosze-
nia źródeł ich pochodzenia (z Funduszu 
pracy, pFron-u, środków własnych, bu-
dżetu państwa czy budżetu UE), stwarza 
możliwość przejęcia części tych środków 
na działalność samego pUp. 
23. w 2014 r. nIk zbada i oceni skutecz-
ność Wykorzystania przez samorządy po-
wiatowe środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych umożliwia samorządom powiatowym 
finansowanie ze środków pFron szere-
gu zadań na rzecz osób niepełnospraw-
nych. w 2012 r. otrzymały one na ten cel 
893 mln zł, m.in. na tworzenie warsztatów 
terapii zajęciowej, zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-
ne i środki pomocnicze, likwidację barier 
architektonicznych i technicznych oraz 
turnusy rehabilitacyjne. 
24. Gminy nie posiadają wystarczającej, 
w stosunku do potrzeb, liczby lokali so-
cjalnych i pomieszczeń tymczasowych, 
przez co nie są w stanie wskazać terminu 
przyznania takiego lokalu konkretnemu 
dłużnikowi. skutkuje to rosnącą liczbą 
i wielkością wypłacanych odszkodowań, 
odsetek i kosztów postępowań sądowych. 
nIk sprawdzi, jak przebiega Wykonywanie 
przez gminy obowiązku zapewnienia loka-
li socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 
i oszacuje finansowe skutki niewywiązy-
wania się z tego zadania.
25. w ustawie o działalności leczniczej5 
ustalono zasady funkcjonowania nieefek-
tywnych i zadłużonych szpitali, działają-
cych dotychczas w formie spZoZ. Do 
końca 2013 r. samorządy miały dokonać 
zmiany formy organizacyjnej takich szpi-
tali, korzystając z dofinansowania pań-
stwa. na pomoc publiczną w postaci do-
tacji i umorzenia części zobowiązań może 
liczyć samorząd woj. lubuskiego, który 
przekształca najbardziej zadłużony pol-
ski szpital – spZoZ szpital wojewódzki 
w Gorzowie wielkopolskim. nIk, kon-
trolując Zapewnienie stabilności finanso-
wej i warunków wykonywania działalno-
ści leczniczej Szpitala w Gorzowie Wlkp. 
oceni efekty procesu przekształceń.
26. realizowana w ramach osi 4. programu 
rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013 
inicjatywa „leader”, miała zaktywizować 

5 Ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654).
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społeczność wiejską przez włączenie part-
nerów społecznych i gospodarczych do 
planowania i wdrażania lokalnych inicja-
tyw. w tym celu wybrano 336 lokalnych 
grup działania. po 6 latach funkcjonowa-
nia perspektywy finansowej z planowa-
nego na 4. oś budżetu środków UE w wy-
sokości 787,5 mln euro wykorzystano je-
dynie 34%, przy alokacji ok. 68%. nIk 
oceni stopień Wykorzystania środków pu-
blicznych na wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007–2013.
27. kryzys związany z zadłużeniem w kra-
jach UE pokazał, że niezbędne są zmiany 
w systemach rachunkowości i sprawoz-
dawczości finansowej. Zainicjowane zo-
stały prace nad wprowadzeniem jednoli-
tych standardów rachunkowości w sek-
torze publicznym, opartych na zasadzie 
memoriału. Celem zmian jest zwiększe-
nie wiarygodności, stabilności oraz przej-
rzystości sytuacji finansowej państw UE 
przez wprowadzenie jednolitych mecha-
nizmów rachunkowości oraz sprawozdaw-
czości. nIk sprawdzi, czy sprawozdania fi-
nansowe są rzetelnym źródłem informacji 
przy podejmowaniu decyzji operacyjnych 
i strategicznych, badając Stosowanie ra-
chunkowości memoriałowej oraz wykorzy-
stanie informacji sprawozdawczych w ad-
ministracji publicznej.
28. w lipcu 1997 r. w dorzeczu odry 
wystąpiła powódź. straty oszacowano na 
ponad 12 mld zł. klęska ta uzmysłowi-
ła, że system ochrony przeciwpowodzio-
wej w zlewni odry jest zdecydowanie nie-
wystarczający. rząd rp opracował wie-
loletni program dla odry – 2006, a jego 
wdrażanie zaplanowano na lata 2002–2016. 
Część przedsięwzięć jest realizowana 

w ramach „projektu ochrony przeciw-
powodziowej w dorzeczu rzeki odry”. 
nIk zbada Realizację Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki 
Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku 
Światowego za 2013 r.

Poprawa skuteczności  
systemu edukacyjnego

1. system egzaminów zewnętrznych, 
wprowadzony w 1999 r. w ramach re-
formy oświaty, sprawdza efekty kształ-
cenia osiągane przez absolwentów na  
zakończenie poszczególnych etapów edu-
kacji oraz zapewnia porównywalność wy-
ników kształcenia. nIk oceni funkcjono-
wanie Systemu egzaminów zewnętrznych 
w oświacie, w tym sposób i zakres wyko-
rzystania wyników egzaminów do pod-
noszenia jakości kształcenia na poszcze-
gólnych poziomach zarządzania oświatą. 
2. stabilności na rynku podręczników 
szkolnych nie sprzyja zbyt częsta zmiana 
podstaw programowych. nadal nie ma 
pełnej oferty podręczników dla uczniów 
szkół o profilu zawodowym i uczniów nie-
pełnosprawnych. nIk zamierza skontro-
lować Dostępność podręczników szkolnych, 
ocenić stan przygotowania podręczników 
szkolnych oraz książek pomocniczych dla 
uczniów niewidomych i słabowidzących.
3. Edukacja dzieci stanowi dla rodzin 
duże obciążenie finansowe. Dodatkowe 
koszty generuje konieczność zakupu pod-
ręczników do klas, w których wprowa-
dzana jest nowa podstawa programowa 
kształcenia ogólnego. kupno podręczni-
ków może być dofinansowane z rezerwy 
celowej budżetu państwa, w ramach pro-
gramu rządowego pn. Wyprawka szkolna. 
nIk oceni realizację Programu rządowego 
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„Wyprawka szkolna” przez Ministerstwo 
Edukacji narodowej, gminy oraz szkoły.
4. w latach 2010–2013 systematycznie 
rosła część oświatowa subwencji ogólnej. 
Jednocześnie, z powodu niżu demogra-
ficznego, maleje liczba uczniów w szko-
łach podstawowych. Z jednej strony,  
samorządy sygnalizują problemy w finan-
sowaniu oświaty, z drugiej, media i śro-
dowiska oświatowe (rodzice, nauczyciele) 
narzekają na jakość i warunki nauczania, 
np. nieprzygotowanie szkół na przyjęcie 
dzieci sześcioletnich czy likwidację szkół. 
nIk oceni Wykonywanie zadań oświa-
towych przez jednostki samorządu tery-
torialnego, w tym zapewnienie szkołom 
i placówkom oświatowym warunków do 
realizacji ich zadań statutowych. 
5. w polsce w 2012 r. działało 677 szkół 
artystycznych, w tym 310 szkół niepublicz-
nych. nIk planuje skontrolować Dotacje 
dla niepublicznych szkół artystycznych oraz 
nadzór nad tymi szkołami. Zbada także 
egzekwowanie zgodności działania nie-
publicznego szkolnictwa artystycznego 
z normami prawnymi. 
6. w sferze oświaty nIk oceni także 
Funkcjonowanie jednostek obsługi eko-
nomiczno-administracyjnej szkół i pla-
cówek oświatowych na przykładzie wo-
jewództwa opolskiego, z uwzględnieniem 
kosztów ich utrzymania. Istotne będzie 
wskazanie, czy utworzenie przez gminy 
jednostki obsługi ekonomiczno-admini-
stracyjnej szkół zapewni, z jednej strony, 
efektywne wykorzystanie posiadanych za-
sobów, a z drugiej – zaspokojenie potrzeb 
podmiotów obsługiwanych.
7. kontrola Zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny uczenia się w szkołach publicznych 
obejmie zagadnienia związane z organizacją 

zajęć szkolnych oraz wywiązywaniem się 
z obowiązków wprowadzonych noweliza-
cją rozporządzenia MEn, obowiązującą 
od 1września 2009 r. problem higieniza-
cji procesów nauczania był przedmiotem 
wystąpień do MEn skierowanych przez 
rzecznika praw Dziecka oraz parlamen-
tarzystów.
8. niedopasowanie systemu kształcenia 
do potrzeb lokalnego rynku pracy, brak 
wsparcia studenta przez uczelniane biura 
karier zawodowych, prowadzenie nabo-
ru na kierunki, po ukończeniu których 
absolwenci nie znajdą zatrudnienia – to 
problemy, które dotykają wielu młodych 
ludzi w polsce i skutkują rosnącym bez-
robociem. nIk oceni system kształcenia 
w publicznych szkołach wyższych oraz 
Zapewnienie kadr z wyższym wykształ-
ceniem niezbędnych dla rozwoju wojewódz-
twa podkarpackiego.
9. kształcenie na tzw. kierunkach za-
mawianych odbywa się w ramach pro-
jektów poddziałania 4.1.2 pokl pn. 
„Zwiększenie liczby absolwentów kie-
runków o kluczowym znaczeniu dla go-
spodarki opartej na wiedzy”. Ministerstwo 
nauki i szkolnictwa wyższego zakłada 
przeznaczenie na ten cel do 2015 r. ponad 
1 mld zł. nIk oceni realizację przez wybra-
ne uczelnie oraz efekty Kształcenia na kie-
runkach zamawianych, do których należą 
m.in.: matematyka, mechanika i budowa 
maszyn, inżynieria środowiska, automa-
tyka i robotyka, biotechnologia, inżynie-
ria medyczna, mechatronika, energetyka.

Zapewnienie powszechnej 
i niezawodnej opieki medycznej

nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
systemu ochrony zdrowia i organizacji 
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opieki zdrowotnej w polsce są nadal jed-
nym z najpoważniejszych problemów usług 
publicznych. od wielu lat wzrasta zadłu-
żenie szpitali, a zmniejsza się dostępność 
świadczeń medycznych. najwyższa Izba 
kontroli w 2014 r. oceni, jak państwo za-
pewnia obywatelom dostęp do należnych 
świadczeń zdrowotnych. 
1. w ostatnich latach osłabła dynamika 
wzrostu wydatków na świadczenia zdro-
wotne, co wpłynęło na wielkość kon-
traktów zawieranych przez narodowy 
Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawca-
mi. koszty nFZ przekroczyły w 2012 r. 
kwotę 62 mld zł, w tym koszty świadczeń 
zdrowotnych to 60 mld zł. problemem jest 
niedopracowanie mechanizmów alokacji 
środków między poszczególnymi regiona-
mi kraju. wielkość środków przypadająca 
na ubezpieczonego jest różna, co powo-
duje, że i czas oczekiwania oraz długość 
kolejki do tych samych świadczeń różni 
się w zależności od województwa. nIk 
zbada Wykonywanie zadań Narodowego 
Funduszu Zdrowia w ramach planu finan-
sowego na 2013 r. 
2. Istotnym problemem jest brak me-
chanizmów współpracy nFZ z samorzą-
dem terytorialnym, odpowiedzialnym 
za organizację zdrowia na swoim terenie. 
nIk zamierza skontrolować Wykonywanie 
przez gminy zadań własnych z zakresu 
ochrony zdrowia. Z ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych wynika, że za-
daniem gminy jest zapewnienie równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.  
tymczasem większość środków przezna-
czanych na ochronę zdrowia dystrybu-
owana jest przez inne podmioty (nFZ, 
Ministra Zdrowia, ZUs). 

3. Zgodnie z  założeniami reformy 
z 1999 r., podstawowa opieka zdrowot-
na miała opierać się na sieci indywidu-
alnych i grupowych praktyk lekarzy ro-
dzinnych. lekarz poZ miał odgrywać 
rolę koordynatora całego procesu leczni-
czego i decydować o przekazaniu lecze-
nia na wyższe szczeble, takie jak ambu-
latoryjna opieka specjalistyczna i lecze-
nie szpitalne. przepisy prawa dotyczące 
poZ były wielokrotnie zmieniane w spo-
sób, który spowodował demontaż pier-
wotnych założeń. Dlatego nIk sprawdzi 
Funkcjonowanie podstawowej i ambula-
toryjnej opieki specjalistycznej finanso-
wanej ze środków publicznych.
4. w polsce funkcjonują 44 szpitale kli-
niczne, działające w formie samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło ich 
zadłużenie, które pod koniec 2012 r. wy-
niosło prawie 1,95 mld zł. nIk skontro-
luje Funkcjonowanie szpitali klinicznych 
w Polsce, w tym oceni ich aktualną sytu-
ację ekonomiczną, efektywność oraz wdra-
żanie nowych technologii medycznych.
5. Zadłużenie spZoZ osiągnęło w I kwar-
tale 2013 r. prawie 11 mld zł. koszty jego 
obsługi, a także zajęcia komornicze środ-
ków z kontraktów z nFZ negatywnie od-
działują na jakość i ciągłość świadczeń dla 
pacjentów. Zmiana formy organizacyj-
noprawnej, wynikająca z ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej, miała wymusić na ZoZ bardziej 
racjonalne działania. nIk, kontrolując 
Działalność szpitali samorządowych prze-
kształconych w spółki kapitałowe, oceni 
wpływ tych przekształceń na dostęp pa-
cjentów do świadczeń zdrowotnych oraz 
sytuację finansową tych podmiotów.
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6. Innym zagadnieniem dotyczącym re-
strukturyzacji szpitali będzie zbadanie 
Zatrudnienia w SPZOZ oraz wynagradza-
nia ich pracowników. podstawowym pro-
blemem spZoZ jest nierównowaga finan-
sowa pomiędzy kosztami a przychodami, 
co prowadzi do zadłużania. trudności po-
woduje niedopasowanie struktury, w tym 
poziomu zatrudnienia, do faktycznych po-
trzeb oraz znaczne koszty wynagrodzeń, 
które stanowią główny składnik kosztów 
ponoszonych przez te placówki. 
7. w trakcie kontroli Restrukturyzacji 
szpitali wojewódzkich przez łączenie szpi-
tali i oddziałów nIk przeanalizuje wpływ 
tych przekształceń, przeprowadzonych 
przez niektóre samorządy, na kondycję fi-
nansową badanych placówek oraz dostęp-
ność świadczeń medycznych.
8. Zbadane zostanie Wykonywanie wy-
sokospecjalistycznych świadczeń zdrowot-
nych przez publiczne i niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej. ocenione będą efekty 
współpracy publicznych ZoZ z utworzo-
nymi przy nich podmiotami niepublicz-
nymi, przejmującymi część świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków  
publicznych.
9. rosnąca liczba osób starszych w spo-
łeczeństwie i zwiększające się potrzeby  
w zakresie opieki medycznej i pomocy 
społecznej stanowią poważne wyzwa-
nie dla organizatorów ochrony zdrowia. 
szacuje się, że populacja osób starszych 
powyżej 65. roku życia w polsce stano-
wi grupę liczącą prawie 5 mln osób. Ze 
względu na wagę problemu, nIk oceni 
Funkcjonowanie systemu opieki medycz-
nej nad osobami w wieku podeszłym.
10. opieka paliatywna w polsce staje 
się coraz bardziej niezbędna, tymczasem 

pacjenci oczekują wiele miesięcy na miej-
sce w ośrodkach pozaszpitalnych. Hospicja 
powinny zapewniać łagodzenie objawów 
choroby, eliminowanie bólu oraz wspar-
cie psychiczne i duchowe choremu i jego 
najbliższym. sprawdzenie sposobu reali-
zacji tych zadań jest szczególnie uzasad-
nione, biorąc pod uwagę niewystarczają-
cą wielkość środków przeznaczanych na 
ochronę zdrowia. nIk zacznie od kontro-
li Funkcjonowania opieki paliatywnej na 
obszarze Dolnego Śląska.
11. nie mniej istotna jest ochrona zdrowia 
najmłodszych. podczas kontroli Warunków 
leczenia na oddziałach pediatrycznych 
w województwie warmińsko-mazurskim 
w latach 2011–2014 analizowane będą: za-
pewnienie dostępu do opieki pediatrycz-
nej, wyposażenie szpitalnych oddziałów 
pediatrycznych w sprzęt i aparaturę me-
dyczną oraz warunki pobytu pacjentów 
na tych oddziałach.
12. nIk obejmie kontrolą Realizację 
krajowego programu zapobiegania zaka-
żeniom HIV i zwalczania AIDS w latach 
2012–2013, która pozwoli ocenić, czy dzia-
łania podejmowane do tej pory w wystar-
czającym stopniu zapobiegają zakażeniom 
polaków, a także minimalizują skutki za-
chorowań.
13. powszechne zastrzeżenia budzi szyb-
kość działania jednostek państwowego 
systemu ratownictwa Medycznego 
w Małopolsce. pacjenci z reguły nega-
tywnie oceniają czas dojazdu karetki 
na miejsce zdarzenia oraz organizację 
centralnego systemu ratownictwa me-
dycznego. najwyższa Izba kontroli za-
mierza ocenić Zapewnienie medycznych 
działań ratowniczych w województwie  
małopolskim.
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14. Wykorzystanie dotacji ministra obrony 
narodowej przez wybrane podmioty służby 
zdrowia to kontrola mająca na celu ocenę 
prawidłowości i efektywności wykorzy-
stania tych dotacji na dofinansowanie in-
westycji, w tym zakup aparatury i sprzętu 
medycznego dla wojskowej służby zdrowia.

Zachowanie dziedzictwa narodowego

1. o dofinansowaniu kinematografii decy-
duje dyrektor polskiego Instytutu sztuki 
Filmowej. Dysponuje on środkami publicz-
nymi w wysokości ok. 200 mln zł rocznie. 
w 2012 r. sfinansowano ponad 30 filmów 
fabularnych kwotą ok. 60 mln zł oraz inne 
przedsięwzięcia (m.in. filmy dokumen-
talne, animowane, scenariusze, stypen-
dia, nagrody) kwotą ok. 70 mln zł. nIk 
skontroluje Finansowanie kinematogra-
fii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
2. Gromadzenie polskiego dziedzictwa 
narodowego oraz jego udostępnianie jest 
powinnością instytucji kultury. tworzenie 
kopii cyfrowych dzieł kultury to jeden 
z najważniejszych warunków zachowa-
nia jej dla przyszłych pokoleń. nIk skon-
troluje proces Digitalizacji dóbr kultury 
w Polsce, oceni stan infrastruktury tech-
nicznej przeznaczonej dla zasobów cyfro-
wych oraz upowszechnianie zdigitalizo-
wanych zbiorów.
3. od 2005 r. państwo i organy jednostek 
samorządu terytorialnego mogą w nowej 
formie sprawować mecenat nad działal-
nością kulturalną. wprowadzona zmiana 
umożliwiła podmiotom tworzącym in-
stytucje kultury (organizatorom) wspólne  
prowadzenie i współfinansowanie insty-
tucji kultury. nIk zamierza skontrolować 
Zarządzanie wspólnymi instytucjami kul-
tury w województwie kujawsko-pomorskim.

4. skontrolowana zostanie także Ochrona 
zasobów w muzeach samorządowych, 
w celu przeprowadzenia oceny działań 
organów samorządu terytorialnego i dy-
rektorów muzeów w zakresie ochrony za-
bytków i zgromadzonych muzealiów.
5. obowiązkiem organów administracji 
publicznej jest dbałość o stan dziedzictwa 
kulturowego, w tym obiektów budowla-
nych. Uchwała o ustanowieniu strefy kon-
serwatorskiej nie gwarantuje jednak na-
leżytej ochrony zabytków przez gminy. 
nIk skontroluje, jak w województwie pod-
karpackim wyglądało Wydawanie decy-
zji związanych z realizacją obiektów bu-
dowlanych w strefach konserwatorskich 
w latach 2008–2013.
6. Inwestycje budowlane w polsce nie-
rzadko są lokalizowane z naruszeniem obo-
wiązującego na danym terenie ładu prze-
strzennego. nIk zamierza ocenić określa-
nie przez organy samorządu terytorialnego  
sposobu zagospodarowania terenu w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. kontrola Zachowania ładu 
przestrzennego przy planowaniu i realiza-
cji inwestycji budowlanych pozwoli ocenić 
także prawidłowość wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy oraz o pozwole-
niu na budowę. 
7. w zasobie komunalnym występuje 
najwięcej budynków najstarszych, od-
danych do użytkowania przed 14 sierp-
nia 1961 r. Znajdują się one w złym sta-
nie technicznym, nie są dostatecznie wy-
posażone i nie spełniają obowiązujących 
norm mieszkaniowych. najwyższa Izba 
kontroli skontroluje Gospodarowanie za-
sobami najstarszych budynków komunal-
nych przez gminy i zarządców nierucho-
mości komunalnych. 
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8. rok 2012 był kolejnym, w którym nie 
zostały w pełni wykorzystane zaplanowa-
ne w rezerwie celowej środki na realiza-
cję przez państwowe jednostki budżeto-
we zadań z zakresu gospodarki wodnej 
i ochrony środowiska, pomimo potrzeby 
takich działań. nIk zamierza skontrolować 
Wykonywanie przez państwowe jednost-
ki budżetowe zadań dofinansowywanych 
z rezerwy celowej, utworzonej w budżecie 
państwa na podstawie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska. 
9. w polsce, pomimo obowiązywania unij-
nej dyrektywy nr 1999/31/wE w sprawie 
składowania odpadów, nadal funkcjonuje 
około 150 składowisk niespełniających norm. 
nIk oceni Zamykanie i rekultywację skła-
dowisk odpadów niespełniających wymagań 
prawnych. Jest to ważny problem, bowiem 
uciążliwości związane z funkcjonowaniem 
takich obiektów wpływają na jakość życia 
osób zamieszkujących w ich sąsiedztwie.
10. Ochrona powietrza przed zanieczyszcze-
niami jest także zadaniem niezwykle istot-
nym dla jakości życia i zdrowia. najbardziej 
szkodliwe jest zanieczyszczenie powietrza 
pyłem zawieszonym i ozonem. nIk oceni, 
czy działania podejmowane przez właści-
we podmioty publiczne prowadzą do po-
prawy jakości powietrza w polsce.
11. nasilająca się urbanizacja terenów pod-
miejskich i zagęszczanie zabudowy w mia-
stach powoduje konflikt interesów inwe-
storów z interesem społecznym, jakim jest 
ochrona przyrody, w tym ochrona drzew. 
obowiązkiem organów administracji pu-
blicznej jest dbałość o przyrodę, co powin-
no być uwzględniane także przy określa-
niu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. nIk przeprowadzi kontrolę 
Ochrony drzew w procesach inwestycyjnych 

w miastach i oceni, czy działania podej-
mowane dla ochrony drzew są efektywne.
12. Istotne znaczenie dla gospodarki, ale 
także daleko idące konsekwencje dla śro-
dowiska naturalnego ma eksploatacja ko-
palin, która czasem okazuje się rabunko-
wa. nIk przeprowadzi audyt zarządzania 
środowiskiem w zakresie Eksploatacji ko-
palin ze złóż województwa wielkopolskie-
go, w związku z dużym zapotrzebowaniem 
gospodarki na ten surowiec. oceniony zo-
stanie tryb prowadzenia postępowań kon-
cesyjnych na wydobywanie kopalin ze złóż 
oraz nadzór nad ich eksploatacją.
13. Uzyskanie odpowiedniego stopnia 
czystości rzek jest kwestią o bardzo istot-
nym znaczeniu. w dorzeczu odry znaj-
duje się ponad 1/3 powierzchni polski, 
cześć obszaru Czech i niemiec. nIk, przy 
współudziale najwyższych organów kon-
troli wymienionych państw, przeprowa-
dzi kontrolę Wykonywania zadań zwią-
zanych z zapobieganiem i trwałym obniża-
niem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry. 
kompleksowa, międzynarodowa kontro-
la umożliwi ocenę efektywności działań 
podejmowanych dla ochrony wód odry 
przed zanieczyszczeniami.
14. Zmiany klimatyczne powodują wy-
stępowanie ekstremalnych zjawisk pogo-
dowych, zwiększających ryzyko powodzi 
lub suszy. państwo na przeciwdziałanie 
tym zjawiskom wydaje zbyt mało pienię-
dzy w stosunku do potrzeb. stan urzą-
dzeń przeciwpowodziowych jest daleki 
od doskonałości. lasy państwowe uzy-
skały możliwość dofinansowania ze środ-
ków UE (w wysokości 6,7 mln zł) projektu 
infrastrukturalnego w ramach programu 
operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 
2007–2013”. nIk skontroluje Zwiększanie 
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możliwości retencyjnych oraz przeciwdzia-
łanie powodzi i suszy w ekosystemach le-
śnych w województwie lubuskim.
15. Zgodnie z dyrektywą nr 2006/32/wE, 
do 2016 r., państwa UE mają osiągnąć 9% 
oszczędność energii (w porównaniu z lata-
mi 2001–2005). w kwietniu 2012 r. rząd 
przyjął drugi „krajowy plan działań doty-
czący efektywności energetycznej”. Jego 
celem jest zapewnienie zrównoważonego  
rozwoju bez wzrostu zapotrzebowania 
na energię pierwotną. Jednym z priory-
tetowych działań planu jest osiągnięcie 
większej efektywności energetycznej w bu-
dynkach publicznych. nIk oceni efekty 
Energooszczędnych inwestycji w budyn-
kach użyteczności publicznej.
16.  polska jest krajem relatywnie ubo-
gim w wodę. Brak odpowiedniej retencji 
wód powierzchniowych sprzyja wystę-
powaniu zagrożeń powodziami i susza-
mi, które powodują poważne straty ma-
terialne dla mieszkańców i gospodarki na-
rodowej. nIk zbada działania właściwych 
organów w zakresie Ograniczania skut-
ków susz i powodzi w drodze zwiększania 
małej retencji wód.
17.  od zagwarantowania bezpieczeń-
stwa przestrzeni powietrznej teryto-
rium kraju uzależnione są rezultaty dzia-
łań wszystkich rodzajów sił Zbrojnych 
rp (wojsk lądowych, sił powietrznych, 
Marynarki wojennej i wojsk specjalnych). 
nIk oceni możliwości wykorzystania 
przez siły Zbrojne rp posiadanych stat-
ków powietrznych, w tym proces szko-
lenia, sprawność techniczną i Obsadę 

załóg statków powietrznych Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.
18. przygotowanie rezerw osobowych na 
potrzeby systemu obronnego państwa jest 
jednym z najważniejszych przedsięwzięć re-
alizowanych wspólnie przez administrację 
państwową i siły Zbrojne rp (sZrp). na 
podstawie nowelizacji ustawy z 27 sierp-
nia 2009 r. o zmianie ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony rp6 zawieszony 
został z dniem 1 stycznia 2010 r. obowią-
zek odbywania zasadniczej służby wojsko-
wej. Ze względu na potrzebę sprawdze-
nia, czy wyszkolone rezerwy osobowe oraz 
system zarządzania nimi zapewniają wy-
konywanie zadań obronnych, nIk obej-
mie kontrolą Przygotowanie rezerw osobo-
wych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
19. odpowiednie wyposażenie sił 
Zbrojnych w środki bojowe i materiałowe 
jest warunkiem skutecznej obrony nienaru-
szalności granic państwa i wypełniania zo-
bowiązań sojuszniczych. nIk sprawdzi, jak 
wygląda w praktyce Zapewnienie środków 
bojowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. skontroluje w szczególności sto-
pień realizacji „programu rozwoju sZrp 
w latach 2009–2018” oraz plany moder-
nizacji technicznej i eksploatacji zasadni-
czego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

Kontrole pozapriorytetowe 
według działów
Administracja publiczna

1. w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych nadal szwankują mechanizmy 

6 Ustawa z 27.08.2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r., nr 161, poz. 1278).
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sprawnego zarządzania. oprócz rozwią-
zań w postaci audytu wewnętrznego i me-
chanizmów kontroli zarządczej, pozosta-
wiono w strukturach urzędów komórki 
kontroli wewnętrznej, które rutynowo 
wykonują różne czynności sprawdzają-
ce. komórki kontroli wewnętrznej dys-
ponują na ogół większymi zasobami ka-
drowymi niż audyt wewnętrzny, przez 
co generują wyższe koszty. w obszarze 
badań kontrolnych nIk znajdzie się więc 
Adekwatność i efektywność systemu kon-
troli zarządczej w wybranych jednostkach 
administracji rządowej. 
2. na mocy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych7 wprowadzono 
możliwość przeprowadzenia audytu we-
wnętrznego przez usługodawcę niezatrud-
nionego w jednostce. potrzeba takiego roz-
wiązania wynikała m.in. z umożliwienia 
niewielkim jednostkom wywiązywania 
się z ustawowego obowiązku audytu we-
wnętrznego – bez konieczności zatrud-
niania audytora oraz optymalnego wyko-
rzystania zasobów kadrowych audytorów 
wewnętrznych. nIk skontroluje prakty-
kę Prowadzenia audytu wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicz-
nych przez usługodawców na przykładzie 
województwa świętokrzyskiego, zwraca-
jąc uwagę na jej efektywność.
3. podmioty publiczne powinny prowa-
dzić przemyślaną i skuteczną politykę 
szkoleniową, aby zapewnić sobie facho-
wą kadrę i dobrze wykorzystać jej poten-
cjał. wiele urzędów i instytucji pod szyl-
dem działalności szkoleniowej organizuje 

przedsięwzięcia o charakterze wypoczyn-
kowym i integracyjnym, wydając przy tym 
znaczne środki na pobyt w efektownych 
wnętrzach i wystawne posiłki. nIk skon-
troluje Organizację i finansowanie szkoleń 
dla pracowników administracji publicznej 
i oceni przydatność szkoleń oraz wyko-
rzystanie nabytej wiedzy i umiejętności  
w realizacji celów jednostek administra-
cji publicznej.
4. Zgodnie z ustawą o pomocy społecz-
nej8, cudzoziemcom, którzy uzyskali 
w polsce status uchodźcy lub ochro-
nę uzupełniającą, udziela się pomocy 
wspierającej proces integracji. pomoc ta 
obejmuje m.in.: świadczenia pieniężne; 
pokrycie wydatków na żywność, odzież, 
obuwie, środki higieny osobistej, opła-
ty mieszkaniowe; naukę języka polskie-
go; uzyskanie mieszkania; poradnictwo 
specjalistyczne, w tym prawne, psycho-
logiczne i rodzinne; wsparcie w kon-
taktach z instytucjami rynku pracy, ze 
środowiskiem lokalnym oraz organiza-
cjami pozarządowymi. problemem są 
długotrwałe procedury nadania statu-
su uchodźcy, który uprawnia do otrzy-
mania pomocy. nIk skontroluje, jak 
w polce udzielana jest Pomoc społecz-
na dla uchodźców.
5. narastające na świecie zagrożenia terro-
rystyczne skłaniają do postawienia pytania,  
jak w polsce przebiega nadzór nad znajdu-
jącymi się w legalnym obrocie materiała-
mi wybuchowymi. Dotyczy to zwłaszcza 
materiałów przeznaczonych do użytku cy-
wilnego, do których grupy terrorystyczne 

7 DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
8 Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. DzU z 2013 r., poz. 182).



nr 1/styczeń-luty/2014 25 – 25 –

Plan pracy NIK   kontrola i audyt  

mają dostęp o wiele łatwiejszy niż do 
wojskowych materiałów wybuchowych. 
komisja Europejska wydała dyrektywę 
nr 2008/43/wE, której celem było ujed-
nolicenie oznakowania oraz stworzenie sys-
temu śledzenia obrotu materiałami wybu-
chowymi do użytku cywilnego na terenie 
UE. system ten został również wdrożo-
ny w polsce. nIk skontroluje Zapewnienie 
bezpieczeństwa obywateli w związku z wy-
twarzaniem, transportem, przechowywa-
niem i stosowaniem materiałów wybucho-
wych przeznaczonych do użytku cywilnego  
na terenie RP. 
6. Ceny paliw są jednym z podstawowych 
czynników wpływających na koszty utrzy-
mania obywateli. Ilość odmierzanego do 
sprzedaży paliwa zależy m.in. od prawi-
dłowości działania legalizowanych urzą-
dzeń pomiarowych. Badanie przez nIk 
Realizacji zadań Okręgowego Urzędu Miar 
w Łodzi w zakresie legalizacji i kontroli 
urządzeń pomiarowych do odmierzania 
paliw płynnych obejmie swym zakresem 
województwo łódzkie i świętokrzyskie.  
kontrola pomoże ujawnić, czy kupujący 
paliwo płacą za prawidłowo odmierzoną 
jego ilość.
7. samorządy wykonujące zadania zle-
cone z zakresu administracji rządowej 
otrzymują z budżetu państwa środki na 
ten cel. kontrola i nadzór nad wykonywa-
niem tych zadań należy do wojewody, zaś 
od jakości jego działania zależy, czy są one 
wykonywane na optymalnym poziomie, 
z uwzględnieniem systemowych założeń. 
nIk skontroluje Nadzór wojewodów nad 
wykonywaniem przez jednostki samorzą-
du terytorialnego zadań zleconych z za-
kresu administracji rządowej i oceni jego 
skuteczność na przykładzie wybranych 

zadań, dotyczących gospodarowania nie-
ruchomościami skarbu państwa oraz po-
mocy społecznej. 
8. Język jest podstawowym narzędziem 
porozumiewania się, niezbędnym do funk-
cjonowania w społeczeństwie. Barierą dla 
osób mających problemy w komunikowa-
niu się jest brak dostępu do tłumaczy języka  
migowego oraz dyskryminacja w dostę-
pie do usług publicznych, w tym do edu-
kacji i kultury. nIk sprawdzi, czy usta-
wa o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się pomogła w pokony-
waniu tych barier. kontrola Świadczenia 
usług publicznych osobom posługującym 
się językiem migowym pozwoli na ocenę, 
czy podmioty wykonujące usługi publicz-
ne są rzeczywiście przygotowane do kon-
taktów z tymi osobami.

Finanse publiczne

1. scentralizowanie powtarzalnych i jed-
norodnych zamówień na potrzeby admi-
nistracji publicznej ma na celu uzyskanie 
oszczędności w wydatkach publicznych. 
sformalizowany system zakupów central-
nych funkcjonuje w administracji rządo-
wej od 2011 r. w systemie tym określa 
się rodzaje zamówień oraz wskazuje jed-
nostki zobowiązane do stosowania wspól-
nych zamówień publicznych. nIk usta-
li, czy funkcjonujący system wspólnych 
Zamówień publicznych typowych towa-
rów i usług dla administracji publicznej 
działa efektywnie i skutecznie, szczegól-
nie pod kątem uzyskiwania oszczędności 
przez wspólne zakupy.
2. najważniejszym narzędziem dostar-
czania informacji o działalności jednost-
ki i jej sytuacji ekonomiczno-finansowej 
jest rachunkowość. system rachunkowości 
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powinien wspomagać planowanie, podej-
mowanie decyzji operacyjnych i strate-
gicznych, pokazywać zarówno negatyw-
ne, jak i pozytywne strony działalności 
jednostki oraz pełnić funkcje kontrolne. 
rzetelność ksiąg rachunkowych i spra-
wozdań finansowych jednostek budże-
towych stanowi ważny element w proce-
sie zarządzania finansami publicznymi. 
nIk oceni Prawidłowość sprawozdań fi-
nansowych w wybranych państwowych 
jednostkach budżetowych oraz ksiąg ra-
chunkowych stanowiących podstawę ich 
sporządzenia.
3. Celem działań promocyjnych podej-
mowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego powinno być wspieranie 
rozwoju ekonomicznego, turystycznego, 
urbanistycznego, społecznego i kulturo-
wego danego regionu. ważne jest przy 
tym, aby działania promocyjne były sku-
teczne i efektywne, a przeznaczone na nie 
środki wydawane oszczędnie. nIk zbada 
Wydatki wybranych jednostek samorzą-
du terytorialnego na promocję i oceni je 
pod kątem osiągania celów i uzyskanych 
efektów, w aspekcie oszczędności, wydaj-
ności i efektywności. 

Instrumenty finansowe

prawidłowo działający nadzór nad funkcjo-
nowaniem rynku kapitałowego ma istotne 
znaczenie dla obywateli, których pieniądze 
są inwestowane w produkty finansowe.  
rynek ten narażony jest na przestępcze 
działania jego uczestników, zaś do najpo-
ważniejszych przestępstw należą manipula-
cje instrumentami finansowymi oraz ujaw-
nianie i wykorzystywanie informacji pouf-
nych. nIk oceni prawidłowość funkcjono-
wania Nadzoru nad publicznym obrotem 

papierami wartościowymi i sprawdzi, 
czy prawidłowo i  skutecznie działa 
ochrona uczestników rynku kapitałowe-
go. kontrola obejmie komisję nadzoru 
Finansowego, krajowy Depozyt papierów 
wartościowych sa oraz Giełdę papierów 
wartościowych w warszawie sa. 

Gospodarka

1. Zgodnie z „polityką energetyczną polski 
do roku 2030”, zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną ma być pokryte przede 
wszystkim ze źródeł odnawialnych i elek-
trowni jądrowej, przy malejącym udziale 
energetyki konwencjonalnej. Źródła kon-
wencjonalne mają być głównie moderni-
zowane. problemem może stać się niedo-
statek mocy energetyki konwencjonalnej 
i odnawialnej w sytuacji opóźnień w reali-
zacji programu energetyki jądrowej. nIk, 
badając Zapewnienie mocy wytwórczych 
w elektroenergetyce konwencjonalnej, oceni 
skuteczność działań organów państwa oraz 
spółek energetycznych dla zapewnienia 
produkcji energii elektrycznej pochodzą-
cej ze źródeł konwencjonalnych.
2. rządowy program „Działalności gór-
nictwa węgla kamiennego w polsce w la-
tach 2007–2015” przewidywał, że do 
2010 r. wyspecjalizowane spółki zakoń-
czą likwidację kopalń oraz tzw. działania 
polikwidacyjne. kontynuowane będzie 
natomiast odwadnianie kopalń zlikwi-
dowanych, finansowane ze środków bu-
dżetowych, które pochłania największą 
część dotacji przyznawanych corocznie 
górnictwu. Z kwoty 1,5 mld zł dotacji na 
likwidację kopalń (w latach 2008–2015) 
90% będzie przeznaczone na odwadnianie  
(ok. 170 mln zł rocznie). nIk skontro-
luje proces Odwadniania nieczynnych 
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zakładów górniczych prowadzony w związku  
z likwidacjami kopalń i oceni stosowane 
w tym zakresie rozwiązania organizacyj-
ne i finansowe.
3. Inwestycje samorządu terytorialnego 
istotnie wpływają na warunki i jakość życia 
lokalnych społeczności. Ich celem jest za-
spokojenie zbiorowych potrzeb własnych 
wspólnot w podstawowych obszarach  
(np. zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ście-
ków, unieszkodliwianie odpadów komunal-
nych, transport). najwyższa Izba kontroli 
sprawdzi Realizację inwestycji gminnych 
w województwie łódzkim, oceniając ich pla-
nowanie, przygotowanie i wykonanie.

Gospodarka przestrzenna 
i mieszkaniowa, budownictwo

1. Zbywanie lokali komunalnych w trybie 
bezprzetargowym jest ważnym elemen-
tem gospodarowania nieruchomościami, 
umożliwia bowiem gminom uzyskanie  
dochodów przy równoczesnym obniżeniu 
kosztów utrzymania substancji komunal-
nej. Zbywanie lokali z udzieleniem bonifi-
katy nie powinno być jednak motywowane  
wyłącznie potrzebą uzupełnienia bie-
żących dochodów budżetowych, ale 
również troską o zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych społeczności lokalnej. 
najwyższa Izba kontroli skontroluje pra-
widłowość Sprzedaży komunalnych lo-
kali mieszkalnych w trybie bezprzetar-
gowym. w poprzednich kontrolach wy-
kryto bowiem szereg nieprawidłowości 
w procedurze sprzedaży.

2. w ostatnich pięciu latach samorząd 
szczecina rozpoczął wiele inwestycji z za-
kresu infrastruktury komunalnej, o warto-
ści ok. 2 mld zł. są to m.in. budowa nowego  
cmentarza, hali widowiskowo-sporto-
wej, centrum żeglarskiego, spalarni od-
padów komunalnych oraz przebudowa 
bulwaru nad odrą. wykonanie tych pro-
jektów zostało powierzone zakładom 
i  spółkom komunalnym. najwyższa 
Izba kontroli sprawdzi, jak przebiega  
Przygotowanie i realizacja inwestycji 
z zakresu infrastruktury komunalnej 
w Szczecinie.

Informatyzacja

1. krajowe ramy Interoperacyjności 
(krI), ogłoszone rozporządzeniem rady 
Ministrów9, określają m.in. minimalne 
wymagania dla systemów informatycz-
nych w administracji publicznej i wymia-
ny informacji w formie elektronicznej.  
Dostosowanie systemów teleinforma-
tycznych urzędów do rozporządzenia 
w sprawie krI ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia szybkiego i efektyw-
nego załatwiania spraw oraz właściwe-
go przygotowania urzędów publicznych 
do świadczenia usług drogą elektronicz-
ną. nIk oceni Postęp wdrożenia wybra-
nych wymagań nałożonych na systemy in-
formatyczne przez rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności.
2. Brak sieci teleinformatycznej wiąże się 
ze zjawiskiem „wykluczenia cyfrowego”. 

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimal-
nych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 2012, poz. 526).
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polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc 
w Unii Europejskiej pod względem roz-
powszechnienia szerokopasmowego do-
stępu do Internetu. kraj ma jednak duże 
możliwości nadrobienia dystansu przez 
przyspieszenie budowy potrzebnej infra-
struktury dzięki środkom unijnym, prze-
widzianym na finansowanie rozwoju cyfro-
wego w ramach programów operacyjnych  
na lata 2007–2013. nIk przeprowadzi 
kontrolę Działań organów administra-
cji publicznej podejmowanych w celu za-
pewnienia dostępu do Internetu szeroko-
pasmowego. 

Kultura fizyczna

1. w polsce działa ok. 30 dużych hal 
sportowych, mających od 2000 do 
14 000 miejsc. w budowie jest kolejnych 
7 obiektów. Inwestycje te, zwykle prowa-
dzone przez samorządy, były w znacznym 
stopniu współfinansowane ze środków UE. 
nIk skontroluje Finansowanie kosztów 
utrzymania hal widowiskowo-sportowych 
oraz oceni rzetelność założeń przyjętych 
w dokumentacji projektowej badanych hal 
widowiskowo-sportowych w kontekście 
kosztów ich utrzymania.
2. niepokojącym zjawiskiem ogólno-
polskim jest niski odsetek osób systema-
tycznie dbających o aktywność fizycz-
ną. województwo małopolskie ma naj-
starsze w polsce tradycje kultury fizycz-
nej, a jednocześnie na jego terenie mało 
jest nowoczesnych obiektów sporto-
wych, zaś specjalistyczna infrastruktura 
sportowa jest niskiej jakości. nIk zbada 
Wykorzystanie obiektów wybudowanych 
w ramach „Wieloletniego programu roz-
woju bazy sportowej” na przykładzie wo-
jewództwa małopolskiego.

Kultura, nauka

1. produkcja telewizyjna wiąże się z po-
noszeniem wysokich kosztów, związanych 
m.in. z realizacją zdjęć, scenografią, mon-
tażem, wynagrodzeniem aktorów i prowa-
dzących. większość nadawców prywat-
nych kupuje materiały audiowizualne od 
podmiotów zewnętrznych, w celu ogra-
niczenia tych kosztów. nadawcy publicz-
ni coraz częściej stosują też takie podej-
ście. nIk skontroluje Produkcję zewnętrz-
ną dla TVP SA, bowiem w przypadku czę-
ści umów zawieranych przez nadawców 
publicznych może mieć miejsce zawyżanie 
kosztów oraz ich podwójne finansowanie. 
2. w czerwcu 2012 r. najwyższa Izba 
kontroli została wybrana do pełnienia 
w latach 2013–2015 funkcji audytora 
zewnętrznego Europejskiej organizacji 
Badań Jądrowych (CErn) w Genewie. 
podstawowym zadaniem jest zbadanie 
rocznych sprawozdań finansowych oraz 
odrębnych sprawozdań funduszu emery-
talnego CErn (Pension Fund), a następ-
nie wydanie opinii o nich. audytor ze-
wnętrzny sporządza również ocenę rocz-
nego sprawozdania z działalności CErn 
(Annual Progress Report).
3. w 2012 r. istniało 119 instytutów ba-
dawczych, nadzorowanych przez 14 mi-
nistrów, w tym 53 instytuty nadzorowane 
przez Ministra Gospodarki. problemem 
instytutów jest niski poziom wdrożeń, re-
alizowanie tych samych zadań w różnych 
placówkach, niewielkie wykorzystanie ich 
prac w działalności nadzorującego mini-
stra oraz brak koncepcji funkcjonowania. 
nIk skontroluje Efektywność finansowa-
nia instytutów badawczych oraz oceni rze-
telność nadzoru sprawowanego przez wła-
ściwych ministrów. 
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Szkolnictwo wyższe

polskie uczelnie źle wypadają w porówna-
niu z uczelniami zagranicznymi. Chodzi nie 
tylko o niezadowalającą jakość kształcenia, 
ale i zbyt małą aktywność w działalności na-
ukowej. wiąże się z tym kwestia właściwego 
zabezpieczenia praw uczelni do prac tam po-
wstających, wykorzystania majątku uczelni, 
a także czerpania z nich korzyści. Dotyczy 
to ochrony własności intelektualnej w za-
kresie wynalazczości i transferu technolo-
gii, jak też ochrony i koncesjonowania kon-
spektów zajęć i materiałów dydaktycznych. 
w kontroli Ochrony własności intelektual-
nej szkół wyższych zbadana zostanie rów-
nież realizacja obowiązku upowszechniania 
przez szkoły wyższe wiedzy wytworzonej 
z udziałem środków publicznych.

Rodzina

1. powiaty często nie wywiązują się z obo-
wiązku udzielania pomocy pieniężnej oraz 
rzeczowej na zagospodarowanie usamo-
dzielnianym wychowankom rodzin zastęp-
czych, argumentując to niewystarczający-
mi środkami finansowymi. niektóre po-
wiatowe centra pomocy rodzinie rzeczowe  
wsparcie adresują jedynie do wychowan-
ków instytucjonalnych form opieki, za-
kładając, że rodziny zastępcze zapewniły 
swym podopiecznym odpowiednie wypo-
sażenie. nIk skontroluje udzielanie przez 
właściwe organy Pomocy na usamodziel-
nienie wychowankom opuszczającym pie-
czę zastępczą.
2. priorytetowym obszarem badań nIk 
jest polityka prorodzinna państwa. Izba 

zamierza skontrolować Funkcjonowanie 
asystentów rodziny w świetle ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej. kontrola ma na celu wykazanie, 
czy w zmieniających się warunkach eko-
nomicznych i demograficznych wprowa-
dzenie instytucji asystenta rodziny przy-
czyniło się do obniżenia wskaźnika obję-
cia dzieci pieczą zastępczą.
3. Instytucja koordynatora rodzinnej pie-
czy zastępczej została wprowadzona od 
1 stycznia 2012 r., ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest 
to jedno z nowych rozwiązań tworzonego 
systemu wsparcia rodziny i pieczy zastęp-
czej, którego celem jest zapewnienie po-
mocy rodzinom przeżywającym trudno-
ści wychowawcze oraz lepszej opieki nad 
dziećmi, nad którymi sprawowana jest pie-
cza zastępcza. nIk przeprowadzi kontro-
lę Funkcjonowania koordynatorów rodzin-
nej pieczy zastępczej w województwie pod-
laskim w latach 2012–2014. 

Zabezpieczenie społeczne

ośrodki pomocy społecznej nie mają peł-
nej wiedzy o osobach, do których powin-
na zostać skierowana pomoc społeczna. 
Udzielają jej, działając głównie na podsta-
wie wniosków składanych przez osoby po-
trzebujące takiej pomocy. nie korzystają 
natomiast lub korzystają w niedostatecz-
nym stopniu z możliwości wynikających 
z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecz-
nej10, zgodnie z którym „pomoc społeczna 
może być udzielana z urzędu”. nIk spraw-
dzi Prawidłowość monitorowania sytuacji 

10 Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2004 r., nr 64, poz. 593).
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społecznej przez ośrodki pomocy społecz-
nej oraz oceni rzetelność jej rozpoznania 
i określenia populacji osób kwalifikują-
cych się do udzielenia wsparcia.

Rolnictwo

1. niedostateczne egzekwowanie stoso-
wania się do norm przez właścicieli ferm 
wpływa na jakość życia w sąsiedztwie tych 
obiektów, głównie ze względu na uciążli-
we odory oraz zanieczyszczenie wód, co 
prowadzi do zagrożeń mikrobiologicznych. 
w polsce, pomimo podejmowanych prac, 
nie wprowadzono ustawy o przeciwdzia-
łaniu uciążliwości zapachowej. nIk skon-
troluje Nadzór nad funkcjonowaniem ferm 
zwierząt.
2. Zła jakość żywności oraz nieprzestrze-
ganie standardów sanitarnych i weteryna-
ryjnych przez producentów i handlowców 
może zagrażać bezpieczeństwu zdrowia 
i życia konsumentów. nIk zamierza zba-
dać Nadzór organów administracji rządo-
wej nad bezpieczeństwem żywności, w tym 
skuteczność nadzoru sprawowanego przez 
inspekcję weterynaryjną, sanitarną i han-
dlową. ocenione zostaną m.in. procedury  
dopuszczania zakładów do wytwarza-
nia produktów pochodzenia zwierzęce-
go oraz nadzór nad stosowaniem w pro-
dukcji żywności zabronionych substancji 
(np. hormonów, stymulatorów wzrostu, 
antybiotyków).
3. rolnictwo ekologiczne ma na celu pro-
dukcję zdrowej żywności, przy zminima-
lizowaniu zanieczyszczenia środowiska. 
w przypadku ekologicznych upraw sa-
downiczych i jagodowych, wspieranych 
ze środków unijnych w ramach płatno-
ści rolnośrodowiskowych („plan rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2004–2006” 

oraz program prow na lata 2007–2013), 
wzrosła powierzchnia tych upraw, lecz nie 
zwiększyła się podaż owoców ekologicz-
nych. nIk skontroluje Wykorzystanie środ-
ków publicznych na uprawy sadownicze 
i jagodowe w ramach programów rolno-
środowiskowych.

Rozwój wsi

1. na pomoc techniczną w ramach prow 
2007–2013 zaplanowano 266,6 mln euro. 
Dane za 2012 r. wykazują niskie zaan-
gażowanie wydatków m.in. w działa-
niach wdrażanych przez samorządy wo-
jewództw. nIk zbada, jak sprawowany  
jest Nadzór nad wykorzystaniem po-
mocy technicznej w rolnictwie w ramach 
„Programu rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2007–2013”. oceniony zostanie nad-
zór Ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 
agencji restrukturyzacji i Modernizacji 
rolnictwa nad prawidłowością przyznawa-
nia oraz wykorzystania środków pomocy 
technicznej jako instrumentu wdrażania 
„programu rozwoju obszarów wiejskich”.
2. nIk skontroluje Wykorzystywanie 
pomocy technicznej przez samorządy wo-
jewództw w ramach „Programu rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007–2013”. 
ocenione będzie wykonywanie zadań in-
stytucji wdrażającej wybrane działania 
w ramach prow, finansowane ze środ-
ków pomocy technicznej, wykorzysta-
nie przez samorząd województwa tych 
środków oraz realizacja zadań regionalne-
go sekretariatu krajowej sieci obszarów 
wiejskich.

Rozwój regionalny

w latach 2007–2013, w ramach polity-
ki spójności społeczno-gospodarczej, 
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z funduszy strukturalnych przewidzia-
no dla polski 67,3 mld euro. nIk skontro-
luje Zamówienia publiczne współfinanso-
wane z funduszy strukturalnych i oceni pra-
widłowość udzielania przez gminy zamó-
wień współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Infrastruktury i rozwoju lub 
Europejskiego Funduszu społecznego, 
w ramach czterech regionalnych pro-
gramów operacyjnych dla województw: 
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskie-
go lub w ramach programu operacyjnego 
„kapitał ludzki”.

Rybołówstwo

restrukturyzacja sektora rybactwa skutku-
je obniżeniem poziomu życia na obszarach 
zależnych od tej gałęzi gospodarki. lokalne 
grupy rybackie mają przeciwdziałać nie-
korzystnym zmianom społeczno-ekono-
micznym, spowodowanym spadkiem do-
chodów oraz wzrostem bezrobocia. 

najwyższa Izba kontroli sprawdzi 
Wykonywanie lokalnych strategii roz-
woju obszarów rybackich. Zbada też 
tryb przyznawania, wypłat i zwracania 
pomocy finansowej na realizację zadań  
objętych 4. osią priorytetową (pn. „Zrów-
noważony rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa”) programu operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołów-
stwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007–2013”.

Środowisko

1. nowy system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi gminy musiały wpro-
wadzić od 1 lipca 2013 r., zgodnie ze zno-
welizowaną ustawą o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach11. najwyższa 
Izba kontroli skontroluje efektywność 
procesu Wdrożenia w gminach nowego 
systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi. oceniana będzie m.in. orga-
nizacja wyboru podmiotów odbierają-
cych odpady komunalne od właścicie-
li nieruchomości. 
2. odpady medyczne powstają w proce-
sach diagnozowania, leczenia i profilak-
tyki medycznej. nIk zbada Postępowanie 
z odpadami medycznymi i oceni z punk-
tu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzi 
oraz środowiska funkcjonowanie systemu 
ich utylizacji.
3. obowiązek utworzenia i wdrożenia 
systemu zarządzania wodą w kąpieliskach 
wynika z dyrektywy UE w sprawie za-
rządzania jakością wody w kąpieliskach12. 
niedostateczna jakość wody oraz zanie-
dbania w ochronie kąpielisk przed zanie-
czyszczeniami skłoniły nIk do podjęcia 
kontroli Organizacji i utrzymania kąpie-
lisk oraz miejsc wykorzystywanych do ką-
pieli. Uwaga zostanie zwrócona także na 
to, czy kąpieliska są odpowiednio strze-
żone przez wykwalifikowaną kadrę ra-
towniczą, co jest istotne dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa kąpiącym się.

11 Ustawa z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (DzU z 2011 r., nr 152, poz. 897).

12 Dyrektywa nr 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.02.2006 r. dotycząca zarządzania jakością 
wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę nr 76/160/EWG. Weszła w życie 1.01.2012 r. (MP z 2011 r.,  
nr 38, poz. 425).
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4. w gminach uzdrowiskowych rośnie 
liczba przedsiębiorców, którzy ścieki wy-
twarzane w wyniku udzielania zabiegów 
leczniczych kierują razem ze ściekami by-
towymi do oczyszczalni komunalnych. 
skala tego problemu nie jest, jak dotąd, 
monitorowana. nIk oceni jak przebie-
ga Oczyszczanie ścieków wytwarzanych 
w uzdrowiskach w wyniku udzielania za-
biegów, oszacuje skalę ich szkodliwości oraz 
oceni wykonywanie przez gminy uzdrowi-
skowe zadań własnych związanych z zacho-
waniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
5. Mieszkańcy aglomeracji miejskich, dłu-
gotrwale przebywający w bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej, skarżą się na pogorszenie stanu 
zdrowia, które kojarzą z działaniem tych 
urządzeń. protesty obywatelskie prze-
ciwko lokalizacji tych obiektów bywają 
bardzo stanowcze, dochodzi do blokad 
placów budowy, a nawet do konfronta-
cji z policją. nIk zamierza skontrolować 
Postępowania administracyjne związane 
z budową i funkcjonowaniem stacji bazo-
wych telefonii komórkowej oraz ocenić za-
chowywanie standardów ochrony środo-
wiska związanych z emisją promieniowa-
nia elektromagnetycznego. 

Transport

1. w Głównym Inspektoracie transportu 
Drogowego funkcjonuje Centralna 
Ewidencja naruszeń, której oprogra-
mowanie zmodyfikowano w  2010  r. 
nIk skontroluje Wykonywanie wybra-
nych zadań przez Inspekcję Transportu 
Drogowego z uwzględnieniem funkcjono-
wania Centralnej Ewidencji Naruszeń. 
Badanie pozwoli na sprawdzenie, czy 
system ewidencji został zmodyfikowany 

zgodnie z wymaganiami oraz jak jest on 
wykorzystywany na urządzeniach prze-
nośnych przez inspektorów ItD w trak-
cie kontroli na drogach.
2. nIk skontroluje Remont i moderniza-
cję drogi krajowej nr 1 w granicach miasta 
Włocławka. Inwestycja ta ma charakter 
strategiczny dla województwa kujawsko-
-pomorskiego, a jej wartość wynosi około 
285 mln zł, w tym 108,5 mln zł stano-
wią środki unijne programu operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko 2007–2013”. 
3. w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 
funkcjonowania port lotniczy w Modlinie 
(woj. mazowieckie) obsłużył prawie 
900 tys. pasażerów. koszt jego budo-
wy przekroczył 400 mln zł. w związ-
ku z wadliwie wykonanym pasem star-
towym zawieszone zostały na ponad pół 
roku wszystkie połączenia, a zarządzają-
ca lotniskiem spółka Mazowiecki port 
lotniczy warszawa-Modlin zaczęła po-
nosić straty. Zmniejszyła się również jego 
wiarygodność dla przewoźników lotni-
czych. nIk skontroluje Budowę portu lot-
niczego w Modlinie. 

Turystyka

wypoczynek letni i zimowy dzieci i mło-
dzieży nadzorują kuratorzy oświaty wła-
ściwi dla miejsca wypoczynku, a zaświad-
czenia o zgłoszeniu turnusów wydaje  
kurator oświaty właściwy dla siedziby orga-
nizatora. nIk zdiagnozuje Bezpieczeństwo 
wypoczynku dzieci i młodzieży, a zwłasz-
cza oceni system zapewniania im bezpie-
czeństwa oraz nadzór MEn.

Sprawiedliwość

readaptacja społeczna osób skazanych 
na karę pozbawienia wolności ma się 
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przyczynić do zapobiegania ponowne-
mu wejściu tych osób w konflikt z pra-
wem oraz do podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa obywateli. skuteczna readap-
tacja społeczna i zawodowa ogranicza kosz-
ty utrzymania systemu penitencjarnego 
i pomocy społecznej. nIk sprawdzi, jak 
przebiega Readaptacja społeczna skaza-
nych na wieloletnie kary pozbawienia wol-
ności oraz oceni, czy warunki wykonania 
kary i pomoc postpenitencjarna ułatwiają 
skazanym reintegrację w społeczeństwie.

Sprawy wewnętrzne

1. każdego roku policja otrzymuje ok. 
15 tys. zgłoszeń o zaginięciach, z których 
nie odnajduje się ok. 2 tys. osób. Zaginięcia 
to istotny problem społeczny, zaś z jego 
analizy wynika, że policja w wielu wypad-
kach nierzetelnie prowadzi działania po-
szukiwawcze. nIk oceni, jak w praktyce 
realizowane jest Poszukiwanie osób zagi-
nionych. Zbadany zostanie sposób, w jaki 
instytucje państwowe zorganizowały sys-
tem poszukiwań oraz jego skuteczność.
2. Działania wymierzone przeciwko za-
sobom, sieciom i systemom teleinforma-
tycznym (w tym cyberprzestępczość oraz 
cyberterroryzm) stanowią jedno z najwięk-
szych zagrożeń bezpieczeństwa państwa 
oraz funkcjonowania administracji publicz-
nej. nIk skontroluje Ochronę cyberprze-
strzeni RP. Zadania z tego zakresu wyko-
nuje wiele organów administracji publicz-
nej, m.in.: aBw, Msw, MaiC, policja, 
BBn, MsZ. kontrola ma ocenić, czy sys-
tem monitorowania i przeciwdziałania za-
grożeniom występującym w cyberprze-
strzeni rp funkcjonuje w praktyce i jak 
administracja państwowa zarządza ryzy-
kiem związanym z tymi zagrożeniami. 

3. nIk zamierza skontrolować Wykorzy-
stanie struktur kadrowych i majątkowych 
Straży Granicznej, będących w dyspozy-
cji sG po przystąpieniu polski do strefy 
schengen. ocenie zostanie poddane do-
stosowanie struktury organizacyjnej pod 
kątem realizacji zamierzeń określonych 
w dokumentach strategicznych, takich 
jak „koncepcja funkcjonowania straży 
Granicznej w latach 2009–2015”, czy 
„Założenia wieloletniej koncepcji funk-
cjonowania straży Granicznej”. nIk 
sprawdzi skuteczność powstałych struk-
tur sG w kontekście zapewnienia wyko-
nania zadań ustawowych.
4. w obszarze zainteresowania nIk znaj-
dzie się także Organizacja i finansowa-
nie przejść granicznych położonych na te-
renie województwa lubelskiego. Zgodnie 
z przepisami prawa, wojewoda finansuje 
i udostępnia budynki, budowle, urządzenia 
i sprzęt techniczny konieczny do prawidło-
wego funkcjonowania straży Granicznej 
i służby Celnej na przejściach granicz-
nych. nie zawsze jednak ma wiedzę, czy 
pieniądze są wydawane gospodarnie i ce-
lowo, a mienie efektywnie wykorzysty-
wane. analiza przedkontrolna wskazuje 
na możliwość wystąpienia nieprawidło-
wości w tym zakresie.
5. oceniona zostanie także Sprawność 
działania służb państwowych na wybra-
nych przejściach granicznych na grani-
cy wschodniej RP, bowiem skuteczność 
odpraw pozostawia wiele do życzenia. 
przepustowość przejść granicznych jest 
ograniczana m.in. przez wadliwą organi-
zację pracy i częste zakłócenia płynno-
ści ruchu granicznego. nIk oceni efek-
tywność zarządzania granicą wschodnią 
rp przez służby państwowe i sprawność 
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obsługi przekraczających tę granicę oraz 
system organizacji pracy służb.

Mniejszości narodowe i etniczne

powszechnie znana jest trudna sytuacja 
społeczno-ekonomiczna mniejszości rom-
skiej w polsce. romowie wykonują naj-
różniejsze zawody, jednak często dotyka 
ich bezrobocie i wykluczenie społeczne. 
najwięcej romów (ok. 1,5-2 tys.) miesz-
ka we wrocławiu. około 30% dzieci rom-
skich nie wypełnia obowiązku szkolnego. 
nIk skontroluje Podejmowanie i wykony-
wanie przez administrację publiczną zadań 
na rzecz praw i potrzeb mniejszości rom-
skiej w Polsce. oceniony będzie stopień 
wykonania zadań i inicjatyw wynikających 
z rządowego „programu na rzecz społecz-
ności romskiej” oraz „krajowego programu 
przeciwdziałania dyskryminacji rasowej”.

Sprawy zagraniczne

poza granicami polski mieszka liczna dia-
spora polaków, co jest wynikiem m.in. 
kilku fal emigracji, w tym ostatniej, zwią-
zanej z wejściem polski do UE. w kompe-
tencjach Ministra spraw Zagranicznych 
leży kreowanie i koordynowanie polity-
ki łączności z polonią. nIk skontroluje 
Wykonywanie zadań w zakresie współ-
pracy z Polonią i Polakami za granicą, 
oceni skuteczność i efektywność dzia-
łań administracji rządowej w tym obsza-
rze, jak również efektywność wykorzy-
stania środków z budżetu państwa przez 

beneficjentów realizujących projekty 
współpracy z polonią i polakami za granicą.

Kontrole doraźne
najwyższa Izba kontroli przeprowadza 
oprócz kontroli planowych również kon-
trole doraźne. są one narzędziem szybkiego  
reagowania na sygnały o nieprawidłowo-
ściach. Izba je podejmuje w razie potrzeby 
niezwłocznego zbadania określonego pro-
blemu o szczególnym znaczeniu dla funk-
cjonowania państwa, ale także wstępne-
go rozpoznania obszarów typowanych do 
kontroli planowej. kontrole doraźne skar-
gowe nIk realizuje w trybie rozpatrywa-
nia skarg i wniosków, w celu potwierdze-
nia lub wykluczenia zasadności formuło-
wanych zarzutów. 

Część tematów zgłoszonych w pierw-
szym etapie prac nad planem na 2014 r., 
które nie zyskały statusu kontroli plano-
wej, będzie zrealizowana właśnie w try-
bie kontroli doraźnych. są one także uzu-
pełniającym instrumentem weryfikowa-
nia sposobu wykorzystania uwag i wnio-
sków zawartych w wystąpieniach pokon-
trolnych oraz stanu realizacji wniosków po-
kontrolnych sformułowanych przez nIk 
po kontrolach planowych, zakończonych 
w latach poprzednich.

oprac. Danuta Bolikowska,
Departament Strategii NIK


