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Promocja 
turystyczna Polski

Najwyższa Izba Kontroli spraw-
dziła, czy promocja turystyczna 
naszego kraju była prowadzona 
prawidłowo oraz czy przyniosła 
efekty. Badanie, które dotyczy-
ło lat 2015–2018, przeprowa-
dzono w: Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, Polskiej Organizacji 
Turystycznej (POT), sześciu 
zagranicznych ośrodkach POT, 
sześciu urzędach marszałkow-
skich, sześciu urzędach miast, 
sześciu Regionalnych Organi-
zacjach Turystycznych.

Decyzje 
administracyjne

W przepisach Kodeksu postę-
powania administracyjnego 
(k.p.a.) i Ordynacji podatko-
wej przewidziano możliwość 
udzielenia pracownikom przez 
organ jednostki samorządu te-
rytorialnego (JST) upoważnie-
nia do załatwiania spraw w jego 
imieniu w ustalonym zakresie, 
a w szczególności do wydawa-
nia decyzji administracyjnych, 
postanowień i zaświadczeń, 
a także poświadczania za zgod-
ność z oryginałem odpisów 
dokumentów przedstawio-
nych przez stronę na potrze-
by pro wadzonych postępowań. 
W związku z tym NIK spraw-

dziła, czy osoby, którym po-
wierzono wykonywanie okre-
ślonych zadań należących do 
kompetencji organów JST zo-
stały właściwie umocowane. 
Skontrolowano siedem urzę-
dów marszałkowskich, 16 sta-
rostw powiatowych i 17 urzę-
dów gmin. Badaniem objęto 
okres od początku 2017 r. do 
5 kwietnia 2019 r.

Aktywizacja 
starszych osób

Polska należy do czołówki 
krajów, w których kryzys de-
mograficzny jest najbardziej 
widoczny. Stawia to przed Pol-
ską wyzwania związane z pla-
nowaniem i kształtowaniem 
polityki na rzecz aktywnego 
i zdrowego stylu życia osób 
starszych. Realizacji działań 
adresowa nych do seniorów 
służy m.in. rządowy Program 
na rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych (ASOS). 
Jego celem jest poprawa jakości 
i poziomu życia takich osób, 
np. dzięki dłuższej aktywności 
społecznej. Izba postanowiła 
ocenić czy program jest narzę-
dziem efektywnym. Badaniem 
objęto Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz 21 organizacji pozarządo-
wych. Kontrola dotyczyła lat 
2013–2018 (I półrocze).

Wspieranie rolnictwa 
ekologicznego

Przedmiotem kontroli były 
działania rządowe związane 
ze wspieraniem rozwoju rolnic-
twa ekologicznego i wprowa-
dzaniem do obrotu handlowego 
jego produktów. Sprawdzono 
m.in. czy Minister Rolnictwa 
opracował spójny pakiet dzia-
łań na rzecz rozwoju sektora, 
czy prawidłowo funkcjonował 
system kontroli i certyfikacji 
produktów ekologicznych. Ba-
danie przeprowadzono w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Głównym Inspektora-
cie Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno-Spożywczych, 
Centralnej Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa i jej 21 oddziałach po-
wiatowych. Kontrolą objęto 
lata 2014–2017.

Mandaty karne

Kary grzywny, nakładane 
w dro dze mandatu karnego 
na osoby dopuszczające się wy-
kroczeń, mają spełniać przede 
wszystkim funkcję wychowaw-
czą i prewencyjną. Ich wymie-
rzaniem zajmują się w Polsce 
różne służby, m.in. inspekcje: 
pracy, sanitarne, handlowe, 
weterynaryjne oraz straże: 
graniczna i rybacka. Najwię-
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cej mandatów wystawiają jed-
nak policjanci. Aby nastąpił 
wychowawczy i prewencyj-
ny efekt oddziaływania kar, 
niezbędne jest ich skuteczne 
egzekwowanie. Dlatego Izba 
poddała ocenie funkcjonujący 
od 1 stycznia 2016 r. system do-
chodzenia należności z tytułu 
mandatów karnych. Badaniem 
objęto: Ministerstwo Finan-
sów, Pierwszy i Drugi Urząd 
Skarbowy w Opolu, Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Bydgosz-
czy, Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Poznaniu, urzędy skarbowe 
w: Brzegu, Chorzowie, Elblągu, 
Koninie, Nysie, Olsztynie i So-
snowcu, Komendy Powiatowe 
Policji w Kluczborku i Szczyt-
nie, Komendy Miejskie Poli-
cji w Kaliszu, Katowicach 
i Opolu. Kontrolą objęto lata 
2016–2018.

Środowiskowe 
domy samopomocy

W czasie kontroli „Pomoc 
państwa realizowana w for-
mie środowiskowych domów 
samopomocy udzielana oso-
bom z zaburzeniami psychicz-
nymi” zbadano, czy udzielano 
jej i finansowano prawidłowo. 
Kontrolę, która dotyczyła lat 
2016–2019 (I kwartał), prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej, sześciu urzędach wo-
jewódzkich (lubuskim, łódz-
kim, małopolskim, opolskim, 
śląskim i warmińsko-mazur-
skim), 17 jednostkach samorzą-
du terytorialnego, tj. w 11 gmi-
nach i sześciu powiatach oraz 
w 17 środowiskowych domach 
samopomocy.

RODO w szpitalach

Od 25 maja 2018 r. zaczęły 
obowiązywać przepisy Roz-
porządzenia Parlamentu 
Euro pej skiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych 
(RODO) oraz regulacje z nim 
związane określone w ustawie 
z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (uodo). 
Obowiązek stosowania wy-
mienionych przepisów do-
tyczy wszystkich placówek 
medycznych – publicznych 
i niepublicznych. Nie ma zna-
czenia skala działalności takie-
go podmiotu. RODO zmie-
niło zasady przetwarzania, 
wykorzystywania i przecho-
wywania danych osobowych, 
zwiększając ich ochronę oraz 
nakładając nowe obowiązki 
na administratora danych. 

Głównym celem kontroli 
było sprawdzenie, czy pod-
mioty lecznicze prawidłowo 
chronią i przetwarzają dane 
pacjentów. Przeprowadzo-
no ją w 24 placówkach z sze-
ściu województw. Badanie 
dotyczyło okresu od 25 maja 
2018 r. do zakończenia kon-
troli NIK w poszczególnych 
jednostkach (ostatnia miała 
miejsce 23 kwietnia 2019 r.). 

Profilaktyka 
uzależnień

Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła, czy organy administracji 
samorządowej odpowiedzial-
ne za profilaktykę uzależnień 
rzetelnie wykonywały zada-
nia służące zmianie zachowań 
i postaw dzieci oraz młodzieży 
wobec narkotyków. Badanie 
przeprowadzono w Mini-
sterstwie Zdrowia, Państwo-
wej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Krajowym Biurze ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii, 
23 urzędach gmin, dwóch 
ośrodkach pomocy społecz-
nej, dwóch urzędach marszał-
kowskich, czterech regional-
nych ośrodkach polityki spo-
łecznej. Ponadto badaniem 
kwestionariuszowym objęto 
234 szkoły. Kontrola dotyczy-
ła lat 2016–2019.  (red.)
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