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Klauzule społeczne

NIK zbadała jak często klau
zule społeczne były wyko
rzystywane w zamówieniach 
publicznych. Kontrolą obję
to: Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, Urząd Zamówień 
Publicznych, Główny Urząd 
Sta tystyczny, Ministerstwo Fi
nansów, Ministerstwo Rodzi
ny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwo Edukacji Naro
dowej, Ministerstwo Środowi
ska, a także osiem samorządów 
i 14 przedsiębiorców, którzy 
zobowiązali się do zastosowa
nia klauzuli społecznej w po
zyskanym zamówieniu pu
blicznym. Czynności objęły 
okres od 1 stycznia 2013 r. do 
30 kwietnia 2016 r. 

Gospodarowanie 
przestrzenią

Po ponad dziesięcioletnim 
okresie funkcjonowania spraw
dzono, czy system planowania 
i zagospodarowania przestrzen
nego zapewnia gminom właści
we narzędzia do racjonalnego 
działania. Oceniono też skut
ki obowiązujących regulacji 
prawnych dla przestrzeni jako 
dobra publicznego. Szczegó
łowa analiza stwierdzonych 
w  trakcie poszczególnych 
kontroli istotnych nieprawi

dłowości, poparta uwagami 
i komentarzami ekspertów, 
pozwoliła na sformułowanie 
przez Izbę zaleceń mających 
na celu wskazanie kierunków 
zmian istniejącego prawa. 

Fundusze celowe

W czasie kontroli gospodaro
wania środkami funduszy ce
lowych będących w dyspozycji 
Ministra Skarbu Państwa oce
niono realizację celów usta
wowych, dla których fundu
sze (reprywatyzacji, Skarbu 
Państwa, rekompensacyjny 
oraz restrukturyzacji przed
siębiorców) zostały ustano
wione. Skontrolowano Mini
sterstwo Skarbu Państwa, Ma
zowiecki Urząd Wojewódzki 
oraz trzy spółki, którym została 
udzielona pomoc z Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębior
ców. Czynności badawcze do
tyczyły okresu od 1 stycznia 
2013 r. do 30 czerwca 2016 r.

Współpraca 
szwajcarsko-polska

Oceniono realizację przez ad
ministrację publiczną Szwaj
carskoPolskiego Programu 
Współ pracy (SPPW). Pro
gram ten przewiduje skiero
wanie do Polski bezzwrotnej 
pomocy finansowej w wyso

kości 489 milionów franków. 
SPPW ma dwa cele: zmniejsze
nie różnic społecznogospodar
czych pomiędzy Polską a bar
dziej rozwiniętymi państwami 
Unii Europejskiej; zmniejsze
nie różnic społecznogospodar
czych pomiędzy ośrodkami 
miejskimi i regionami słabo 
rozwiniętymi pod względem 
strukturalnym. Kontrolę prze
prowadzono w Ministerstwie 
Rozwoju pełniącym funkcję 
Krajowej Instytucji Koordynu
jącej SPPW, w Centrum Pro
jektów Polska Cyfrowa, będą
cym Instytucją Pośredniczącą 
w obszarze środowiska i infra
struktury SPPW oraz 10 insty
tucjach realizujących projek
ty. Badaniem objęto okres od 
1 stycznia 2008 r. do zakoń
czenia czynności kontrolnych 
w jednostkach. 

Rozwój sportu osób 
niepełnosprawnych

Kontrolerzy Izby sprawdzili, na 
ile skutecznie państwo poma
ga osobom niepełnosprawnym 
uczestniczyć w zajęciach spor
towych. Badanie przeprowa
dzono w 17 jednostkach: Mi
nisterstwie Sportu i Turystyki, 
Państwowym Funduszu Reha
bilitacji Osób Niepełnospraw
nych, trzech Powiatowych 
Centrach Pomocy Rodzinie, 
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dwóch Miejskich Ośrodkach 
Pomocy Społecznej, Urzę
dzie m.st. Warszawy, Polskim 
Komitecie Paraolimpijskim, 
czterech polskich związkach 
sportowych, czterech stowa
rzyszeniach kultury fizycznej. 
Kontrolą, która dotyczyła lat 
2013–2016, objęto osiem wo
jewództw: dolnośląskie, lu
belskie, łódzkie, małopolskie, 
mazowieckie, śląskie, święto
krzyskie i wielkopolskie.

Rodziny zastępcze

Przedmiotem analizy były 
działania powiatów dotyczą
ce tworzenia i wsparcia rodzin 
zastępczych oraz sprawowa
nia nad nimi nadzoru. Badanie 
przeprowadzono w 24 powia
towych centrach pomocy ro
dzinie i miejskich ośrodkach 
pomocy społecznej. Objęto 
nim także 510 rodzin zastęp
czych spokrewnionych, nieza
wodowych i zawodowych oraz 
1024 dzieci przebywających 
w rodzinach zastępczych za
wodowych. Kontrola dotyczyła 
lat 2013–2015. 

Badania  
z wykorzystaniem zwierząt

W maju 2015 r. weszła w życie 
ustawa o ochronie zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
naukowych lub edukacyjnych. 
Wprowadzono ją w ramach im

plementacji do polskiego syste
mu prawnego unijnej dyrekty
wy. Jej najważniejszym celem 
jest ograniczenie prowadzenia 
nieuzasadnionych doświad
czeń, ochrona i zminimali
zowanie cierpienia zwierząt. 
NIK sprawdziła, czy nowe re
gulacje rzeczywiście wpłynęły 
na zwiększenie ochrony zwie
rząt. Kontrolę, która dotyczyła 
okresu od początku 2014 r. do 
października 2016 r., przepro
wadzono w Krajowej Komisji 
Etycznej do Spraw Doświad
czeń na Zwierzętach w War
szawie, 6 lokalnych komisjach 
(w Krakowie, Lublinie, Olszty
nie, Poznaniu, Warszawie i we 
Wrocławiu), 6 powiatowych 
inspektoratach weterynarii 
z tych miast.

Badanie techniczne 
pojazdów

NIK sprawdziła prawidłowość 
i skuteczność działań starosty 
jako organu dopuszczającego 
pojazdy do ruchu drogowego. 
Ocenie poddano w szczegól
ności: nadzór nad badaniami 
technicznymi wykonywany
mi w Stacjach Kontroli Pojaz
dów (SKP); wydawanie upraw
nień do wykonywania badań 
technicznych; postępowania 
dotyczące zatrzymanych do
wodów rejestracyjnych z po
wodu złego stanu techniczne
go pojazdów; rozpatrywanie 

wniosków o wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzą
cych SKP oraz prowadzenie 
akt rejestrowych; przygoto
wanie organizacyjnokadrowe 
do sprawowania nadzoru nad 
SKP. Kontrolę przeprowadzo
no w pięciu urzędach miast 
i 16 starostwach powiatowych, 
a także u trzech przedsiębior
ców prowadzących SKP. Oce
niono też sprawowanie nadzoru 
nad 63 stacjami diagnostycz
nymi. Badaniem objęto okres 
od 2014 do 31 marca 2016 r. 

Profilaktyka 
zdrowotna

Kontrola podjęta z inicjatywy 
własnej NIK. Jej celem była 
ocena efektów realizacji profi
laktyki zdrowotnej w obszarze 
gastrologii, ginekologii i kar
diologii. Badania objęły lata 
2012–2015. Przeprowadzono 
je w Ministerstwie Zdrowia, 
Centrali Narodowego Fundu
szu Zdrowia oraz w 25 pod
miotach, w tym w jednostkach 
samorządu terytorialnego oraz 
u świadczeniodawców udzie
lających świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowot
nej oraz realizujących je w ra
mach Programu profilaktyki 
i wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy, oraz Programu 
badań przesiewowych dla 
wczesnego wykrywania raka 
jelita grubego.
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Odzyskiwanie 
dzieł sztuki

Ocenie poddano proces od
zyskiwania utraconych dzieł 
sztuki. Sprawdzono czy jest 
on zorganizowany zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami 
i w sposób zapewniający efek
tywność i skuteczność. Kontro
lę przeprowadzono w Minister
stwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych oraz Na
rodowym Instytucie Muze
alnictwa i Ochrony Zbiorów. 
Okres objęty kontrolą to lata 
2011–2016.

Choroba Alzheimera

Analizie poddano funkcjonują
cy w Polsce powszechny system 
opieki zdrowotnej oraz usług 
społecznych i opiekuńczych 
dla osób z chorobą Alzheime
ra. Kontrolę przeprowadzono 
w resortach zdrowia oraz ro
dziny, pracy i polityki społecz
nej, 5 urzędach wojewódzkich, 
5 urzędach marszałkowskich, 
5 zakładach opiekuńczolecz
niczych, 5 placówkach pod
stawowej opieki zdrowotnej, 
5 dziennych placówkach opieki 
społecznej, 5 organizacjach po
zarządowych. Oceniono dzia
łalność wymienionych jedno
stek w latach 2014–2015. 

Osuwiska

NIK zbadała prawidłowość 
i skuteczność działań podejmo
wanych przez organy admini
stracji publicznej i państwową 
służbę geologiczną mających 
zapobiegać ruchom masowym 
ziemi i ich skutkom. Kontrolę 
przeprowadzono w 28 jednost
kach: Ministerstwie Środowi
ska, Państwowym Instytucie 
Geologicznym – Państwowym 
Instytucie Badawczym, Na
rodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod
nej, siedmiu starostwach po
wiatowych i 18 urzędach gmin. 
Analizowano okres od 1 stycz
nia 2011 r. do I poł. 2016 r. 

Zarządzanie  
majątkiem samorządów

Skontrolowano zarządzanie 
majątkiem jednostek samorzą
du terytorialnego w wojewódz
twie opolskim. Izba sprawdziła 
jak cztery gminy: Baborów, By
czyna, Opole i Polska Cerekiew 
gospodarowały nowo powsta
łymi obiektami sportowore
kreacyjnymi oraz instytucjami, 
których budowa była współ
finansowana ze środków Unii 
Europejskiej. Kontrolą objęto 
okres od 1 stycznia 2009 r. do 
dnia zakończenia czynności 
badawczych. 

Dostępność terapii 
przeciwbólowej

NIK sprawdziła, czy personel 
medyczny szpitali stosuje usta
lone zasady i wytyczne doty
czące leczenia bólu, oceny jego 
natężenia i uśmierzania. Kon
trolę przeprowadzono łącznie 
w 28 podmiotach leczniczych 
z województw: dolnośląskie
go, łódzkiego, podlaskiego, 
pomorskiego, świętokrzyskie
go, wielkopolskiego i zachod
niopomorskiego, a dotyczyła 
ich działalności od 1 stycznia 
2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Społeczność romska 
w Małopolsce

Oceniono realizację przez 
gminy z województwa ma
łopolskiego zadań w ramach 
Programu integracji społecz
ności romskiej w Polsce na lata 
2014–2020. W Programie usta
nowiono cztery podstawowe 
dziedziny (obszary wsparcia), 
tj. Edukacja, Mieszkalnictwo, 
Praca i Zdrowie. Kontrolą obję
to siedem jednostek samorządu 
terytorialnego, którym przy
znano środki z budżetu państwa 
na realizację zadań na rzecz spo
łeczności romskiej. Badanie do
tyczyło okresu od 2014 r. do 
końca września 2016 r. 
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2017 r., <www.nik.gov.pl>.
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