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Piecza zastępcza

Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła efekty wdrażania instytu-
cji koordynatorów rodzinnej  
pieczy zastępczej w powia-
tach województwa podlaskie-
go. Czynności kontrolne zosta-
ły przeprowadzone w dziesię-
ciu ośrodkach pomocy rodzinie 
w okresie od listopada 2014 r. 
do lutego 2015 r. i dotyczyły 
lat 2012–2014 oraz częściowo 
roku 2015.

Organizacja 
i utrzymanie kąpielisk

Izba sprawdziła, czy przepisy 
dotyczące utrzymania kąpie-
lisk oraz miejsc wykorzysty-
wanych do kąpieli są przestrze-
gane przez organy administra-
cji publicznej. Zakres badania 
obejmował: tworzenie kąpie-
lisk i prowadzenie ich ewidencji  
oraz tworzenie miejsc wyko-
rzystywanych do kąpieli; pro-
wadzenie nadzoru nad jako-
ścią wody; zapewnienie bez-
pieczeństwa; wykonywanie 
obowiązków informacyjnych 
i sprawozdawczych. Kontrolę, 
która objęła okres od 1 stycznia 
2012 r. do 30 czerwca 2014 r., 
przeprowadzono w 25 jednost-
kach: Głównym Inspektora-
cie Sanitarnym, 12 urzędach 
gmin i 12 powiatowych sta-

cjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych.

Lasy Państwowe

Izba skontrolowała działal-
ność i finanse Państwowe-
go Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe. W dyrekcji 
generalnej, czterech dyrek-
cjach regionalnych Lasów Pań-
stwowych, 16 nadleśnictwach 
oraz trzech zakładach Lasów 
Państwowych skontrolowano 
sytuację majątkowo-finanso-
wą, rzetelność działań doty-
czących planowania i realiza-
cji przychodów z działalności 
podstawowej, a także legal-
ność, celowość, rzetelność 
i gospodarność wydatkowa-
nia środków w związku z pro-
wadzoną działalnością. Czyn-
ności kontrolne objęły lata  
2011–2013.

Gospodarka łowiecka

Sprawdzono funkcjonowa-
nie gospodarki łowieckiej 
oraz realizację przez właści-
we podmioty ich ustawowo 
określonych zadań. Kontro-
lę przeprowadzono w 27 jed-
nostkach: Zarządzie Głównym 
Polskiego Związku Łowieckie-
go, 3 zarządach okręgowych, 
8 kołach łowieckich, 3 regio-
nalnych dyrekcjach Lasów Pań-

stwowych, 6 nadleśnictwach, 
3 urzędach marszałkowskich 
oraz 3 starostwach powiato-
wych. Badanie dotyczyło dzia-
łań od 1 kwietnia 2012 r. do 
31 marca 2014 r. 

Mała retencja 

NIK zajęła się realizacją przez 
organy administracji publicz-
nej zadań związanych z ograni-
czeniem skutków susz i powo-
dzi przez zwiększanie małej 
retencji wód. Kontrolę prze-
prowadzono w Małopolskim 
Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Śląskim Zarządzie 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych, dwóch urzędach mar-
szałkowskich (województw 
małopolskiego i śląskiego), 
dwóch regionalnych dyrek-
cjach Lasów Państwowych 
(w Krakowie i w Katowicach) 
oraz czterech nadleśnictwach 
(w Myślenicach, Piwnicznej, 
Rudzińcu i Ustroniu). Bada-
niem objęto działalność tych 
jednostek w latach 2011–2013 
oraz I półroczu 2014 r.

Składowanie odpadów

Izba zbadała działania admi-
nistracji publicznej dotyczące 
zamykania składowisk niespeł-
niających wymagań prawnych, 
jak też nadzór nad wysypiskami  
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wcześniej zamkniętymi. Bada-
niami kontrolnymi objęto 
36 jednostek, w tym: Mini-
sterstwo Środowiska, Głów-
ny Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, pięć urzędów 
marszałkowskich, pięć woje-
wódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska, pięć sta-
rostw powiatowych i 18 jed-
nostek organizacyjnych zarzą-
dzających łącznie 15 gminnymi 
składowiskami odpadów. Ana-
lizowano działania podejmo-
wane w okresie od 1 stycznia 
2010 r. do zakończenia kontroli 
w lutym 2015 r., a także dzia-
łania wcześniejsze, o ile mia-
ły wpływ na realizację kontro-
lowanych zadań po 1 stycznia 
2010 r. lub ich efekty wystą-
piły po tej dacie.

Szpitale kliniczne

Przedmiotem kontroli była 
działalność szpitali klinicz-
nych. W szczególności spraw-
dzono: realizację przez Mini-
stra Zdrowia polityki zdro-
wotnej dotyczącej szpitali 
klinicznych; zakres i efekty 
realizacji zadań dydaktycznych 
i naukowo-badawczych, w tym 
wdrażanie nowych technolo-
gii medycznych; działalność 
szpitali klinicznych w systemie 

ochrony zdrowia i uzyskane 
efekty; sytuację ekonomiczną 
szpitali klinicznych, z uwzględ-
nieniem działań restruktu-
ryzacyjnych i naprawczych. 
Kontrolę, która dotyczyła lat 
2013–2014 r., przeprowadzo-
no w Ministerstwie Zdrowia 
oraz 12 szpitalach klinicznych.

Zakłady  
Opieki Zdrowotnej

Skontrolowano działania 
podejmowane przez kierow-
nictwo samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdro-
wotnej (SPZOZ) dotyczące  
zatrudniania i  wynagra-
dzania personelu. Czynno-
ści badawcze obejmowały 
okres od 1 stycznia 2011 r do 
30 czerwca 2014 r. Przepro-
wadzono je w 22 jednostkach, 
w 20 SPZOZ, dla których pod-
miotem tworzącym były jed-
nostki samorządu terytorial-
nego oraz w dwóch SPZOZ 
nadzorowanych przez Mini-
stra Spraw Wewnętrznych. 

Dorzecze Odry

Inspektorzy sprawdzili wyko-
nywanie zadań związanych 
z zapobieganiem i trwałym 
obniżaniem zanieczyszczeń 
wód dorzecza Odry w odnie-
sieniu do wymogów prawa Unii 

Europejskiej. Oceniono: wdra-
żanie Ramowej Dyrektywy 
Wodnej; rozpoznawanie czyn-
ników znacząco oddziaływują-
cych na jakość wód; monitoro-
wanie stanu wód powierzch-
niowych; nadzór nad realizacją 
Planu Gospodarowania Woda-
mi na obszarze dorzecza Odry. 
Kontrolą objęto 18 jednostek: 
Ministerstwo Środowiska, Kra-
jowy Zarząd Gospodarki Wod-
nej, Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach, 
Poznaniu, Szczecinie i Wrocła-
wiu, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska i Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, Opolu, Pozna-
niu, Szczecinie, Zielonej Górze 
i we Wrocławiu. Badanie doty-
czyło lat 2010–2013 r. 

Działalność szpitala 
w Gorzowie Wlkp.

Kontrola podjęta z inicjaty-
wy własnej NIK. Jej celem 
była ocena sytuacji finanso-
wej Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
jak też sprawdzenie działań 
organów samorządowych 
związanych z przekształce-
niem szpitala w spółkę kapi-
tałową. Badaniem objęto lata 
2012–2015.             (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2015 r., s.<www.nik.gov.pl>.
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