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PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK

I.  Wprowadzenie
Zgodnie ze Standardami kontroli Najwyższej Izby Kontroli, podstawę planowania długookresowego w NIK 

stanowi analiza sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, której wyniki służą określeniu priorytetowych kie-
runków kontroli oraz innych priorytetów przyjmowanych na okresy trzyletnie. Corocznie natomiast dokonywany 
jest wybór głównych obszarów badań kontrolnych. 

Plan pracy NIK na 2008 r. zamyka etap działalności kontrolnej, ukierunkowanej w ciągu ostatnich trzech 
lat na szukanie odpowiedzi na pytania, czy państwo jest oszczędne, gospodarne i przyjazne obywatelowi, oraz 
czy skutecznie wypełnia nakreślone w tych obszarach zadania. Tak sformułowane priorytetowe kierunki kon-
troli i wyniki badań przeprowadzonych w ramach tych priorytetów pozwolą ocenić, czy jest ono instytucjonalnie 
sprawne, organizacyjnie efektywne i finansowo oszczędne.

Pierwszym z przyjętych na lata 2006-2008 priorytetów w działaniach Izby jest państwo przyjazne obywa-
telowi. Kierunek ten obejmuje kontrole pozostające w ścisłym związku z ideą państwa nastawionego wobec 
obywatela życzliwie i starającego się zaspokoić jego słuszne potrzeby. Ocenie podlegać będzie sposób, w jaki 
organy władzy publicznej tworzą obywatelom warunki do korzystania z przysługujących im praw, zapewniają 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo osobiste i zbiorowe – m.in. energetyczne, ekologiczne, sanitarne – dbają 
o interesy rodziny, o rozwój wspólnot lokalnych i regionalnych. Badania kontrolne prowadzone w 10 obszarach 
obejmować będą szeroki wachlarz zagadnień dotyczących, mówiąc najogólniej, warunków i jakości życia.

Drugi z priorytetowych kierunków określony został jako państwo oszczędne, co oznacza państwo zużywa-
jące tylko środki bezwzględnie potrzebne do realizacji określonych celów, bez rozrzutności i marnotrawstwa. 
Potrzebę oszczędniejszego zarządzania finansami publicznymi uznać można za problem o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarczej stabilności kraju. Działania Izby koncentrować się będą na badaniu, czy urzędy 
administracji publicznej i służby publiczne umiejętnie wyznaczają cele i sposoby ich realizacji, angażują w daną 
działalność niezbędne minimum zasobów lub aktywów, a jednocześnie osiągają wytyczone cele. Taki kierunek 
działań obejmować będzie kontrole podzielone na 6 obszarów. 

Trzeci z priorytetowych kierunków kontroli, to państwo gospodarne, w którym podstawę działania stano-
wi zwalczanie marnotrawstwa środków publicznych i eliminowanie zagrożeń ekonomicznych. Gospodarność 
jest bowiem postrzegana jako nieodłączny element rzetelności i dbałości o dobro wspólne. Badana będzie 
więc prawidłowość zarządzania i gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa, majątkiem samorządowym 
i przedsiębiorstw państwowych. Ocenie poddane zostaną także procesy restrukturyzacji, komercjalizacji, pry-
watyzacji. Badania w ramach tego priorytetu koncentrować się będą na 3 obszarach, uznanych za kluczowe 
dla prawidłowego funkcjonowania państwa gospodarnego.

Tradycyjnie za priorytetowe uznane zostały również działania mające na celu identyfikowanie obszarów 
zagrożonych korupcją i mechanizmów korupcjogennych oraz stałą analizę funkcjonowania systemu kontroli 
wewnętrznej w administracji publicznej. 

Do Planu pracy NIK na 2008 r. włączono 97 kontroli wykonania budżetu państwa, stanowiących jedno 
z ustawowych zadań Najwyższej Izby Kontroli, oraz 73 inne kontrole, w tym 51 koordynowanych. Uwzględ-
niono także 97 kontroli wykonania budżetu państwa w 2008 r. oraz 4 kontrole rozpoczęte w 2007 r., których 
termin zakończenia upłynie w 2008 r. W strukturze tematycznej zadań kontrolnych dominują kontrole związane 
z wykonaniem budżetu państwa, gospodarką, rozwiązywaniem problemów społecznych, bezpieczeństwem 
państwa i obywateli, ekologią oraz uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej, w aspekcie korzystania z różno-
rodnych form unijnej pomocy finansowej.
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II. Priorytety kontroli Najwyższej Izby Kontroli 
na lata 2006-2008

Priorytetowe kierunki kontroli i główne obszary badań kontrolnych w 2008 r.

Propagując dbałość o porządek prawny, odpowiedzialność i najlepsze praktyki rządzenia oraz wskazując 
na nieprawidłowości i zagrożenia, w tym zagrożenie korupcją, Najwyższa Izba Kontroli koncentrować się bę-
dzie na następujących priorytetowych kierunkach kontroli:

1. Państwo przyjazne obywatelowi

Analiza, badanie i ocena funkcjonowania organów władzy publicznej, w szczególności gdy nie realizują 
konstytucyjnych praw obywateli, dotyczących zabezpieczenia społecznego, pomocy socjalnej, przeciwdzia-
łania bezrobociu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, dostępności i jakości edukacji, opieki zdrowotnej, 
pomocy osobom niepełnosprawnym, sprawnego funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
prawa do własności, dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej. Badania Izby odnosić się 
będą do przestrzegania zasad jawności i przejrzystości w sferze finansów publicznych, a także prawidłowości 
rozwiązań prawnych oraz organizacji administracji publicznej i działań poszczególnych urzędów i służb publicz-
nych, gdy nie służą obywatelowi, są mu nieprzyjazne, stanowią utrudnienie w życiu i załatwianiu jego spraw.

Główne obszary badań kontrolnych:
1.1.  Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.
1.2.  Gospodarowanie zasobami pracy; przeciwdziałanie bezrobociu.
1.3.  Dostępność i jakość edukacji.
1.4.  Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem dostępności i jakości świadczeń me-

dycznych.
1.5.  Funkcjonowanie organów inspekcji i nadzoru.
1.6.  Życie w czystym środowisku i bezpieczeństwo ekologiczne.
1.7.  Pomoc socjalna, zabezpieczenie społeczne i pomoc rodzinie.
1.8.  Jakość i sprawność obsługi obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne.
1.9.  Gospodarowanie nieruchomościami i ewidencja gruntów.
1.10.  Pomoc osobom niepełnosprawnym.

2. Państwo oszczędne

Analiza, badanie i ocena działalności urzędów administracji publicznej i służb publicznych, oprócz zgodno-
ści z prawem, także pod względem pozyskiwania i gospodarowania publicznymi środkami finansowymi, w tym 
pomocowymi Unii Europejskiej, jak również pod względem: skuteczności (umiejętności wyznaczania właści-
wych celów i sposobu ich realizacji), sprawności (umiejętności realizowania wyznaczonych celów przy minimali-
zowaniu kosztów funkcjonowania struktur państwowych niezbędnych do osiągnięcia tych celów), oszczędności 
(angażowania minimum środków na daną działalność przy właściwej jakości) oraz standaryzacji administracji 
(ujednolicania opisu stanowisk i wyposażenia, określania zasad kształtowania wynagrodzeń itp.).

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Główne obszary badań kontrolnych:
2.1.  Stan finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania dochodów publicznych.
2.2.  Gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych i przedsiębior-

stwach użyteczności publicznej.
2.3.  Koszty funkcjonowanie administracji publicznej, z uwzględnieniem standaryzacji (ujednolicanie opi-

su stanowisk i wyposażenia, określanie zasad kształtowania wynagrodzeń).
2.4.  Pomoc publiczna i udzielanie dotacji.
2.5.  Realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych, w tym inwestycji wieloletnich.
2.6.  Pozyskiwanie, wykorzystanie i zarządzanie środkami Unii Europejskiej i instytucji pozaunijnych, 

z uwzględnieniem upraszczania procedur.

3. Państwo gospodarne

Analiza, badanie i ocena zarządzania majątkiem posiadanym przez państwo oraz wykorzystywania go dla 
pożytku publicznego, w szczególności celowości posiadania majątku i płynących z niego pożytków, możliwości 
przysparzania nieuzasadnionych korzyści prywatnym podmiotom, skuteczności sprawowanego nadzoru właś-
cicielskiego, celowości wyboru majątku do prywatyzacji i prawidłowości jej przeprowadzenia. 

Główne obszary badań kontrolnych:
3.1.  Zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa (w tym przez agencje państwowe), ma-

jątkiem samorządowym i przedsiębiorstw państwowych.
3.2.  Procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji sektorów gospodarki, podmiotów Skarbu 

Państwa i komunalnych.
3.3.  Rozwój i utrzymanie infrastruktury.

Priorytetami w działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2008 r. są także:

1. Badanie obszarów zagrożonych korupcją

W ramach każdej kontroli, zwłaszcza w badanych obszarach styku interesu publicznego i prywatnego, 
identyfikowane będą źródła i mechanizmy tego zjawiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występowanie 
konfliktu interesu w sferze publicznej.

2. Analiza funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

Analiza funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej będzie prowadzona podczas każdej kontroli doty-
czącej działalności administracji publicznej.

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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III. Tematy kontroli przyjęte do realizacji 
w ramach głównych obszarów badań 
kontrolnych

1. Państwo przyjazne obywatelowi

Ad 1.1.  Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne

1)  Sprawowanie przez starostów nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi po-
jazdy samochodowe do ruchu drogowego (poz. 112 Zestawienia tematów kontroli według jedno-
stek organizacyjnych NIK)

Skuteczność nadzoru nad badaniami technicznymi dopuszczającymi pojazdy do ruchu ma związek ze 
zjawiskiem nieuczciwej konkurencji między stacjami diagnostycznymi, które chcąc pozyskać większą liczbę 
klientów, zaczęły badania techniczne pojazdów wykonywać pobieżnie, co stwarza potencjalne zagrożenie dla 
ruchu drogowego. Ocenę taką potwierdziły wyniki badań Inspekcji Transportu Samochodowego. O potrze-
bie wzmocnienia nadzoru nad stacjami diagnostycznymi świadczy także znaczna liczba decyzji warunkowych 
i negatywnych wśród decyzji dopuszczających stacje do prowadzenia działalności, co oznacza, iż wiele z nich 
nie spełnia wszystkich wymagań.

2)  Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na ochotnicze straże pożarne 
(poz. 150)

Ustalenia kontroli umożliwią ocenę prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przez Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP, w kontekście przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do re-
alizacji zadań ochrony przeciwpożarowej w latach 2007-2008. Badaniami kontrolnymi objęte zostaną m.in.: 
zgodność przedsięwzięć finansowanych i współfinansowanych ze środków budżetowych z zadaniami pań-
stwowymi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, prawidłowość prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej 
przez beneficjentów dotacji, procedury wyłaniania zadań i jednostek do ich realizacji, przestrzeganie przepisów 
dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowość rozliczania dotacji.

3)  Stan realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar-
nej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (poz. 147)

Kontrola ma na celu ocenę działań podejmowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz poszczególne służby dla realizacji programu, o którym mowa. Jego urzeczywistnienie ma stworzyć 
warunki do pełnego wykonania ustawowych zadań przez wspomniane służby oraz znacząco poprawić ich 
skuteczność, warunkującą zapewnienie bezpieczeństwa państwu i obywatelom. Ocena realizacji programu 
w pierwszym okresie jego obowiązywania pozwoli wyeliminować ewentualne uchybienia i wskazać właściwy 
kierunek przyszłych działań. 

4)  Przydziały mobilizacyjne pracowników wojska do obsady stanowisk służbowych (funkcji 
wojskowych) i stanowisk pracowniczych określonych w etatach instytucji i jednostek woj-
skowych na czas wojny (tajna) (poz. 146)

Podstawowym celem kontroli jest ocena efektywności wykorzystania pracowników wojska do zadań wy-
nikających z konieczności zaspokojenia potrzeb mobilizacyjnych instytucji i jednostek wojskowych. Dokonane 
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w toku kontroli ustalenia pozwolą także ocenić wymagania, jakie powinni spełniać żołnierze rezerwy i pracow-
nicy przeznaczeni do czynnej służby wojskowej lub pracy w instytucjach i jednostkach wojskowych w czasie 
ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.

5)  Organizacja Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (poz. 149)

Wyniki kontroli posłużą do oceny przygotowania organizacyjnego i skuteczności działań jednostek Wojsko-
wej Ochrony Przeciwpożarowej, podejmowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i spełniania 
wymogów ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych. Kontrola obejmie m.in. 
przygotowanie kadr do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizację systemu ratowniczo-
gaśniczego w Siłach Zbrojnych, przygotowanie organizacyjne i techniczne wojskowych straży pożarnych do 
przeprowadzania akcji ratowniczych, wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczących prze-
strzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz identyfikowania zagrożeń.

6)  Realizacja przez Biuro Ochrony Rządu zadań w zakresie ochrony polskich przedstawicielstw 
dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych (poz. 151)

Ustalenia i wnioski wynikające z tej kontroli będą podstawą do oceny skuteczności działań Biura Ochrony 
Rządu, podejmowanych w celu ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych. 
Skuteczność państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa pełnomocnym przedstawicielom Rzeczypospolitej Polskiej 
za granicą, czy też osób wykonujących funkcje konsularne, ma ponadto istotny wpływ na wizerunek kraju w świe-
cie. Ostatnie doniesienia o wypadku z udziałem funkcjonariuszy BOR podczas wykonywania zadań związanych 
z ochroną bezpieczeństwa ambasadora RP potwierdzają celowość przeprowadzenia powyższej kontroli.

7)  Planowanie zakupu, dystrybucja i ewidencja sprzętu komputerowego w jednostkach obrony 
narodowej (poz. 148)

W wyniku kontroli dokonana zostanie ocena rzetelności procesu planowania, zakupu, dystrybucji i ewi-
dencji sprzętu komputerowego w jednostkach obrony narodowej oraz analiza efektywności zaopatrzenia tych 
jednostek w sprzęt komputerowy. Badaniami kontrolnymi objęte zostaną zarówno odpowiedzialne za tę sferę 
działań komórki organizacyjne MON, jak też Agencja Mienia Wojskowego, dowództwa rodzajów wojsk oraz 
wybrane jednostki wojskowe. Podjęcie kontroli uzasadnia fakt, iż analiza obszarów ryzyka i doświadczenia 
z poprzednich kontroli wskazują na możliwość występowania w tym obszarze nieprawidłowości o charakterze 
systemowym. 

8)  Utrzymywanie drogowych i kolejowych przejść granicznych na północno-wschodnim 
i wschodnim odcinku granicy państwowej w latach 2006-2008 (I kwartał) (poz. 232)

Pierwsza kontrola, której celem będzie dokonanie kompleksowej oceny stanu drogowych i kolejowych przejść 
granicznych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, winna udzielić odpowiedzi na pytanie, czy wojewodowie 
wywiązują się z obowiązku stałego utrzymywania przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzenie 
sprawnej i skutecznej kontroli przepływu osób i towarów. Jest to zadanie tym trudniejsze, że infrastruktura i wypo-
sażenie kolejowych przejść granicznych stanowią majątek spółek prawa handlowego, zaś przepisy nie zezwalają 
wojewodom na finansowanie inwestycji w obrębie nieruchomości, które nie pozostają w ich zarządzie.

Ad 1.2.  Gospodarowanie zasobami pracy; przeciwdziałanie bezrobociu

1)  Prawidłowość zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w administracji sa-
morządowej (poz. 270)

Kontrola dostarczy danych pozwalających ocenić zgodność sposobu obsadzania stanowisk urzędniczych 
w urzędach jednostek samorządu terytorialnego z ustawowymi procedurami określającymi tryb zatrudniania 
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tego rodzaju pracowników. Instrumentem zapewniającym wybór najlepiej przygotowanych kandydatów do 
służby publicznej w samorządzie terytorialnym jest otwarty i konkurencyjny nabór pracowników. Kontrola do-
raźna przeprowadzona w dwóch urzędach wykazała jednak liczne i istotne nieprawidłowości przy obsadzaniu 
wolnych stanowisk urzędniczych, m.in. odstępowanie od obowiązujących procedur naboru oraz zatrudnianie 
osób niespełniających ustalonych kryteriów. 

Ad 1.3.  Dostępność i jakość edukacji

1)  Organizacja i finansowanie studiów podyplomowych w publicznych szkołach wyższych(poz. 130)

W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój studiów podyplomowych organizowanych i pro-
wadzonych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szkołach wyższych. Z dokonanego rozpoznania wyni-
ka, że działalność ta jedynie w niewielkim stopniu została dotychczas prawnie uregulowana. W szczególności 
nie zostały określone standardy nauczania, a także warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne 
uczelni, aby prowadzić studia podyplomowe. Fakty te wskazują na potrzebę dokonania oceny funkcjonowania 
systemu kształcenia podyplomowego.

2)  Ochrona zasobów muzealnych (poz. 131)

Celem kontroli jest ocena wypełniania przez muzea ich obowiązków w zakresie ewidencjonowania, opra-
cowywania i udostępniania zbiorów. Sprawdzony zostanie też stan przygotowań do podjęcia przez muzea 
nowych obowiązków wynikających z rozszerzenia zakresu ich ustawowych powinności o zadania związane 
z popieraniem i prowadzeniem działalności artystycznej, upowszechnianiem kultury oraz zapewnieniem zain-
teresowanym właściwych warunków zwiedzania, a także korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji. 
Badaniami objęty zostanie m.in. ważny aspekt działalności placówek muzealnych – zapewnienie im środków 
finansowych niezbędnych do zagwarantowania bezpieczeństwa kolekcjom oraz utrzymania i dalszego rozwoju 
tych instytucji kultury.

3)  Organizacja i finansowanie kształcenia specjalnego (poz. 133)

Od systemu oświaty oczekuje się, że będzie on uwzględniał zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży, 
w tym również uczniów niepełnosprawnych, stanowiących około 3% populacji. Z dokonanego rozpoznania 
wynika, że szkolnictwo specjalne nie wypełnia stojących przed nim zadań w sposób zadowalający. Planowana 
kontrola umożliwi kompleksową ocenę funkcjonowania systemu kształcenia specjalnego oraz wykorzystania 
kierowanych na ten cel środków publicznych. 

4)  Kształcenie osób dorosłych na tle potrzeb rynku pracy (poz. 132)

Badania kontrolne ukierunkowane zostaną na sprawdzenie, czy system oświaty publicznej zapewnia oso-
bom dorosłym możliwość uzyskiwania kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy. Ocenie pod-
dana zostanie m.in. realizacja przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zadań wynikających ze 
Strategii kształcenia ustawicznego do roku 2010. Zbadana zostanie też kwestia, czy w podejmowanych dzia-
łaniach realizowane są zasady Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także czy efektywnie wykorzystywane są środki przeznaczone na te cele.

5)  Funkcjonowanie szkół podoficerskich resortu obrony narodowej (poz. 266)

Zmiany w strukturze szkolnictwa wojskowego stanowią konsekwencję reorganizacji sił zbrojnych RP, wy-
nikającej z aktualnych uwarunkowań politycznych i ekonomicznych. Przeprowadzona w 2007 r. kontrola funk-
cjonowania uczelni wojskowych umożliwiła określenie zachodzących w nich zjawisk i tendencji. Wyniki kontroli 
szkół podoficerskich, łącznie z wynikami kontroli wojskowych uczelni, złożą się na pełniejszy obraz stanu orga-
nizacji i funkcjonowania szkolnictwa wojskowego na różnych jego szczeblach. 

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Ad 1.4.  Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem dostępności i jakości świad-
czeń medycznych

1)  Wykorzystanie specjalistycznej aparatury medycznej w procesie realizacji usług medycz-
nych, finansowanych ze środków publicznych w latach 2006-2008 (I półrocze) (poz. 170)

Wyniki kontroli pozwolą ocenić funkcjonalność rozmieszczenia specjalistycznej aparatury medycznej w pub-
licznych jednostkach ochrony zdrowia, stopień jej wykorzystania przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz 
dostępność badań. Przeprowadzone dotychczas kontrole NIK ujawniły wiele niekorzystnych zjawisk w tej sferze. 
M.in. wielomiesięczne opóźnienia w uruchamianiu urządzeń, niepełne ich wykorzystanie, a także udostępnianie 
aparatury medycznej fundacjom i innym podmiotom niepublicznym w celu wykonywania odpłatnych świadczeń, 
mimo istnienia niezaspokojonych potrzeb uprawnionych pacjentów i długiego oczekiwania na wykonanie badań.

2)  Realizacja wybranych zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 
w latach 2006-2008 (I półrocze) (poz. 169)

Celem kontroli będzie zbadanie i ocena działań podejmowanych przez Ministra Zdrowia, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia oraz świadczeniodawców w celu zwiększenia dostępu do leczenia onkologicznego i ograniczenia 
zachorowań na nowotwory. Od wielu lat zachorowalność na choroby nowotworowe w Polsce wzrasta szybciej, 
niż liczba ludności, m.in. wskutek niewystarczającego upowszechnienia metod wczesnego ich rozpoznawania 
i niedostatecznego przygotowania lekarzy. Realizacja programu ma wpłynąć na zmniejszenie zachorowalno-
ści na nowotwory o około 10% i doprowadzić skuteczność leczenia onkologicznego do poziomu osiąganego 
w krajach Europy zachodniej i północnej.

3)  Funkcjonowanie samorządowego lecznictwa szpitalnego w województwie łódzkim (poz. 236)

Planowana kontrola umożliwi ocenę funkcjonowania i dostępności lecznictwa szpitalnego, zorganizowane-
go i nadzorowanego przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie łódzkim. Badania obejmą m.in. 
stan rozpoznania potrzeb zdrowotnych, skuteczność działań zmierzających do zapewnienia ubezpieczonym 
równego dostępu do należnych im świadczeń, stan zatrudnienia personelu medycznego, oraz stan techniczny 
i wyposażenie obiektów szpitalnych. Podjęcie tego tematu ma związek z utrzymywaniem się w tym wojewódz-
twie szczególnie niekorzystnej sytuacji demograficznej, charakteryzującej się wyjątkowo dużym odsetkiem 
osób w wieku poprodukcyjnym, co powoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na świadczenia medyczne. 

Ad 1.5.  Funkcjonowanie organów inspekcji i nadzoru

1)  Realizacja przez wojewodów nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez jednostki sa-
morządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej (poz. 19)

 Ustalenia i wnioski z tej kontroli będą podstawą do oceny prawidłowości i skuteczności sprawowania 
przez wojewodów nadzoru nad realizacją przez jednostki samorządowe zadań zleconych, zwłaszcza takich, 
w których wyniku uzyskiwane są dochody należne budżetowi państwa, oraz zadań powierzonych na podstawie 
zawartych porozumień. 

2)  Legalizacja samowoli budowlanych oraz prawidłowość prowadzenia postępowań egzekucyj-
nych (poz. 196)

Wyniki kontroli z lat 2001-2005, obejmujących prowadzenie postępowań administracyjnych przez nadzór 
budowlany oraz stosowanie środków egzekucyjnych, wskazywały m.in. na nieskuteczność nadzoru nad wy-
konaniem przez inwestorów obowiązków wynikających z wydanych postanowień wstrzymujących prowadze-
nie robót oraz nakazów rozbiórki obiektu budowlanego. Nowelizacja Prawa budowlanego zmieniła podejście 
organów administracji publicznej do samowoli budowlanej, wprowadzając po 11 lipca 2003 r. instytucję jej 
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legalizacji. Planowana kontrola pozwoli ocenić prawidłowość prowadzonych po tej dacie postępowań admini-
stracyjnych w sprawie legalizacji samowoli budowlanych oraz ustalania opłat legalizacyjnych, a także skutecz-
ność postępowań egzekucyjnych.

Ad 1.6.  Życie w czystym środowisku i bezpieczeństwo ekologiczne

1)  Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (poz. 195)

W Traktacie o akcesji Polski do Unii Europejskiej przyznano naszemu krajowi przejściowe okresy dostoso-
wawcze na wprowadzenie w życie dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. W tym samym 
dokumencie określono również zadania służące realizacji wspomnianego celu i terminy ich wykonania. Kra-
jowy Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, opracowany w grudniu 2003 r., stanowi harmonogram 
wypełniania postanowień Traktatu. Kontrola pozwoli ocenić, jak przebiega jego realizacja.

2)  Funkcjonowanie Państwowego Monitoringu Środowiska (poz. 193)

Kontrola umożliwi sprawdzenie, czy system ten, utworzony w 1991 r. w celu diagnozowania i prognozowa-
nia stanu środowiska, zapewnia dopływ wiarygodnych informacji. W 2007 r. rozpoczęła się kolejna jego edycja, 
obejmująca lata 2007-2009. Badania winny umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy organy admini-
stracji publicznej podjęły wszelkie niezbędne działania zapewniające poprawne funkcjonowanie programu i czy 
obecna jego struktura pozwala na sprawne generowanie kompleksowej informacji o środowisku, zarówno dla 
potrzeb obywateli, jak i administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji międzynarodowych.

3)  Egzekwowanie przez marszałków województw opłat za korzystanie ze środowiska przez fer-
my zwierząt gospodarskich (poz. 249)

Przyczyną podjęcia kontroli są stwierdzone nieprawidłowości w wyliczaniu przez użytkowników ferm wyso-
kości opłat za korzystanie ze środowiska, stanowiących przychody Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Przeprowadzone badania, poza wymienioną wyżej kwestią, obejmą prawidłowość weryfikacji przez 
urzędy marszałkowskie danych zawartych w oświadczeniach użytkowników oraz skuteczność egzekwowania 
należnych opłat. Ustalenia kontroli pozwolą też ocenić współpracę organów administracji publicznej w ramach 
państwowego monitoringu środowiska.

4)  Działania służb publicznych w zakresie recyklingu zużytego sprzętu technicznego (poz. 257)

Kontrola dostarczy danych pozwalających ocenić funkcjonowanie sieci zbierania, demontażu i recyklingu zu-
żytego sprzętu technicznego – samochodów osobowych i sprzętu elektronicznego – w związku z wejściem w życie 
w 2005 r. ustaw o jego recyklingu. Zbadane zostaną m.in. działania urzędów administracji publicznej w kwestii poboru 
i redystrybucji środków finansowych związanych z wprowadzeniem pojazdów oraz sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego do eksploatacji, a także wydawania pozwoleń na gospodarowanie odpadami i kontroli stacji demontażu.

Ad 1.7.  Pomoc socjalna, zabezpieczenie społeczne i pomoc rodzinie

1)  Realizacja niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej przez administrację samorządo-
wą powiatów (poz. 167)

Wyniki kontroli umożliwią dokonanie oceny wywiązywania się administracji samorządowej powiatów 
z zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej. W badaniach uwzględnione zostaną zarówno aspekty 
związane z organizacją powiatowych i miejskich ośrodków pomocy rodzinie, jak i dotyczące realizacji wybra-
nych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej powiatu. Wyniki kontroli poświęconej tym 
zagadnieniom, przeprowadzonej na przełomie lat 2002-2003, dały podstawę do stwierdzenia, iż powiatowe 
centra tylko w niewielkim stopniu pełnią funkcję kreatora polityki społecznej, a ich działania ograniczały się do 
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administrowania instytucjonalnymi formami pomocy. Przeprowadzenie kolejnej kontroli o tej tematyce pozwoli 
na ocenę jakości usług z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez administrację samorządową powia-
tów po upływie następnych pięciu lat.

2)  Prawidłowość wykorzystywania przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego środków 
publicznych na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 
w latach 2006-2007 (poz. 239)

Na potrzebę podjęcia kontroli wskazują m.in. utrzymujący się w województwie warmińsko-mazurskim niski 
poziom dochodów ludności oraz najwyższe w kraju bezrobocie, jak też fakt, iż prawie 40% dzieci żyje poni-
żej minimum socjalnego. Stanowi to jeden z poważniejszych problemów społecznych, którego ograniczenie 
wymagać będzie podjęcia wszelkich możliwych działań. W tej sytuacji właściwe gospodarowanie środkami 
publicznymi przeznaczonymi na zapewnienie posiłku osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej wydaje się szczególnie istotne. 

Ad 1.8.  Jakość i sprawność obsługi obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby 
publiczne

1)  Działania właściwych organów w zakresie zapewnienia aktualizacji wpisów w księgach 
wieczystych (poz. 18)

Kontrola ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy i jakie działania zostały podjęte przez organy admini-
stracji publicznej w celu doprowadzenia do zgodności ujawnionych w księgach wieczystych wpisów ze stanem 
faktycznym i prawnym nieruchomości położonych na ziemiach odzyskanych po 1945 roku. Zadaniem kontroli 
jest także określenie działań, które powinny być podjęte dla ochrony obecnych właścicieli tych nieruchomości 
przed roszczeniami poprzednich właścicieli oraz ocena postępowań podejmowanych przez sądy powszechne 
w przypadku zaginięcia lub zniszczenia ksiąg.

2)  Realizacja projektów dotyczących elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) i Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) (poz. 88)

Planowane badania pozwolą ocenić zarówno sposób zarządzania przez MSWiA projektami elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej i Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej, jak też efekty tych 
projektów. Wcześniejsze kontrole NIK wykazały, że wiele przedsięwzięć informatycznych wykonywanych było 
niezależnie od siebie (koordynowane były jedynie w ramach poszczególnych resortów). W aktualnie obowiązu-
jącym Planie informatyzacji państwa na lata 2007-2010, poza projektami realizowanymi obecnie umieszczono 
również wymienione wyżej projekty ponadsektorowe ePUAP i STAP. Ich udana realizacja ułatwi wdrażanie 
innych przedsięwzięć informatycznych, stanowić będzie szansę zerwania z dotychczasowymi praktykami w tej 
dziedzinie, zaś niepowodzenie spowodować może opóźnienie informatyzacji kraju o kolejne lata.

3)  Działalność p.p.u.p. „Poczta Polska”, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządu nad 
przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie oraz jakości świadczonych usług (poz. 267)

Dokonane w 2005 r. przekształcenie struktury organizacyjnej Poczty Polskiej z terytorialnej w biznesową, 
słuszne w założeniach, nie zostało właściwie przygotowane od strony organizacyjnej. Spowodowało to za-
kłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i pogorszenie jakości świadczonych usług. Celem kontroli jest 
ustalenie stanu faktycznego, a zwłaszcza ocena efektywności, dostępności, jakości i bezpieczeństwa usług 
pocztowych i finansowych oraz dbałości o wyniki ekonomiczne. W szczególności ocenione zostanie funkcjo-
nowanie pionów biznesowych o istotnym znaczeniu dla Poczty i jej klientów – Centrum Usług Pocztowych 
i Centrum Sieci Pocztowej oraz Centrum Rachunkowości.
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Ad 1.9. Gospodarowanie nieruchomościami i ewidencja gruntów

1)  Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące 
mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości 
i mienie gminne (poz. 17)

Uzyskanie wiedzy na ten temat posłuży do oceny zgodności ewidencji mienia stanowiącego gminny zasób 
nieruchomości, mienie gminne oraz mienia stanowiącego zasób nieruchomości Skarbu Państwa ze stanem 
faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiących te zasoby. Zasadniczym powodem podjęcia badań w tym 
kierunku są ustalenia przeprowadzonej w 2005 r. kontroli NIK, z których wynika, że starostowie nie wypełniali 
obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa. Ponadto ten 
obszar funkcjonowania samorządów uznawany jest za szczególnie zagrożony korupcją.

Ad 1.10.  Pomoc osobom niepełnosprawnym

1)  Zasady działania i finansowania zakładów aktywności zawodowej (poz. 168)

Kontrola dostarczy danych niezbędnych do oceny działania zakładów aktywności zawodowej oraz systemu fi-
nansowania ich ze środków publicznych. Ustalenia i wnioski pozwolą ocenić, czy spełniają one warunki określone 
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czy środki finansowe 
pozyskiwane w ramach pomocy publicznej wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz czy zakłady przy-
gotowują zatrudnione w nich osoby niepełnosprawne do życia i pracy w otwartym środowisku. Podjęcie tej kwestii jest 
efektem ustaleń kontroli rozpoznawczej, przeprowadzonej w 2007 r., i stwierdzonych w jej toku nieprawidłowości.

2. Państwo oszczędne

Ad 2.1. Stan finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania dochodów pub-
licznych

1)  Kontrola wykonania budżetu państwa w 2007 r. (obejmie 98 kontroli planowych koordynowanych 
i niekoordynowanych)

Planowana na każdy rok działalność kontrolna NIK koncentruje się w znacznej części na kontrolach wyko-
nania budżetu państwa. Ich rezultaty, a także wyniki tzw. kontroli „okołobudżetowych” uwzględnionych w Planie 
pracy NIK na 2008 r., których zadaniem jest pogłębienie i uszczegółowienie badań dotyczących gospodarowa-
nia środkami publicznymi, będą stanowiły podstawę do sporządzenia analizy wykonania budżetu państwa.

2)  Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2007 r. (poz. 55)

Przeprowadzenie kontroli i przedłożenie Sejmowi RP jej wyników w formie analizy wykonania polityki pie-
niężnej, przedstawianej łącznie z analizą budżetu państwa, stanowi obowiązek Izby wynikający z Konstytucji 
RP i ustawy o NIK. Badania powinny w szczególności dostarczyć odpowiedzi na pytania, czy i w jakim stopniu 
Narodowy Bank Polski zrealizował podstawowe cele określone w założeniach polityki pieniężnej na 2007 r., 
czy podejmowane przezeń decyzje i działania służyły realizacji przyjętych założeń, a zastosowane instrumenty 
polityki pieniężnej dały oczekiwane efekty.

3)  Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa (w ramach 
kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r.)

Celem kontroli będzie ocena wykonania przez jednostki poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego 
dochodów pochodzących z dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz realizacji wydatków budżetowych. 
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Ocenione zostanie również wykonanie projektów przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym wykorzystanie pożyczek na prefinansowanie tych projektów.

4)  Egzekwowanie przez naczelników urzędów skarbowych zaległości podatkowych i niepodat-
kowych (poz. 56)

Celowość podjęcia badań uzasadniają m.in. wyniki poprzednich kontroli NIK, a także obserwowany wzrost 
zaległości we wpływach z podatków i z tytułu mandatów, rozmiary zaległych składek na Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych oraz pogorszenie się efektywności egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. Dotychczaso-
we kontrole obejmowały wpływy podatkowe stanowiące dochody budżetu państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodo-
wego od osób prawnych. Nie było natomiast badane egzekwowanie zaległości niepodatkowych (w tym ZUS) 
oraz z tytułu podatków, które w całości stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

5)  Pobór podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 58)

Badania kontrolne umożliwią ocenę prawidłowości postępowania organów podatkowych, związanych 
z poborem podatku dochodowego od osób prawnych oraz sprawności pozyskiwania dochodów z tego tytułu. 
Przeprowadzona w 2002 r. kontrola wykazała m.in. obniżenie się efektywności postępowania egzekucyjnego 
oraz spadek liczby prowadzonych przez urzędy skarbowe kontroli u podatników, mimo stwierdzonych przypad-
ków zaniżania przez nich podstawy opodatkowania i zawyżania strat, a w konsekwencji uszczuplania podatku. 
Istnieje potrzeba zbadania w toku obecnej kontroli, czy urzędy skarbowe prawidłowo analizują dokumentację 
podatników, dbają o terminowe wpłacanie podatku, sprawnie i skutecznie prowadzą czynności windykacyjne 
i egzekucyjne, a Ministerstwo Finansów prawidłowo nadzoruje w tym zakresie podległe urzędy.

6)  Zarządzanie długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa (poz. 57)

Potrzeba oceny działań podejmowanych przez Ministra Finansów w celu minimalizacji kosztów obsługi 
zadłużenia Skarbu Państwa oraz zapewnienia płynności budżetu państwa wiąże się ze wzrostową tendencją 
długu publicznego, przyrastającego w tempie przekraczającym tempo wzrostu PKB. Jeszcze szybciej, mimo 
spadku stóp procentowych na rynku krajowym, rosną koszty jego obsługi. Ponieważ analiza przyczyn i skutków 
owych tendencji wykracza poza ramy corocznej kontroli wykonania budżetu państwa, planowana kontrola sta-
nowić będzie uzupełnienie i pogłębienie tych badań.

7)  Efektywność egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalania lub określa-
nia i pobierania właściwy jest organ gminy (poz. 226)

Dochody z podatków stanowią ważną pozycję w budżecie każdej gminy, a niezadowalająca egzekucja 
należności podatkowych wpływa negatywnie na wysokość uzyskiwanych dochodów budżetowych i narusza 
stabilność systemu finansów publicznych. Wyniki kontroli umożliwią dokonanie oceny rezultatów egzekucji 
administracyjnej, prowadzonej przez organy wykonawcze gmin i naczelników urzędów skarbowych. Kontrola 
powinna wykazać, czy podjęto wszystkie prawnie dopuszczalne środki w celu wyegzekwowania dochodów 
gmin oraz czy gminy, przekazując tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, przed wyczerpaniem własnych 
możliwości odzyskania należności, nie pozbawiają się dochodów związanych z kosztami egzekucyjnymi.

Ad 2.2.  Gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych 
i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej

1)  Wykorzystanie środków publicznych przez państwowe jednostki doradztwa rolniczego (poz. 190)

Planowana kontrola umożliwi dokonanie oceny wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na sfi-
nansowanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego. Badania obejmą m.in. prawidłowość wydatkowania przez pań-
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stwowe jednostki doradztwa rolniczego środków pochodzących z dotacji budżetowych, a także przychodów uzyski-
wanych z prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych źródeł, takich jak darowizny, zapisy, spadki, środki 
finansowe pochodzenia zagranicznego, czy też odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2)  Umarzanie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących by-
łego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (poz. 192)

Ustalenia kontroli wykorzystane zostaną do oceny prawidłowości gospodarowania przez organy państwowe 
wierzytelnościami Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która weszła w życie 17 października 2003 r., wprowadziła 
możliwość umarzania, rozkładania na raty bądź odraczania terminu spłaty wierzytelności Agencji dotyczących 
byłego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. Z rozpoznania wynika, że ponad 90% wniosków tej 
sprawie zostało odrzuconych lub zwróconych wnioskodawcom w celu uzupełnienia. Może to wskazywać na nie-
wystarczające informowanie przez Agencję o obowiązujących wymogach potencjalnych wnioskodawców, a także 
na nierówne ich traktowanie, co niewątpliwie jest elementem wskazującym na potencjalne zagrożenie korupcją.

3)  Finansowanie mediów z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (poz. 221)

Celem kontroli jest rozpoznanie i ocena wielkości oraz skali wydatków jednostek samorządu terytorialne-
go, ponoszonych na działalność edukacyjną, promocyjną i informacyjną, realizowaną m.in. drogą wydawania 
samorządowych publikacji, gazet, informatorów, zlecania audycji radiowych i telewizyjnych. Ocenione zostaną 
również rozwiązania organizacyjne służące prowadzeniu wymienionych działań. Uzyskana wiedza umożliwi zi-
dentyfikowanie obszarów ewentualnych nieprawidłowości, a analiza otrzymanych wyników pozwoli stwierdzić, 
czy istnieje potrzeba kontynuowania badań w szerszym zakresie.

4)  Prawidłowość powiązań ekonomicznych i organizacyjnych państwowych szkół wyższych 
z utworzonymi przez nie fundacjami (poz. 207)

Trzy białostockie uczelnie wyższe utworzyły fundacje, których statutowym celem jest m.in. wspieranie roz-
woju jednostek macierzystych, działalności dydaktycznej i naukowej. Zadaniem kontroli będzie zbadanie, czy 
zamysły te są realizowane prawidłowo oraz ustalenie, czy działalność fundacji nie jest finansowana ze środków 
uczelni. Z zebranych informacji wynika, że podobne fundacje utworzyła większość publicznych szkół wyższych.

5)  Efektywność rozwiązań w zakresie wyżywienia i utrzymania czystości w szpitalach publicz-
nych (poz. 229)

Zarówno wyżywienie, jak i utrzymanie czystości w szpitalach, jako część wydatków związanych z ich funk-
cjonowaniem, są finansowane w ramach świadczeń medycznych kontraktowanych przez NFZ. Oba te obszary 
działalności generują koszty, które szpitale starają się ograniczyć. Kontrola ma na celu ocenę przyjętych przez 
nie rozwiązań, z punktu widzenia zarówno gospodarności, jak i osiągniętych efektów; m.in. sprawdzenie, czy 
oszczędności nie wiążą się z rezygnacją z utrzymania właściwego stanu czystości oraz zapewnienia pacjen-
tom odpowiedniego standardu wyżywienia.

6)  Wykorzystanie przez samorządy województw i gmin środków z opłat pobieranych za wyda-
nie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach 2006-2008 (I półrocze) (poz. 244)

Badania kontrolne pozwolą ocenić prawidłowość pobierania i wykorzystania przez samorządy województw 
i gmin środków publicznych pochodzących z opłat pobieranych za zezwolenia na hurtową i detaliczną sprze-
daż alkoholu. Zgodnie z postanowieniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
wspomniane środki powinny zostać przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Obszar zagadnień objętych kontrolą charakte-
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ryzuje się wysokim ryzykiem występowania nieprawidłowości, a także znacznym zagrożeniem korupcją, na co 
wskazują wyniki poprzedniej kontroli, przeprowadzonej w 2000 r.

7)  Realizacja przez starostów zadań określonych ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznacze-
niu gruntów rolnych do zalesienia (poz. 250)

W województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003 zalesiono w ogółem 1.143 ha. Zalesienia finan-
sowane były ze środków publicznych. Kontrola pozwoli na sprawdzenie prawidłowości wydawania w tym okre-
sie przez starostów decyzji administracyjnych o prowadzeniu uprawy leśnej oraz dokonywaniu przez starostów 
wypłat ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, który to ekwiwalent 
właściciel gruntu otrzymuje do czasu nabycia praw do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez 20 lat.

8)  Funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej (poz. 93)

Zainteresowanie NIK działalnością tej jednostki, pełniącej istotną rolę w kreowaniu wizerunku Polski jako 
kraju atrakcyjnego turystycznie, wywołane zostało sygnałami o nieprawidłowościach w wydatkowaniu przez 
nią środków publicznych i niedociągnięciach organizacyjnych. Sytuacja taka może utrudnić wypełnianie przez 
Polską Organizację Turystyczną jej celów statutowych, a także przeszkodzić w optymalnym wykorzystaniu unij-
nych środków finansowych (ponad 0,5 mld zł), przyznanych Polsce na rozwój turystyki w latach 2007-2013.

Ad 2.3. Koszty funkcjonowania administracji publicznej, z uwzględnieniem standaryzacji (ujednoli-
cenie opisu stanowisk i wyposażenia, określenie zasad kształtowania wynagrodzeń)

1)  Zatrudnienie i wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich (poz. 60)

Kontrola umożliwi ustalenie przyczyn spadku zatrudnienia w urzędach wojewódzkich i odpływu osób po-
siadających wysokie kwalifikacje, doświadczenie oraz wieloletni staż pracy, mimo wyższego na ogół poziomu 
przeciętnych wynagrodzeń niż w sektorze przedsiębiorstw. Wyniki badań pozwolą ocenić sposób planowania 
i wykorzystania środków na wynagrodzenia we wszystkich urzędach wojewódzkich, poznać powody znaczą-
cych różnic w poziomie wynagrodzeń na podobnych lub równorzędnych stanowiskach pracy, a także ocenić 
wpływ kosztów utrzymania rządowej administracji na sprawność obsługi obywatela.

Ad 2.4. Pomoc publiczna i udzielanie dotacji

1)  Realizacja Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (poz. 166)

Zakończona w 2005 r. kontrola realizacji zadań Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ujawniła opóźnienia 
zagrażające sprawnemu i efektywnemu wykorzystaniu środków. Długotrwałe procedury i takiż sam sposób 
oceny wniosków spowodowały, że przyznanie dotacji i podpisanie umów nastąpiło dopiero pod koniec roku. W 
rezultacie niektórym organizacjom pozarządowym pozostało mniej niż 1,5 miesiąca na wykorzystanie środków. 
Podobna sytuacja zaistniała w 2007 r. Celem kontroli jest ocena prawidłowości realizacji programu, w szcze-
gólności zasad przyznawania dotacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz prawidłowości wyko-
rzystania środków i skuteczności realizacji celów Funduszu przez jego beneficjentów.

2)  Realizacja płatności uzupełniających dla producentów surowca tytoniowego (poz. 194)

Głównymi przyczynami podjęcia kontroli są fakty niewykorzystania limitu środków przeznaczonych na 
pomoc w ramach płatności uzupełniających dla producentów surowca tytoniowego, zmieniające się zasady 
finansowania produkcji tytoniu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a także protesty plantatorów ty-
toniu przeciw nowym zasadom unijnych dopłat do produkcji tytoniu w 2007 r. Badania umożliwią ocenę wy-
korzystania środków przeznaczonych na tę formę pomocy oraz podjęcie działań eliminujących ewentualne 
nieprawidłowości w kolejnych latach jej funkcjonowania.
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3)  Zarządzanie i wykorzystanie na cele budowlane środków funduszy utworzonych w Banku 
Gospodarstwa Krajowego (poz. 189)

Celem kontroli jest dokonanie oceny zarządzania przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki z nim 
współpracujące środkami funduszy przeznaczonych na wspieranie budownictwa mieszkaniowego, inwestycje 
komunalne oraz rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej – Funduszu Dopłat, Funduszu Termomoderniza-
cji, Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Krajowego Fundu-
szu Drogowego i Funduszu Kolejowego. Wszystkie wymienione fundusze są zasilane środkami publicznymi, 
a kontrola umożliwi zbadanie prawidłowości ich wykorzystania.

Ad 2.5. Realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych, w tym inwestycji wieloletnich

1)  Realizacja wydatków ze środków publicznych na inwestycje budowlane (w ramach kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2007 r.)

Kontrola poświęcona będzie ocenie skuteczności nadzoru sprawowanego przez dysponentów części bu-
dżetowych nad środkami publicznymi wydatkowanymi na inwestycje budowlane oraz ocenie realizacji tych 
inwestycji. Przewiduje się, iż zbadane zostaną inwestycje wieloletnie umieszczone w załączniku do ustawy 
budżetowej na 2007 r., inwestycje wieloletnie prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach 
kontraktów wojewódzkich, a także inne inwestycje, współfinansowane m.in. ze środków państwa, Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Krajowego Funduszu Drogowego.

2)  Prawidłowość postępowania przy wyborze wykonawców sieci gazowych i dostawców środ-
ków transportu oraz realizacja zawartych umów (poz. 217)

Powyższa kontrola zaplanowana w firmie Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego sp. z o.o., funk-
cjonującej do 29 czerwca 2007 r. pod nazwą Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Gdańsku, stano-
wić będzie kontynuację badań przeprowadzonych w tym podmiocie w 2007 r., kiedy to ocenie poddano m.in. 
prawidłowość świadczenia usług przesyłania i dystrybucji gazu, rzetelność rozliczeń z odbiorcami oraz prze-
strzeganie standardów obsługi odbiorców i parametrów jakościowych gazu. Z uwagi na wielkość środków fi-
nansowych przewidzianych w planach inwestycyjnych Pomorskiej Spółki Gazownictwa, a także zagrożenia 
korupcyjne występujące w tym obszarze, zasadnym jest uzupełnienie wcześniejszych badań o zagadnienia 
dotyczące tworzenia infrastruktury gazowej.

3)  Przygotowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad realizacji drogi ekspre-
sowej S8 (poz. 235)

Rozbieżności co do przebiegu przez województwo łódzkie drogi ekspresowej S8 – przez Piotrków Try-
bunalski lub przez Sieradz i Łódź – są przyczyną wstrzymywania prac przygotowawczych, co może znacznie 
opóźnić jej budowę. Kontrola pozwoli ocenić efekty dotychczasowych działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w odniesieniu do tego przedsięwzięcia, zwłaszcza prawidłowość analiz dotyczących usytuo-
wania drogi oraz gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na ten cel.

4)  Realizacja wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
(poz. 208)

Zadaniem kontroli jest ocena realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także innych 
działań podejmowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, zmierzających do wyrównywa-
nia opóźnień w rozwoju najuboższych regionów kraju. Badania będą koncentrowały się wokół przedsięwzięć 
służących poprawie ich infrastruktury edukacyjnej oraz przygotowania przez jednostki samorządu terytorialne-
go warunków dla działań wspomagających rozwój nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki.
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Ad 2.6. Pozyskiwanie, wykorzystanie i zarządzanie środkami Unii Europejskiej i instytucji pozaunij-
nych, z uwzględnieniem upraszczania procedur

1)  Zdolność administracji publicznej do wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (poz. 20)

Kontrola koncentrować się będzie na ocenie zdolności jednostek administracji publicznej, odpowiedzialnych 
za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do zarządzania i wykorzystania funduszy strukturalnych. 
Zbadane zostaną m.in.: przygotowanie systemu zarządzania i kontroli, zapewnienie środków krajowych na 
prefinansowanie i współfinansowanie programu, stan przygotowań do realizacji projektów, opracowanie nie-
zbędnych aktów prawnych i dokumentów programowych. Kontrola stanowić będzie kontynuację badań NIK 
z lat 2003-2005, podczas których oceniono przygotowanie administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzy-
stania funduszy strukturalnych.

2)  Zdolność administracji publicznej do wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (poz. 21)

Z ustaleń kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2004-2006 wynika, że jedną z przyczyn niskiej absorpcji 
środków z funduszy strukturalnych było tworzenie przez polską administrację publiczną zbyt rozbudowane-
go i skomplikowanego systemu zarządzania, wskutek czego kwestia zadośćuczynienia procedurom usuwała 
niekiedy na dalszy plan realizację postawionych celów. Zamierzone badania winny umożliwić ocenę zdolno-
ści jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 
do zarządzania funduszami strukturalnymi i wykorzystania ich do działań stymulujących rozwój ekonomiczny 
i społeczny.

3)  Prawidłowość wykorzystania funduszy unijnych przez województwa i beneficjentów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (poz. 211)

Zamiar zweryfikowania poprawności działań urzędów administracji publicznej związanych z pozyskiwa-
niem i gospodarowaniem funduszami unijnymi stanowi rezultat dotychczas przeprowadzonych badań w tej 
dziedzinie. Negatywnie oceniono wówczas wydawane przez ekspertów opinie merytoryczne i techniczne, 
mające bezpośredni wpływ na rekomendacje projektów, ich wybór i zatwierdzanie. Przeprowadzenie kontroli 
w początkowej fazie wdrażania RPO pozwoli wyeliminować nieprawidłowości na dalszych etapach jego reali-
zacji i w konsekwencji usunie ewentualną groźbę zwrotu środków unijnych.

4)  Tworzenie, funkcjonowanie i rozszerzanie obszarów działania specjalnych stref ekonomicz-
nych (poz. 212)

Przeprowadzone badania pozwolą ocenić prawidłowość i racjonalność powstawania oraz funkcjono-
wania specjalnych stref ekonomicznych, efekty ich działalności, stopień zagospodarowania nieruchomości 
wchodzących w skład SSE, a także sposób zarządzania strefami przez powołane do tego spółki w latach 
2006-2008.

5)  Przestrzeganie wymogów prawa wspólnotowego i krajowego przy wdrażaniu wybranych 
regionalnych programów operacyjnych (poz. 216)

Rezultatem kontroli będzie ocena zgodności działań instytucji zaangażowanych we wdrażanie tych progra-
mów, współfinansowanych w latach 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
z obowiązującymi przepisami, a także ocena zakresu i sposobu stosowania zasad kontroli wewnętrznej, wyni-
kających z powszechnie uznawanych w tej dziedzinie standardów międzynarodowych.
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6)  Prawidłowość udostępniania i wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na promocję przedsiębiorczości oraz wzmac-
nianie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego (poz. 218)

Ocena działalności instytucji zaangażowanych w rozdysponowanie środków funduszy strukturalnych oraz 
ich wykorzystania przez beneficjentów biorących udział w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju 
Regionalnego, adresowanym do najmniejszych i małych przedsiębiorstw, wskazana jest głównie z tego wzglę-
du, że program ów cieszył się największym powodzeniem wśród przedsiębiorców, a ponadto był realizowany 
w początkowym okresie dostępności środków unijnych, kiedy istniało największe ryzyko wystąpienia nieprawid-
łowości. Analiza ewentualnych błędów systemowych może być również użyteczna przy konstruowaniu nowych 
uregulowań dotyczących absorpcji pomocy unijnej w okresie programowania obejmującym lata 2007-2013.

3. Państwo gospodarne

Ad 3.1. Zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa (w tym przez agencje państwo-
we), majątkiem samorządowym i przedsiębiorstw państwowych 

1)  Inwestycje kapitałowe banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa (poz. 59)

Badania pozwolą ustalić, czy tego rodzaju przedsięwzięcia instytucji finansowych działających z udzia-
łem kapitału państwowego były efektywne i nie wiązały się z nadmiernym ryzykiem. Szczególnie dokładnie 
przeanalizowane zostaną te inwestycje kapitałowe, w których następstwie konieczne było utworzenie rezerw 
celowych w przewidywaniu możliwej deprecjacji ich wartości. Z kolei zbadanie sytuacji podmiotów, w których 
banki są zaangażowane kapitałowo, powinno umożliwić ocenę wartości posiadanych przez nie udziałów oraz 
nadzoru sprawowanego nad tymi podmiotami.

2)  Wdrażanie projektów racjonalizatorskich przez wybranych przedsiębiorców górniczych 
i energetycznych (poz. 91)

Kontrola stanowi kontynuację badań przeprowadzonych na przełomie lat 1998-1999, które wykazały liczne niepra-
widłowości, m.in. przyjmowanie rozwiązań niespełniających wymogów projektów racjonalizatorskich, zawyżanie efek-
tów ekonomicznych, nierzetelne ustalanie wynagrodzeń dla autorów projektów i nagród za wspieranie wynalazczości, 
przyznawanie gratyfikacji bez udokumentowania wkładu pracy osób nagrodzonych, w tym piastujących kierownicze 
stanowiska. Za ponownym podjęciem kontroli przemawia potrzeba zbadania, czy występujące poprzednio nieprawid-
łowości zostały wyeliminowane, a także dokonania oceny skutków nowych rozwiązań ustawowych w tej sferze.

3)  Prywatyzacja przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania (poz. 89)

Oddanie przedsiębiorstwa przez organ założycielski do odpłatnego korzystania, czyli tzw. leasing pra-
cowniczy, jest najczęściej stosowaną ścieżką prywatyzacyjną. W końcu 2006 r. Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa nadzorowało 184 takie umowy, co stanowiło niemal połowę wszystkich czynnych umów prywatyzacyj-
nych. Kontrole NIK poświęcone problematyce przekształceń własnościowych ujawniły jednak w procesach 
prywatyzacyjnych prowadzonych w trybie leasingu pracowniczego liczne nieprawidłowości. Fakt ten wska-
zuje na celowość kompleksowego zbadania tego kierunku działań prywatyzacyjnych.

4)  Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Pań-
stwa (poz. 95)

W połowie 2007 r. Minister Skarbu Państwa nadzorował 404 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, 
a w kolejnych 89 posiadał większościowy pakiet akcji lub udziałów. Z tego tytułu na Skarbie Państwa spoczy-
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wa szczególny obowiązek sprawowania nadzoru nad działalnością wspomnianych podmiotów gospodarczych. 
Wyniki kontroli posłużą do oceny prawidłowości i skuteczności owego nadzoru. Zbadany zostanie m.in. wpływ 
uchwał i decyzji organów spółek na sytuację ekonomiczno-finansową tych podmiotów oraz ochronę interesów 
Skarbu Państwa.

5)  Gospodarowanie środkami funduszu leśnego (poz. 191)

Badania kontrolne mają na celu sprawdzenie prawidłowości dysponowania środkami funduszu leśnego 
i ich wykorzystania. Dotyczyć to będzie zwłaszcza środków przeznaczonych na wspólne przedsięwzięcia 
jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, tworzenie infrastruktury 
niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej oraz prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów 
i zasobów leśnych.

6)  Prowadzenie przez podmioty górnicze gospodarki remontowej w latach 2005-2007 (poz. 222)

Ponieważ powyższa działalność pociąga za sobą znaczne wydatki, sięgające 8-10% ogólnych kosztów 
funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, zakup usług remontowych oraz materiałów niezbędnych do ich 
wykonania powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zebrane informacje wskazują jed-
nak na występowanie w tej działalności szeregu nieprawidłowości i zagrożeń, w tym również o charakterze 
korupcyjnym. Kontrola pozwoli ocenić poprawność gospodarki remontowej prowadzonej przez podmioty gór-
nicze.

7)  Gospodarowanie majątkiem likwidowanych kopalń (poz. 223)

Podmioty utworzone głównie w celu prowadzenia likwidacji kopalń oraz zagospodarowania pozostałego 
majątku – Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach oraz Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń 
Sp. z o.o. w Bytomiu – przejęły dotychczas majątek 28 kopalń, w których zakończono wydobycie węgla. Zago-
spodarowując ich mienie, część wpływów z jego sprzedaży, wydzierżawiania i wynajmowania przeznaczyły na 
spłatę przejętych zobowiązań, jednak nadal dysponują one znacznymi aktywami. Celem kontroli będzie ocena 
prawidłowości gospodarowania majątkiem likwidowanych kopalń, będących we władaniu obu spółek.

8)  Funkcjonowanie zespołu torów wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie (poz. 258)

Straty ponoszone na organizacji wyścigów konnych oraz postępująca degradacja obiektów z nimi zwią-
zanych stawiają na porządku dziennym kwestię przyszłości zespołu torów, który powinien stanowić jedną 
z atrakcji sportowych i turystycznych. Istnieje niebezpieczeństwo, iż realizacja planów sprzedaży deweloperom 
części nieruchomości może doprowadzić do całkowitej likwidacji tego unikatowego kompleksu wpisanego do 
rejestru zabytków. Zasadnym wydaje się zatem poddanie ocenie stanu prac nad docelową koncepcją orga-
nizacji i zagospodarowania zespołu torów wyścigów konnych na Służewcu, gwarantującą rentowne i zgodne 
z przeznaczeniem ich wykorzystanie.

Ad 3.2. Procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji sektorów gospodarki, podmiotów 
Skarbu Państwa i komunalnych

1)  Realizacja zobowiązań offsetowych wynikających z kontraktu na zakup samolotów F-16 
(poz. 94)

Podstawowym celem kontroli jest dokonanie oceny sposobu rozliczenia zobowiązań offsetowych, przypa-
dających na lata 2003-2006, w związku z zawartą między Skarbem Państwa a firmą Lockheed Martin Coorpe-
ration umową na zakup samolotów wielozadaniowych F-16. Zakłada się, ze badania obejmujące m.in. skutecz-
ność stosowanych przez Ministerstwo Gospodarki procedur monitorowania i kontroli realizacji poszczególnych 
projektów stanowiących zobowiązania offsetowe umożliwią także ocenę efektywności tych przedsięwzięć, jako 
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instrumentu kompensaty wydatków ponoszonych przez państwo na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 
które winny przynieść w zamian naszemu krajowi wymierne korzyści w kategoriach gospodarczych, technolo-
gicznych i społecznych.

2)  Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze poligrafii i kolportażu (poz. 92)

Badania w branży, która nie była dotąd kontrolowana przez Izbę w sposób kompleksowy, pozwolą ocenić 
efekty działań restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych organów administracji rządowej oraz zarządzających 
podmiotami sektora poligrafii i kolportażu, podejmowanych w latach 2004-2008 (I półrocze). Poza oceną pra-
widłowości przebiegu wspomnianych procesów, kontrola obejmie również takie kwestie, jak: zabezpieczenie 
w tych procesach interesów Skarbu Państwa, wpływ przekształceń na działalność poszczególnych podmiotów, 
stopień przygotowania sektora do wymogów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a także 
zwiększenie efektywności ekonomicznej, wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw i zdobywania nowych ryn-
ków.

3)  Restrukturyzacja sektora elektroenergetyki w latach 2006-2007 (poz. 87)

Powodem podjęcia kontroli działań administracji rządowej oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa związa-
nych z opracowaniem i realizacją Programu dla elektroenergetyki, przyjętego przez Radę Ministrów w marcu 
2006 r., są istotne przeobrażenia zachodzące w sektorze elektroenergetycznym. Ze względu na strategiczny 
charakter tego sektora wskazane jest dokonanie dogłębnej analizy realizacji programu restrukturyzacji, a także 
sposobu przygotowania i przeprowadzania w latach 2006-2007 zasadniczych zmian w funkcjonowaniu rynku 
energii, polegających przede wszystkim na likwidacji kontraktów długoterminowych oraz wprowadzeniu prawa 
wyboru dostawców energii.

4)  Sprzedaż udziałów i akcji mniejszościowych przez Ministerstwo Skarbu Państwa (poz. 90)

Według stanu na koniec czerwca 2006 r., w gestii Ministra Skarbu Państwa znajdowały się mniejszoś-
ciowe (poniżej 50%) pakiety akcji lub udziałów w 538 czynnych spółkach prawa handlowego. Opracowane 
dotychczas koncepcje przyspieszenia sprzedaży tych walorów okazywały się nieskuteczne i mało efektywne. 
Celem kontroli będzie zbadanie prawidłowości przygotowania i przebiegu sprzedaży wspomnianych udziałów 
i akcji, oceniona zostanie także zasadność pozostawania w posiadaniu Skarbu Państwa pakietów mniejszoś-
ciowych.

Ad 3.3. Rozwój i utrzymanie infrastruktury

1)  Jakość robót wykonywanych na drogach publicznych (poz. 113)

Przesłanką do podjęcia kontroli jest wysoce niezadowalający stan techniczny dróg publicznych w Polsce, 
stanowiący w dużej mierze rezultat zaniedbań organów administracji drogowej, które nierzetelnie wywiązują 
się z ciążących na nich ustawowych obowiązków. Przedmiotem zainteresowania Izby będą szczególnie te 
działania kontrolowanych podmiotów, które mają na celu skuteczne egzekwowanie od wykonawców właściwej 
jakości robót związanych z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg.

2)  Wydawanie zezwoleń na budowę połączeń dróg publicznych z obiektami działalności gospo-
darczej (poz. 115)

W toku kontroli zbadana zostanie legalność decyzji zezwalających inwestorom na lokalizację zjazdów 
z dróg publicznych, w tym autostrad już istniejących i znajdujących się w budowie, na nieruchomości, na któ-
rych jest lub ma być prowadzona działalność gospodarczo-usługowa, ze względu na możliwość dokonywania 
przez organy administracji stosunkowo dowolnej interpretacji przepisów ustawy o drogach publicznych. Duża 
swoboda, a nawet uznaniowość w wydawaniu decyzji, w połączeniu z korzyściami ekonomicznymi, jakie mogą 
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uzyskać przedsiębiorcy na skutek pozytywnego dla niech rozstrzygnięcia, stwarza klimat sprzyjający korupcji.

3)  Funkcjonowanie systemu monitorowania programu rzeczowo-finansowego inwestycji kole-
jowych w PKP PLK SA w latach 2007-2015 (poz. 114)

Kontrola związana jest bezpośrednio z faktem wykorzystywania przez PKP PLK SA na modernizację linii 
kolejowych środków pomocowych Unii Europejskiej, co pociągnęło za sobą konieczność monitorowania pro-
gramów inwestycyjnych w spółce. Wprawdzie odnośne procedury zostały opracowane bardzo szczegółowo, 
jednak zbadać należy, czy faktycznie system ten został wprowadzony w życie, czy jest sprawny i niezawodny 
oraz czy pozwala wychwycić dostrzeżone błędy, a następnie je wyeliminować. Ponadto szczególnie staranne-
go zbadania wymaga wybór wykonawców, a to ze względu na nagminne w tym obszarze przypadki unieważ-
niania i powtarzania postępowań o zamówienie publiczne z powodu naruszenia przepisów prawa.

4)  Działalność PKP Cargo SA na rynku przewozów krajowych i międzynarodowych (poz. 116)

Ustalenia i wnioski z kontroli pozwolą ocenić, czy PKP Cargo SA nie stosuje praktyk monopolistycznych 
w celu eliminowania innych przedsiębiorców kolejowych z przewozów krajowych i międzynarodowych. Z roz-
poznania wynika, iż PKP Cargo, dysponując terminalami kolejowymi na granicach oraz zarządzając infrastruk-
turą kolejową w portach, ogranicza dostęp do nich konkurentom. Działania takie prowadzą do łamania zasady 
oddzielenia zarządzania infrastrukturą od wykonywania przewozów kolejowych, hamują rozwój tranzytu kolejo-
wego przez Polskę, wpływają też negatywnie na przychody uzyskiwane z eksploatacji linii kolejowych i ich stan 
techniczny. Spółka nie stosuje się przy tym do przepisów antymonopolowych, mimo wysokich kar nakładanych 
na nią przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5)  Koordynacja robót w zakresie przebudowy, modernizacji i remontów dróg w aglomeracjach 
miejskich w latach 2006-2008 (I półrocze) (poz. 259)

Na poprawę stanu dróg publicznych w Polsce wyasygnowane zostały poważne środki z Unii Europejskiej. 
Odpowiedzialność za wykorzystanie tych środków spoczywa m.in. na zarządach dróg, czyli zarządach wo-
jewództw, zarządach powiatów oraz wójtach, burmistrzach i prezydentach miast. Celem kontroli jest ocena 
działań prezydentów miast związanych z koordynacją robót w pasie drogowym (przebudowa, remont i moder-
nizacja), w tym przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, sprawujących funkcję zarządcy dróg pub-
licznych. W wyniku kontroli dokonana zostanie ocena realizacji związanych z tym ustawowych obowiązków, 
a zwłaszcza organizacji zarządzania drogami publicznymi i skuteczności wykonywania funkcji zarządcy dróg. 
Ustalenia kontroli pozwolą też ocenić prawidłowość planowania i realizacji wspomnianych zadań, z uwzględ-
nieniem planowanych i poniesionych kosztów.
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IV.  Zestawienie tematów kontroli 
według jednostek organizacyjnych 
Najwyższej Izby Kontroli
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Departament Administracji Publicznej

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

1 1. P/07/013 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 16 - Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów

IV 2007 / II 2008

2 2. P/07/012 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 15/01 - Ministerstwo 
Sprawiedliwości i cz.15/02-15/12 - Sądy apelacyjne

IV 2007 / II 2008

3 3. P/07/017 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 37 - Sprawiedliwość oraz 
wykonanie planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej 
i Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

IV 2007 / II 2008

4 4. P/07/014 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 17 - Administracja 
publiczna, cz. 27 - Informatyzacja i cz. 43 - Wyznania religijne oraz 
mniejszości narodowe i etniczne; wykonanie planu finansowego 
Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

IV 2007 / II 2008

5 5. P/07/015 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 23 - Integracja europejska IV 2007 / II 2008

6 6. P/07/016 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 34 - Rozwój regionalny IV 2007 / II 2008

7 7. P/07/018 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 45 - Sprawy zagraniczne IV 2007 / II 2008

8 8. P/07/019 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 49 - Urząd Zamówień 
Publicznych

IV 2007 / II 2008

9 9. P/07/021 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 58 - Główny Urząd 
Statystyczny

IV 2007 / II 2008

10 10. P/07/022 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 75 - Rządowe Centrum 
Legislacji

IV 2007 / II 2008

11 11. P/07/023 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 80 - Regionalne izby 
obrachunkowe

IV 2007 / II 2008

12 12. P/07/024 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 82 - Subwencje ogólne 
dla jednostek samorządu terytorialnego

IV 2007 / II 2008

13 13. P/07/025 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 84 - Środki własne Unii 
Europejskiej

IV 2007 / II 2008

14 14. P/07/026 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 86 - Samorządowe 
Kolegia Odwoławcze

IV 2007 / II 2008

15 15. P/07/027 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 97 - Przychody i rozchody 
związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

IV 2007 / II 2008

16 16. P/07/008 Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem 
państwa w 2007 r.

IV 2007 / I 2008
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1 2 3 4

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

17 1. P/08/001 Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez 
organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości 
Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne

II / IV

18 2. P/08/002 Działania właściwych organów w zakresie zapewnienia aktualizacji 
wpisów w księgach wieczystych

II / IV

19 3. P/08/003 Realizacja przez wojewodów nadzoru nad prawidłowością 
wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 
z zakresu administracji rządowej

II / IV

20 4. P/08/004 Zdolność administracji publicznej do wykorzystania funduszy 
strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013

III / IV

21 5. P/08/005 Zdolność administracji publicznej do wykorzystania funduszy 
strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013

III / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

22 1. P/08/008 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 16 - Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów

IV 2008 / II 2009

23 2. P/08/007 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 15/01 - Ministerstwo 
Sprawiedliwości i cz.15/02-15/12 - Sądy apelacyjne

IV 2008 / II 2009

24 3. P/08/012 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 37 - Sprawiedliwość oraz 
wykonanie planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej 
i Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

IV 2008 / II 2009

25 4. P/08/009 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 17 - Administracja 
publiczna, cz. 27 - Informatyzacja i cz. 43 - Wyznania religijne oraz 
mniejszości narodowe i etniczne; wykonanie planu finansowego 
Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

IV 2008 / II 2009

26 5. P/08/010 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 23 - Integracja europejska IV 2008 / II 2009

27 6. P/08/011 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 34 - Rozwój regionalny IV 2008 / II 2009

28 7. P/08/013 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 45 - Sprawy zagraniczne IV 2008 / II 2009

29 8. P/08/014 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 49 - Urząd Zamówień 
Publicznych

IV 2008 / II 2009

30 9. P/08/015 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 58 - Główny Urząd Statystyczny IV 2008 / II 2009

31 10. P/08/016 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 75 - Rządowe Centrum 
Legislacji

IV 2008 / II 2009

32 11. P/08/017 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 80 - Regionalne izby 
obrachunkowe

IV 2008 / II 2009

33 12. P/08/018 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 82 - Subwencje ogólne 
dla jednostek samorządu terytorialnego

IV 2008 / II 2009

34 13. P/08/019 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 84 - Środki własne Unii 
Europejskiej

IV 2008 / II 2009

35 14. P/08/020 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 86 - Samorządowe 
Kolegia Odwoławcze

IV 2008 / II 2009

36 15. P/08/021 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 97 - Przychody i rozchody 
związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

IV 2008 / II 2009

37 16. P/08/006 Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem 
państwa w 2008 r.

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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1 2 3 4

Tematy kontroli przechodzące z 2007 r.

38 1. P/07/005 Rezultaty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich

III 2007 / I 2008

39 2. P/07/007 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki prefinansowania i współfinansowania 
projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

III 2007 / I 2008

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK



29

Departament Budżetu i Finansów

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

40 1. P/07/036 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 01 - Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

IV 2007 / II 2008

41 2. P/07/037 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 02 - Kancelaria Sejmu IV 2007 / II 2008

42 3. P/07/038 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 03 - Kancelaria Senatu IV 2007 / II 2008

43 4. P/07/039 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 08 - Rzecznik Praw 
Obywatelskich

IV 2007 / II 2008

44 5. P/07/040 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 10 - Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych

IV 2007 / II 2008

45 6. P/07/041 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 11 - Krajowe Biuro 
Wyborcze

IV 2007 / II 2008

46 7. P/07/042 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 13 - Instytut Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu

IV 2007 / II 2008

47 8. P/07/043 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 19 - Budżet, finanse 
publiczne i instytucje finansowe

IV 2007 / II 2008

48 9. P/07/044 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 70 - Komisja Nadzoru 
Finansowego

IV 2007 / II 2008

49 10. P/07/045 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 77 - Podatki i inne wpłaty 
na rzecz budżetu państwa

IV 2007 / II 2008

50 11. P/07/046 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 78 - Obsługa zadłużenia 
zagranicznego i cz. 79 - Obsługa długu krajowego

IV 2007 / II 2008

51 12. P/07/047 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 81 - Rezerwa ogólna 
i cz. 83 - Rezerwy celowe

IV 2007 / II 2008

52 13. P/07/048 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 98 - Przychody i rozchody 
związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

IV 2007 / II 2008

53 14. P/07/034 Realizacja przez Narodowy Bank Polski zadań związanych 
z wykonaniem budżetu państwa oraz gospodarka własna w 2007 r.

IV 2007 / II 2008

54 15. P/07/035 Realizacja w 2007 r. zbiorczych dochodów i wydatków budżetu 
państwa, planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych i państwowych funduszy celowych oraz w zakresie 
rozdysponowania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

55 1. P/08/022 Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2007 r. I / II

56 2. P/08/023 Egzekwowanie przez naczelników urzędów skarbowych zaległości 
podatkowych i niepodatkowych

II / IV

57 3. P/08/025 Zarządzanie długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa II / IV

58 4. P/08/024 Pobór podatku dochodowego od osób prawnych II / IV

59 5. P/08/026 Inwestycje kapitałowe banków działających z udziałem kapitału 
Skarbu Państwa

III / IV

60 6. P/08/027 Zatrudnienie i wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich III / IV

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

61 1. P/08/030 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 01 - Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

IV 2008 / II 2009

62 2. P/08/031 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 02 - Kancelaria Sejmu IV 2008 / II 2009

63 3. P/08/032 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 03 - Kancelaria Senatu IV 2008 / II 2009

64 4. P/08/033 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 08 - Rzecznik Praw 
Obywatelskich

IV 2008 / II 2009

65 5. P/08/034 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 10 - Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych

IV 2008 / II 2009

66 6. P/08/025 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 11 - Krajowe Biuro 
Wyborcze

IV 2008 / II 2009

67 7. P/08/036 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 13 - Instytut Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu

IV 2008 / II 2009

68 8. P/08/037 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 19 - Budżet, finanse 
publiczne i instytucje finansowe

IV 2008 / II 2009

69 9. P/08/038 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 70 - Komisja Nadzoru 
Finansowego

IV 2008 / II 2009

70 10. P/08/039 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 77 - Podatki i inne wpłaty 
na rzecz budżetu państwa

IV 2008 / II 2009

71 11. P/08/040 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 78 - Obsługa zadłużenia 
zagranicznego i cz. 79 - Obsługa długu krajowego

IV 2008 / II 2009

72 12. P/08/041 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 81 - Rezerwa ogólna 
i cz. 83 - Rezerwy celowe

IV 2008 / II 2009

73 13. P/08/042 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 98 - Przychody i rozchody 
związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

IV 2008 / II 2009

74 14. P/08/028 Realizacja przez Narodowy Bank Polski zadań związanych 
z wykonaniem budżetu państwa oraz gospodarka własna w 2008 r.

IV 2008 / II 2009

75 15. P/08/029 Realizacja w 2008 r. zbiorczych dochodów i wydatków budżetu 
państwa, planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych i państwowych funduszy celowych oraz w zakresie 
rozdysponowania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

76 1. P/07/055 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 20 - Gospodarka IV 2007 / II 2008

77 2. P/07/056 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 36 - Skarb Państwa, 
przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2007 r., a także 
wykonanie planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa 
i Funduszu Rekompensacyjnego

IV 2007 / II 2008

78 3. P/07/057 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 40 - Turystyka IV 2007 / II 2008

79 4. P/07/058 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 50 - Urząd Regulacji 
Energetyki

IV 2007 / II 2008

80 5. P/07/059 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 53 - Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów

IV 2007 / II 2008

81 6. P/07/060 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 60 - Wyższy Urząd 
Górniczy

IV 2007 / II 2008

82 7. P/07/061 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 61 - Urząd Patentowy RP IV 2007 / II 2008

83 8. P/07/062 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 64 - Główny Urząd Miar IV 2007 / II 2008

84 9. P/07/063 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 65 - Polski Komitet 
Normalizacyjny

IV 2007 / II 2008

85 10. P/07/064 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 68 - Państwowa Agencja 
Atomistyki

IV 2007 / II 2008

86 11. P/07/065 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 74 - Prokuratoria 
Generalna Skarbu Państwa

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

87 1. P/08/043 Restrukturyzacja sektora elektroenergetyki w latach 2006-2007 I / II

88 2. P/08/045 Realizacja projektów dotyczących elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (e-PUAP) i Sieci Teleinformatycznej 
Administracji Publicznej (STAP)

II / III

89 3. P/08/044 Prywatyzacja przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego 
korzystania

II / III

90 4. P/08/046 Sprzedaż udziałów i akcji mniejszościowych przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa

II / III

91 5. P/08/049 Wdrażanie projektów racjonalizatorskich przez wybranych 
przedsiębiorców górniczych i energetycznych

III / IV

92 6. P/08/048 Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze poligrafii 
i kolportażu

III / IV

93 7. P/08/047 Funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej III / IV

94 8. P/08/050 Realizacja zobowiązań offsetowych wynikających z kontraktu na zakup 
samolotów F-16

III 2008 / I 2009

95 9. P/08/051 Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa

III 2008 / I 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

96 1. P/08/052 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 20 - Gospodarka IV 2008 / II 2009

97 2. P/08/053 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 36 - Skarb Państwa, 
przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2008 r., a także 
wykonanie planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa 
i Funduszu Rekompensacyjnego

IV 2008 / II 2009

98 3. P/08/054 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 40 - Turystyka IV 2008 / II 2009

99 4. P/08/055 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 50 - Urząd Regulacji 
Energetyki

IV 2008 / II 2009

100 5. P/08/056 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 53 - Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów

IV 2008 / II 2009

101 6. P/08/057 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 60 - Wyższy Urząd 
Górniczy

IV 2008 / II 2009

102 7. P/08/058 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 61 - Urząd Patentowy RP IV 2008 / II 2009

103 8. P/08/059 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 64 - Główny Urząd Miar IV 2008 / II 2009

104 9. P/08/060 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 65 - Polski Komitet 
Normalizacyjny

IV 2008 / II 2009

105 10. P/08/061 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 68 - Państwowa Agencja 
Atomistyki

IV 2008 / II 2009

106 11. P/08/062 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 74 - Prokuratoria 
Generalna Skarbu Państwa

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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Departament Komunikacji i Systemów Transportowych

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

107 1. P/07/071 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 21 - Gospodarka morska IV 2007 / II 2008

108 2. P/07/072 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 26 - Łączność IV 2007 / II 2008

109 3. P/07/073 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 39 - Transport IV 2007 / II 2008

110 4. P/07/074 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 71 - Urząd Transportu 
Kolejowego

IV 2007 / II 2008

111 5. P/07/075 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 76 - Urząd Komunikacji 
Elektronicznej

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

112 1. P/08/063 Sprawowanie przez starostów nadzoru nad stacjami diagnostycznymi 
dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego

I / II

113 2. P/08/064 Jakość robót wykonywanych na drogach publicznych II / III

114 3. P/08/065 Funkcjonowanie systemu monitorowania programu rzeczowo-
finansowego inwestycji kolejowych w PKP PLK SA w latach 2007-
2015

III / IV

115 4. P/08/066 Wydawanie zezwoleń na budowę połączeń dróg publicznych 
z obiektami działalności gospodarczej

III / IV

116 5. P/08/067 Działalność PKP Cargo SA na rynku przewozów krajowych 
i międzynarodowych

IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

117 1. P/08/068 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 21 - Gospodarka morska IV 2008 / II 2009

118 2. P/08/069 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 26 - Łączność IV 2008 / II 2009

119 3. P/08/070 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 39 - Transport IV 2008 / II 2009

120 4. P/08/072 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 71 - Urząd Transportu 
Kolejowego

IV 2008 / II 2009

121 5. P/08/073 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 76 - Urząd Komunikacji 
Elektronicznej

IV 2008 / II 2009

Tematy kontroli przechodzące z 2007 r.

122 1. P/07/070 Stan techniczny i przygotowanie kolejowych obiektów dworcowych do 
obsługi pasażerów

IV 2007 / I 2008

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

123 1. P/07/083 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 09 - Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji

IV 2007 / II 2008

124 2. P/07/084 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 14 - Rzecznik Praw 
Dziecka

IV 2007 / II 2008

125 3. P/07/085 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 24 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego oraz wykonanie planów finansowych 
Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości

IV 2007 / II 2008

126 4. P/07/082 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 25 - Kultura fizyczna i 
sport oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-
Rekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

IV 2007 / II 2008

127 5. P/07/086 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 28 - Nauka IV 2007 / II 2008

i cz. 38 - Szkolnictwo wyższe oraz wykonanie planu finansowego 
Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

128 6. P/07/087 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 30 - Oświata i wychowanie IV 2007 / II 2008

129 7. P/07/088 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 67 - Polska Akademia 
Nauk

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

130 1. P/08/074 Organizacja i finansowanie studiów podyplomowych w publicznych 
szkołach wyższych

I / II

131 2. P/08/075 Ochrona zasobów muzealnych II / III

132 3. P/08/076 Kształcenie osób dorosłych na tle potrzeb rynku pracy III / IV

133 4. P/08/077 Organizacja i finansowanie kształcenia specjalnego III / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

134 1. P/08/078 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 09 - Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji

IV 2008 / II 2009

135 2. P/08/079 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 14 - Rzecznik Praw 
Dziecka

IV 2008 / II 2009

136 3. P/08/080 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 24 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego oraz wykonanie planów finansowych 
Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości

IV 2008 / II 2009

137 4. P/08/081 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 25 - Kultura fizyczna i 
sport oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-
Rekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

IV 2008 / II 2009

138 5. P/08/082 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 28 - Nauka 
i cz. 38 - Szkolnictwo wyższe oraz wykonanie planu finansowego 
Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

IV 2008 / II 2009

139 6. P/08/083 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 30 - Oświata i wychowanie IV 2008 / II 2009

140 7. P/08/084 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 67 - Polska Akademia 
Nauk

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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 Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

141 1. P/07/093 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 29 - Obrona narodowa 
oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił 
Zbrojnych

IV 2007 / II 2008

142 2. P/07/094 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 42 - Sprawy wewnętrzne 
oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Wsparcia Policji 
i Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

IV 2007 / II 2008

143 3. P/07/095 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 56 - Centralne Biuro 
Antykorupcyjne

IV 2007 / II 2008

144 4. P/07/096 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 57 - Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

IV 2007 / II 2008

145 5. P/07/097 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 59 - Agencja Wywiadu IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

146 1. P/08/085 Przydziały mobilizacyjne pracowników wojska do obsady stanowisk 
służbowych (funkcji wojskowych) i stanowisk pracowniczych 
określonych w etatach instytucji i jednostek wojskowych na czas 
wojny

II / III

147 2. P/08/086 Stan realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-
2009”

II / III

148 3. P/08/088 Planowanie zakupu, dystrybucja i ewidencja sprzętu komputerowego 
w jednostkach obrony narodowej

III / IV

149 4. P/08/087 Organizacja Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej III / IV

150 5. P/08/089 Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na ochotnicze 
straże pożarne

III / IV

151 6. P/08/090 Realizacja przez Biuro Ochrony Rządu zadań w zakresie ochrony 
polskich przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów 
konsularnych

III / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

152 1. P/08/091 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 29 - Obrona narodowa 
oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił 
Zbrojnych

IV 2008 / II 2009

153 2. P/08/092 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 42 - Sprawy wewnętrzne 
oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Wsparcia Policji 
i Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

IV 2008 / II 2009

154 3. P/08/093 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 56 - Centralne Biuro 
Antykorupcyjne

IV 2008 / II 2009

155 4. P/08/094 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 57 - Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

IV 2008 / II 2009

156 5. P/08/095 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 59 - Agencja Wywiadu IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

157 1. P/07/103 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 12 - Państwowa Inspekcja 
Pracy

IV 2007 / II 2008

158 2. P/07/104 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 31 - Praca oraz wykonanie 
planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych

IV 2007 / II 2008

159 3. P/07/105 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 44 - Zabezpieczenie 
społeczne

IV 2007 / II 2008

160 4. P/07/106 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 46 - Zdrowie IV 2007 / II 2008

161 5. P/07/107 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 54 - Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wykonanie planu 
finansowego Państwowego Funduszu Kombatantów

IV 2007 / II 2008

162 6. P/07/171 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 63 - Sprawy rodziny IV 2007 / II 2008

163 7. P/07/108 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 72 - Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonanie planów finansowych 
Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji 
oraz Funduszu Administracyjnego

IV 2007 / II 2008

164 8. P/07/109 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych oraz wykonanie planu finansowego Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych

IV 2007 / II 2008

165 9. P/07/111 Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2007 r.

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

166 1. P/08/096 Realizacja Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich II / IV

167 2. P/08/097 Realizacja niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej przez 
administrację samorządową powiatów

II / IV

168 3. P/08/100 Zasady działania i finansowania zakładów aktywności zawodowej III / IV

169 4. P/08/098 Realizacja wybranych zadań „Narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych” w latach 2006-2008 (I półrocze)

III / IV

170 5. P/08/099 Wykorzystanie specjalistycznej aparatury medycznej w procesie 
realizacji usług medycznych, finansowanych ze środków publicznych 
w latach 2006-2008 (I półrocze)

III / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

171 1. P/08/101 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 12 - Państwowa Inspekcja 
Pracy

IV 2008 / II 2009

172 2. P/08/102 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 31 - Praca oraz wykonanie 
planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych

IV 2008 / II 2009

173 3. P/08/103 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 44 - Zabezpieczenie 
społeczne

IV 2008 / II 2009

174 4. P/08/104 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 46 - Zdrowie IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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1 2 3 4

175 5. P/08/105 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 54 - Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wykonanie planu 
finansowego Państwowego Funduszu Kombatantów

IV 2008 / II 2009

176 6. P/08/106 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 63 - Sprawy rodziny IV 2008 / II 2009

177 7. P/08/107 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 72 - Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonanie planów finansowych 
Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji 
oraz Funduszu Administracyjnego

IV 2008 / II 2009

178 8. P/08/108 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych oraz wykonanie planu finansowego Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych

IV 2008 / II 2009

179 9. P/08/109 Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

180 1. P/07/119 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 18 - Budownictwo, 
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

IV 2007 / II 2008

181 2. P/07/120 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 32 - Rolnictwo,
cz. 33 - Rozwój wsi, cz. 35 - Rynki rolne i cz. 62 - Rybołówstwo 
oraz wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych

IV 2007 / II 2008

182 3. P/07/121 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 41 - Środowisko
i cz. 22 - Gospodarka wodna

IV 2007 / II 2008

183 4. P/07/118 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r. - realizacja wydatków ze 
środków publicznych na inwestycje budowlane

IV 2007 / I 2008

184 5. P/07/126 Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

IV 2007 / II 2008

185 6. P/07/125 Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 r.

IV 2007 / II 2008

186 7. P/07/124 Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2007 r. IV 2007 / I 2008

187 8. P/07/123 Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w 2007 r.

IV 2007 / I 2008

188 9. P/07/122 Wykonanie planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych 
w 2007 r.

IV 2007 / I 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

189 1. P/08/112 Zarządzanie i wykorzystanie na cele budowlane środków funduszy 
utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego

II / III

190 2. P/08/114 Wykorzystanie środków publicznych przez państwowe jednostki 
doradztwa rolniczego

II / IV

191 3. P/08/110 Gospodarowanie środkami funduszu leśnego II / III

192 4. P/08/111 Umarzanie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dotyczących byłego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia 
Rolnictwa

II / III

193 5. P/08/113 Funkcjonowanie Państwowego Monitoringu Środowiska II / IV

194 6. P/08/117 Realizacja płatności uzupełniających dla producentów surowca 
tytoniowego

III / IV

195 7. P/08/116 Realizacja „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” III / IV

196 8. P/08/115 Legalizacja samowoli budowlanych oraz prawidłowość prowadzenia 
postępowań egzekucyjnych

III / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

197 1. P/08/119 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 18 - Budownictwo, 
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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1 2 3 4

198 2. P/08/120 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 32 - Rolnictwo,
cz. 33 - Rozwój wsi, cz. 35 - Rynki rolne i cz. 62 - Rybołówstwo 
oraz wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych

IV 2008 / II 2009

199 3. P/08/121 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 41 - Środowisko IV 2008 / II 2009

i cz. 22 - Gospodarka wodna

200 4. P/08/118 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r. – realizacja wydatków ze 
środków publicznych na inwestycje budowlane

IV 2008 / II 2009

201 5. P/08/126 Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

IV 2008 / II 2009

202 6. P/08/125 Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 r.

IV 2008 / II 2009

203 7. P/08/124 Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2008 r. IV 2008 / II 2009

204 8. P/08/123 Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w 2008 r.

IV 2008 / II 2009

205 9. P/08/122 Wykonanie planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych 
w 2008 r.

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Delegatura NIK w Białymstoku

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

206 1. P/07/129 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/20 - województwo 
podlaskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

207 1. P/08/127 Prawidłowość powiązań ekonomicznych i organizacyjnych 
państwowych szkół wyższych z utworzonymi przez nie fundacjami

I / III

208 2. P/08/168 Realizacja wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej

IV 2008 / II 2009

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

209 1. P/08/128 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/20 - województwo 
podlaskie

IV 2008 / II 2009

Delegatura NIK w Bydgoszczy

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

210 1. P/07/133 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/04 - województwo 
kujawsko-pomorskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

211 1. P/08/129 Prawidłowość wykorzystania funduszy unijnych przez województwa 
i beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013

II / IV

212 2. P/08/130 Tworzenie, funkcjonowanie i rozszerzanie obszaru działania 
specjalnych stref ekonomicznych

IV 2008 / I 2009

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

213 1. P/08/131 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/04 - województwo 
kujawsko-pomorskie

IV 2008 / II 2009

Tematy kontroli przechodzące z 2007 r.

214 1. P/07/132 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i 
młodzieżą w wieku szkolnym w latach 2005-2007 (I półrocze)

IV 2007 / I 2008

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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Delegatura NIK w Gdańsku

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

215 1. P/07/135 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/22 - województwo 
pomorskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

216 1. P/08/132 Przestrzeganie wymogów prawa wspólnotowego i krajowego przy 
wdrażaniu wybranych regionalnych programów operacyjnych

I

217 2. P/08/133 Prawidłowość postępowania przy wyborze wykonawców sieci gazowych 
i dostawców środków transportu oraz realizacja zawartych umów

II / III

218 3. P/08/134 Prawidłowość udostępniania i wykorzystania funduszy strukturalnych 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go na promocję przedsiębiorczości oraz wzmacnianie konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego

IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

219 1. P/08/135 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/22 - województwo 
pomorskie

IV 2008 / II 2009

Delegatura NIK w Katowicach

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

220 1. P/07/139 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/24 województwo 
śląskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

221 1. P/08/169 Finansowanie mediów z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

II

222 2. P/08/136 Prowadzenie przez podmioty górnicze gospodarki remontowej w 
latach 2005-2007

II / IV

223 3. P/08/137 Gospodarowanie majątkiem likwidowanych kopalń III / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

224 1. P/08/138 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/24 - województwo 
śląskie

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Delegatura NIK w Kielcach

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

 Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

225 1. P/07/141 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/26 - województwo 
świętokrzyskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

226 1. P/08/139 Efektywność egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których 
ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gminy

II / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

227 1. P/08/140 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/26 - województwo 
świętokrzyskie

IV 2008 / II 2009

Delegatura NIK w Krakowie

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

228 1. P/07/143 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/12 - województwo 
małopolskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

229 1. P/08/141 Efektywność rozwiązań w zakresie wyżywienia i utrzymania czystości 
w szpitalach publicznych

II / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

230 1. P/08/142 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/12 - województwo 
małopolskie

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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Delegatura NIK w Lublinie

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

231 1. P/07/146 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/06 - województwo 
lubelskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

232 1. P/08/143 Utrzymywanie drogowych i kolejowych przejść granicznych na 
północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej 
w latach 2006-2008 (I kw.)

II / III

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

233 1. P/08/144 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/06 - województwo 
lubelskie

IV 2008 / II 2009

Delegatura NIK w Łodzi

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

234 1. P/07/149 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/10 - województwo 
łódzkie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

235 1. P/08/145 Przygotowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
realizacji drogi ekspresowej S8

II

236 2. P/08/146 Funkcjonowanie samorządowego lecznictwa szpitalnego 
w województwie łódzkim

II / III

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

237 1. P/08/147 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/10 - województwo 
łódzkie

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Delegatura NIK w Olsztynie

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

238 1. P/07/151 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/28 - województwo 
warmińsko-mazurskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

239 1. P/08/148 Prawidłowość wykorzystania przez gminy województwa warmińsko-
mazurskiego środków publicznych na realizację programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach
2006-2007

I / II

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

240 1. P/08/149 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/28 - województwo 
warmińsko-mazurskie

IV 2008 / II 2009

Delegatura NIK w Opolu

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

241 1. P/07/152 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/16 - województwo 
opolskie

IV 2007 / II 2008

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

242 1. P/08/150 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/16 - województwo 
opolskie

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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Delegatura NIK w Poznaniu

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

243 1. P/07/155 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/30 - województwo 
wielkopolskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

244 1. P/08/151 Wykorzystanie przez samorządy województw i gmin środków z opłat 
pobieranych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach 
2006-2008 (I półrocze)

III / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

245 1. P/08/152 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/30 - województwo 
wielkopolskie

IV 2008 / II 2009

Delegatura NIK w Rzeszowie

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

246 1. P/07/157 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/18 - województwo 
podkarpackie

IV 2007 / II 2008

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

247 1. P/08/153 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/18 - województwo 
podkarpackie

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Delegatura NIK w Szczecinie

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

248 1. P/07/159 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/32 - województwo 
zachodniopomorskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

249 1. P/08/154 Egzekwowanie przez marszałków województw opłat za korzystanie ze 
środowiska przez fermy zwierząt gospodarskich

I / II

250 2. P/08/170 Realizacja przez starostów zadań określonych ustawą z dnia 8 czerwca 
2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

II / III

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

251 1. P/08/155 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/32 - województwo 
zachodniopomorskie

IV 2008 / II 2009

Delegatura NIK w Warszawie

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

252 1. P/07/009 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 04 - Sąd Najwyższy IV 2007 / II 2008

253 2. P/07/010 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 05 - Naczelny Sąd 
Administracyjny

IV 2007 / II 2008

254 3. P/07/011 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 06 - Trybunał 
Konstytucyjny

IV 2007 / II 2008

255 4. P/07/020 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 52 - Krajowa Rada 
Sądownictwa

IV 2007 / II 2008

256 5. P/07/163 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/14 - województwo 
mazowieckie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

257 1. P/08/156 Działania służb publicznych w zakresie recyklingu zużytego sprzętu 
technicznego

I / III

258 2. P/08/157 Funkcjonowanie Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu 
w Warszawie

II / III

259 3. P/08/171 Koordynacja robót w zakresie przebudowy, modernizacji i remontów 
dróg w aglomeracjach miejskich w latach 2006-2008 (I półrocze)

II / IV

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK
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1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

260 1. P/08/158 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 04 - Sąd Najwyższy IV 2008 / II 2009

261 2. P/08/159 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 05 - Naczelny Sąd 
Administracyjny

IV 2008 / II 2009

262 3. P/08/160 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 06 - Trybunał 
Konstytucyjny

IV 2008 / II 2009

263 4. P/08/161 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 52 - Krajowa Rada 
Sądownictwa

IV 2008 / II 2009

264 5. P/08/162 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/14 - województwo 
mazowieckie

IV 2008 / II 2009

Delegatura NIK we Wrocławiu

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

265 1. P/07/166 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/02 - województwo 
dolnośląskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

266 1. P/08/163 Funkcjonowanie szkół podoficerskich resortu obrony narodowej II / III

267 2. P/08/164 Działalność p.p.u.p. „Poczta Polska”, ze szczególnym uwzględnieniem 
kontroli zarządu nad przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie 
oraz jakości świadczonych usług

III / IV

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

268 1. P/08/165 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/02 - województwo 
dolnośląskie

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK 
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Delegatura NIK w Zielonej Górze

Poz. Numer kontroli Temat kontroli
Rok i kwartał 

realizacji

1 2 3 4

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.

269 1. P/07/168 Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/08 - województwo 
lubuskie

IV 2007 / II 2008

Tematy kontroli przyjęte do realizacji w 2008 r.

270 1. P/08/166 Prawidłowość zatrudniania pracowników na stanowiskach 
urzędniczych w administracji samorządowej

II / III

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.

271 1. P/08/167 Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 85/08 - województwo 
lubuskie

IV 2008 / II 2009

PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA 2008 ROK




