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1. WPROWADZENIE
Naczelny organ kontroli państwowej, zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1,
realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, który jest przedkładany Sejmowi RP. W planie pracy
NIK na 2014 r., za priorytetowe uznano potrzebę oceny działań państwa na rzecz zapewnienia poprawy
warunków życia obywateli w warunkach bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa.
W obecnej sytuacji sektora finansów publicznych oraz wciąż istniejących zagrożeń destabilizujących gospodarkę
polską, zachowanie stabilności finansowej państwa jest warunkiem koniecznym podejmowania działań
rozwojowych. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli koncentruje się na kontroli prawidłowego gospodarowania
majątkiem publicznym, w tym zasobami finansowymi pozostającymi w dyspozycji organów władzy publicznej.
Efektywne zarządzanie majątkiem publicznym jest bowiem jedną z podstawowych przesłanek umożliwiających
realizację podstawowych celów państwa, wskazanych w obowiązujących dokumentach strategicznych, m.in.
Strategii Rozwoju Kraju 2020.
Ponadto działalność kontrolna będzie obejmować te działania administracji publicznej, które służą zarządzaniu
najbardziej istotnymi ryzykami, zagrażającymi realizacji celów państwa.

2. PROCES PLANOWANIA
Proces planowania działalności kontrolnej NIK podzielono na następujące etapy:
1)
2)
3)
4)
5)

analiza strategicznych ryzyk i ustalanie priorytetów planowanych kontroli;
zgłaszanie propozycji kontroli;
omawianie i uszczegółowienie założeń kontroli – wewnętrzne panele eksperckie;
opracowanie projektu planu pracy i materiałów analitycznych;
uchwalenie planu pracy przez Kolegium NIK.

Odpowiednio zaprojektowany i przeprowadzony proces planowania, poza właściwym wyborem tematów, pozwala
na lepsze wykorzystanie potencjału NIK. Dlatego w Założeniach techniczno-organizacyjnych planu pracy NIK na
2014 r.2 przyjęto limity w celu skrócenia czasu i liczby kontroli jednostkowych. Czas trwania kontroli, od
rozpoczęcia czynności kontrolnych do zatwierdzenia informacji o wynikach kontroli przez Prezesa NIK, nie
powinien przekraczać 200 dni (czasochłonność), a liczba dni pracy kontrolerów w ramach jednego projektu
kontrolnego nie powinna przekraczać 1200 dni (pracochłonność). Przyjęte limity przyniosły zwiększenie liczby
tematów kontroli.
W NIK powołano Zespół ds. Planowania pod kierownictwem wiceprezesa NIK. Zespół określił założenia
procedury planistycznej NIK oraz wspomagał przygotowanie projektu rocznego planu pracy na poszczególnych
jej etapach.
Wprowadzono ponadto procedurę omawiania wstępnych założeń kontroli z Zespołem ds. Planowania. Podczas
spotkań z Zespołem pomysłodawca kontroli miał możliwość przedyskutowania zakładanego efektu kontroli oraz
formuły realizacyjnej. Dzięki temu mechanizmowi zaistniała możliwość właściwego ukierunkowania projektu
kontrolnego na długo przed jego realizacją i lepszego zaplanowania wykorzystania zasobów NIK. W trakcie
omawiania wstępnych założeń kontroli w wielu projektach zmodyfikowano cel główny kontroli oraz zmieniono
zakres przedmiotowy i podmiotowy. W kilku przypadkach zrezygnowano z proponowanego tematu kontroli.

1
2

Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.
Zatwierdzonych przez Prezesa NIK w dniu 20 czerwca 2013 r.
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3. ANALIZA STRATEGICZNYCH RYZYK
Typowanie obszarów proponowanych do kontroli dokonywano na podstawie analizy ryzyka opartej zarówno
o doświadczenie kontrolne NIK, jak i analizę zewnętrznych sygnałów dotyczących nieprawidłowości
w funkcjonowaniu administracji publicznej, niedoskonałości lub braków rozwiązań prawnych i systemowych oraz
czynników makroekonomicznych wpływających na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa. Analizę
przeprowadzono na podstawie krajowych dokumentów strategicznych i planów finansowych, raportów
zagranicznych na temat sytuacji w Polsce (OECD, Bank Światowy, Rada Unii Europejskiej, Międzynarodowy
Fundusz Walutowy), wydawnictw statystycznych, rozpoznania poszczególnych obszarów przez jednostki
kontrolne i ekspertów NIK oraz głosów opinii publicznej (media, rezultaty badania opinii publicznej).
Przyjęta koncepcja opisu ryzyk została oparta na wyodrębnieniu czterech obszarów, w tym trzech zewnętrznych
(zagranica, gospodarka, społeczeństwo) oraz jednego wewnętrznego (władza publiczna), w których określono
strategiczne ryzyka zagrażające osiągnięciu celów państwa.
Tabela nr 1. Ryzyka strategiczne dla prawidłowego funkcjonowania państwa określone przez NIK
Władza publiczna
1. Nieefektywnie i nieskutecznie działające
instytucje publiczne.

Społeczeństwo
1. Malejące zaufanie obywateli do państwa.
2. Niekorzystne zmiany demograficzne.

2. Brak działań ograniczających wydatki publiczne.
3. Niespójność strategii i działań rozwojowych.
4. Nieracjonalne gospodarowanie zasobami.
Gospodarka
1. Niska konkurencyjność i innowacyjność polskiej
gospodarki.

Zagranica
1. Narastanie kryzysu u znaczących partnerów
gospodarczych.

4. PRIORYTETY KONTROLI
W planie pracy ustala się priorytety, wskazujące obszary osiągania określonego celu strategicznego dla
wybranego przedmiotu działań państwa, które powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania NIK przy
ustalaniu przedmiotów działań kontrolnych. Podstawą do określenia priorytetów jest prowadzona w NIK –
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł informacji – analiza ryzyk strategicznych zagrażających realizacji
celów i zadań państwa. Najwyższa Izba Kontroli dąży przy tym do zachowania względnej stabilności jej
priorytetów, dostosowując je jednak do zmieniających się warunków.
Na potrzeby konstrukcji planu pracy przyjęto:
I. jako priorytet główny: zapewnienie poprawy warunków życia obywateli w warunkach bieżącej
i długookresowej stabilności finansowej państwa (w ramach priorytetu głównego należy dążyć, aby
kontrole dotyczyły rezultatów działań administracji mających wpływ na sprawy obywateli, przy jednoczesnym
efektywnym gospodarowaniu środkami publicznymi i skutecznym osiąganiu zaplanowanych rezultatów;
oznacza to konieczność uwzględniania ww. elementów w celach szczegółowych kontroli);
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II. jako priorytety dodatkowe:
1) poprawa skuteczności systemu edukacyjnego,
2) zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej,
3) zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego.
W przyjętych do planu pracy NIK 123 tematach kontroli planowych 69 (56,6%) zostało zakwalifikowanych jako
priorytetowe, z tego w głównym priorytecie 27 kontroli (22,1%). Natomiast 53 kontrole (43,4%) zostaną
zrealizowane jako kontrole poza obszarami przyjętych priorytetów (kontrole pozapriorytetowe).

5. KLUCZOWE KONTROLE
Na 2014 r. wyznaczono dwa główne obszary kontrolne, w ramach których NIK przeprowadzi kontrole w ujęciu
systemowym:



Polityka prorodzinna – wyniki kontroli umożliwią dokonanie oceny skoordynowania na poziomie rządowym
polityki rodzinnej w Polsce,
Przygotowanie Polski do nowej perspektywy UE – wyniki kontroli pomogą udoskonalić system wykorzystania
środków unijnych w następnych latach.

NIK przykłada szczególną wagę do sprawdzania realizacji wniosków pokontrolnych. W ramach kontroli
planowych przyjętych do planu pracy przewiduje się sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli
planowych przeprowadzonych w latach poprzednich. Wykaz kontroli planowych sprawdzających realizację

wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK w poprzednich latach zawiera tabela nr 2.
Ważnym elementem przy budowie planu pracy NIK są sugestie organów władzy na temat ewentualnych
obszarów kontroli. Do Najwyższej Izby Kontroli wpłynęło 89 sugestii tematów kontroli rekomendowanych do planu
pracy NIK na 2014 r., w tym 27 propozycji tematów kontroli zostało zgłoszonych przez Komisje Sejmu RP,
33 przez Marszałka Senatu RP, 20 przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz dziewięć tematów przez
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Spośród 89 zgłoszonych propozycji kontroli w planie pracy uwzględniono 41 tematów, ponadto część tematów
będzie realizowana w ramach kontroli doraźnych. Większość nieuwzględnionych sugestii stanowią tematy, które
były już realizowane przez NIK w ostatnim czasie.

6. KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 204 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązana do
przedłożenia corocznie Sejmowi RP analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. W planie
pracy w ramach kontroli planowych przyjęto do realizacji kontrolę wykonania budżetu państwa w 2013 r., która
zostanie przeprowadzona w 104 częściach budżetowych oraz we wszystkich jednostkach, których plany
finansowe zostały zamieszczone w ustawie budżetowej.

7. KONTROLE DORAŹNE
Najwyższa Izba Kontroli poza kontrolami planowymi realizuje również kontrole doraźne, w przypadku potrzeby:
niezwłocznego zbadania aktualnych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa (kontrola
specjalna); wstępnego badania określonych zagadnień w celu przygotowania kontroli (kontrola rozpoznawcza);
badania sposobu wykorzystania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych (kontrola
sprawdzająca) oraz rozpatrywania skarg i wniosków (kontrola skargowa).
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W 2014 r. część tematów, zgłoszonych do tegorocznego planu pracy, zostanie zrealizowana w trybie kontroli
doraźnych, m.in. dotyczących:






przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do zmian systemu emerytalnego;
oświaty, w szczególności systemu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo;
zarządzania nieruchomościami przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego;
zlecania usług podmiotom zewnętrznym;
sprawdzenia przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków.

Ponadto, przyjęto również, że kontrole doraźne powinny stanowić uzupełniające narzędzie weryfikacji realizacji
wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK po kontrolach zakończonych w latach poprzednich.

8. LICZBA I KATEGORIE KONTROLI
W 2014 r. przewiduje się przeprowadzenie 123 kontroli planowych, w tym kontroli wykonania budżetu państwa
i wykonania założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz – po raz pierwszy – organizacji międzynarodowej – audytu
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).
Z przyjętych do planu pracy (bez kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r.) 85 kontroli będzie realizowanych
jako kontrole koordynowane, zaś 37 będą zadaniami realizowanymi przez pojedyncze jednostki kontrolne NIK
(kontrole niekoordynowane). Ponadto NIK będzie kontynuować 17 kontroli planowych z 2013 r., których
zakończenie3 zaplanowano na 2014 r. (kontrole przechodzące).
Każda z kontroli już od momentu tworzenia wstępnych założeń kontroli była klasyfikowana do kluczowego działu
administracji rządowej, funkcji państwa według klasyfikacji COFOG, priorytetu kontroli, kategorii kontroli oraz
strategicznego ryzyka określonego przez Zespół ds. Planowania.
Najwięcej kontroli zaplanowano w dziale administracji rządowej: Zdrowie (15 kontroli, co stanowi 12%) oraz
Środowisko (13 kontroli, co stanowi 11%). Według klasyfikacji COFOG najwięcej kontroli planuje się do realizacji
w ramach funkcji Sprawy gospodarcze – 28 kontroli (23%) oraz Ogólne usługi publiczne – 21 kontroli (17%).
W obszarach przyjętych do planu pracy na 2014 r. priorytetów (bez kontroli wykonania budżetu państwa) znalazło
się 69 kontroli (56,6%), z tego w głównym priorytecie 27 (22,1%), natomiast 53 kontrole (43,4%) będą
realizowane jako kontrole poza obszarami przyjętych priorytetów (kontrole pozapriorytetowe). Niezależnie od
przyjętego priorytetu badań kontrolnych, w toku każdej kontroli, zwłaszcza w obszarach styku interesu
publicznego i prywatnego, szczególnie zagrożonych korupcją, powinno być badane ryzyko zaistnienia tego
zjawiska.
W ramach określonych kategorii kontroli 84 (68%) otrzymały kategorię kontroli wykonania zadań, 35 kontroli
(29%) kategorię kontroli zgodności, a trzy kontrole zostały zaplanowane jako kontrole finansowe. Przypisanie
kategorii oznacza, że jej elementy dominują w danej kontroli.
Połowa planowanych do realizacji tematów dotyczy ryzyka strategicznego Nieefektywnie i nieskutecznie
działających instytucji publicznych (50%), 17 kontroli dotyczy ryzyka Nieracjonalnego gospodarowania zasobami
(14%) w obszarze Władza publiczna, a 13 kontroli ryzyka Malejącego zaufania obywateli do państwa (10%)
w obszarze Społeczeństwo (tabela nr 1).

3
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Data podpisania wystąpienia pokontrolnego.

9. ZESTAWIENIE TEMATÓW KONTROLI WEDŁUG JEDNOSTEK KONTROLNYCH NIK
Zamieszczone poniżej zestawienie obejmuje tematy kontroli planowych na 2014 rok i tematy kontroli przechodzących z 2013 roku.

DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (KAP)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

1.

P/14/003

Temat kontroli

Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014–2020

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena działań mających na celu przygotowanie systemu wdrażania funduszy
strukturalnych na lata 2014–2020
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
2.

P/14/004

Ocena postępu wdrożenia wybranych wymagań nałożonych na systemy informatyczne przez
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości i stanu wdrożenia wymagań określonych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemów teleinformatycznych
Kategoria kontroli: Zgodności

3.

P/14/005

Prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków
lokalnych oraz dochodów z majątku
Cel główny kontroli: Ocena działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości
i skuteczności pozyskiwania dochodów własnych z podatków lokalnych oraz z majątku
Kategoria kontroli: Zgodności
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

4.

P/14/006

Temat kontroli

Wykonywanie wybranych zadań przez Inspekcję Transportu Drogowego z uwzględnieniem
funkcjonowania Centralnej Ewidencji Naruszeń

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

II 2015

IV 2014 / I 2015

II 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena realizacji zadań realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego
związanych z kontrolami nacisku osi, masy całkowitej lub wymiarów pojazdów (kontrole ważeniowe) oraz
ocena funkcjonowania systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń w zakresie wsparcia
działań realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego
Kategoria kontroli: Zgodności
5.

P/14/007

Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Cel główny kontroli: Ocena zorganizowania i wdrożenia przez gminy nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
Kategoria kontroli: Zgodności

6.

P/14/008

Zamówienia publiczne typowych towarów i usług dla administracji publicznej
Cel główny kontroli: Ocena prowadzenia wspólnych zamówień publicznych, w tym centralnego systemu
zamówień publicznych dla administracji rządowej
Kategoria kontroli: Zgodności

7.

P/14/009

Zamówienia publiczne współfinansowane z funduszy strukturalnych
Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości udzielania przez gminy zamówień publicznych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Infrastruktury i Rozwoju lub Europejskiego Funduszu
Społecznego
Kategoria kontroli: Zgodności
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

8.

P/14/010

Temat kontroli

Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2014

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena skuteczności i efektywności działań administracji rządowej w zakresie
współpracy z Polonią i Polakami za granicą
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

9.

P/13/020

Temat kontroli

Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie
pochodzenie
Cel główny kontroli: Celem kontroli jest ocena skuteczności i efektywności działań administracji
publicznej w zakresie realizacji zadań odnoszących się do cudzoziemców deklarujących pochodzenie
polskie
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

11

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2013 / I 2014

I 2014

II 2014

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW (KBF)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

10.

P/14/001

Temat kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2013 r.

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

II 2014

II 2014

I 2014 / II 2014

II 2014

II 2014

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena wykonania ustawy budżetowej na rok 2013 oraz wydanie opinii
o prawidłowości rozliczenia finansowego budżetu państwa
Kategoria kontroli: Finansowa
11.

P/14/002

Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2013 r.
Cel główny kontroli: Ocena wykonania założeń polityki pieniężnej w 2013 r., określonych uchwałą Rady
Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2013
(M.P. z 2012, poz. 736)
Kategoria kontroli: Zgodności

12.

P/14/011

Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji
rządowej
Cel główny kontroli: Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli zarządczej w administracji rządowej
z punktu widzenia prawidłowości ich dostosowania do rozmiaru i zakresu realizowanych zadań oraz
zapewnienia najlepszej możliwej relacji pomiędzy ponoszonymi kosztami i osiąganymi efektami
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

13.

P/14/012

Nadzór nad publicznym obrotem papierami wartościowymi
Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości funkcjonowania nadzoru nad publicznym obrotem papierami
wartościowymi i zapewnienie skutecznej ochrony uczestników rynku kapitałowego
Kategoria kontroli: Zgodności
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

14.

P/14/013

Temat kontroli

Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń
z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena zapobiegania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej
nielegalnemu transferowi dochodów przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego oraz ocena
wykonywania przez Ministra Finansów nadzoru nad organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej
w zakresie czynności związanych z prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
15.

P/14/014

Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych państwowych jednostkach budżetowych
oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia
Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzetelność
sporządzanych na ich podstawie sprawozdań finansowych
Kategoria kontroli: Zgodności

16.

P/14/015

Realizacja rządowego programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń
i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
Cel główny kontroli: Dokonanie oceny efektów realizacji rządowego programu „Wspieranie
przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego"
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

17.

P/14/016

Wykonywanie wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne

i

Naczelnego

Sądu

Cel główny kontroli: Ocena wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego
Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne
Kategoria kontroli: Zgodności

13

DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI (KGP)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

18.

P/14/017

Temat kontroli

Energooszczędne inwestycje w budynkach użyteczności publicznej

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / IV 2014

IV 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena efektów energetycznych i ekonomicznych inwestycji energooszczędnych
przeprowadzonych w ramach programu poprawy efektywności energetycznej
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
19.

P/14/018

Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności działań Państwa oraz spółek energetycznych dla zapewnienia
odpowiedniej produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

20.

P/14/019

Wykonywanie zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego
Cel główny kontroli: Ocena efektywności realizowania zadań publicznych za pośrednictwem spółek
tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności tzw. spółek celowych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

21.

P/14/020

Restrukturyzacja przedsiębiorców przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA finansowana ze środków
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców
Cel główny kontroli: Ocena przygotowania organizacyjnego Agencji Rozwoju Przemysłu SA do
sprawnego rozdysponowania środków pomocowych otrzymywanych z Funduszu Restrukturyzacji
Przedsiębiorców oraz uzyskane efekty tej pomocy
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

22.

P/14/021

Temat kontroli

Wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw środkami Unii Europejskiej w ramach Działań
4.3 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena skuteczności wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

23.

P/13/057

Temat kontroli

Gospodarowanie wybranymi nieruchomościami Skarbu Państwa

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2013 / I 2014

II 2014

II 2014

III 2013 / I 2014

I 2014

II 2014

Cel główny kontroli: Ocena sposobu i efektów gospodarowania wybranymi nieruchomościami przez
Ministra Skarbu Państwa oraz starostów (prezydentów), ze szczególnym uwzględnieniem działań tych
podmiotów związanych z wyposażaniem w majątek trwały jednostek administracji publicznej
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
24.

P/13/058

Realizacja inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego
(LNG) w Świnoujściu
Cel główny kontroli: Ocena przebiegu realizacji inwestycji – terminal w Świnoujściu w odniesieniu do
przyjętego terminu rozpoczęcia dostaw gazu LNG w ramach zawartych umów
Kategoria kontroli: Zgodności
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

25.

P/13/059

Temat kontroli

Wsparcie przez Ministra Skarbu Państwa projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
dotyczących uzbrojenia i sprzętu wojskowego, realizowanych w spółkach Grupy Polskiego
Holdingu Obronnego

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2013 / II 2014

III 2014

III 2014

Cel główny kontroli: Ocena działań Ministra Skarbu Państwa w zakresie wsparcia (niebędącego pomocą
publiczną) udzielonego Polskiemu Holdingowi Obronnemu Sp. z o.o. w ramach Umowy o wsparcie oraz
działań PHO i jego spółek zależnych, dla przeprowadzenia pełnej i skutecznej realizacji przedmiotu tej
umowy
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY (KIN)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

26.

P/14/030

Temat kontroli

Zachowanie ładu przestrzennego przy planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych
Cel główny kontroli: Dokonanie oceny działań organów samorządu terytorialnego w zakresie określenia
sposobu zagospodarowania terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
i decyzjach o warunkach zabudowy oraz zgodności wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę
z postanowieniami ww. dokumentów
Kategoria kontroli: Zgodności
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

27.

P/14/031

Temat kontroli

Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena działalności spółek akcyjnych zarządzających portami o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz nadzoru nad tą działalnością sprawowanego przez Ministra
Skarbu Państwa
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
28.

P/14/032

Gospodarowanie zasobami najstarszych budynków komunalnych
Cel główny kontroli: Dokonanie oceny działań gmin i zarządców nieruchomości komunalnych na rzecz:
 utrzymania w dobrym stanie technicznym najstarszych budynków komunalnych, oddanych do
użytkowania przed dniem 14 sierpnia 1961 r., zapewnienia warunków bezpiecznego użytkowania tych
budynków oraz poprawy standardu ich wyposażenia
 racjonalizacji kosztów utrzymania najstarszych budynków komunalnych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

29.

P/14/033

Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami
Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości szkolenia kandydatów na kierowców, egzaminowania
i wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

30.

P/14/034

Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie inwestycji drogowych
Cel główny kontroli: Identyfikacja barier w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

31.

P/14/035

Temat kontroli

Restrukturyzacja Poczty Polskiej S.A. a dostępność usług pocztowych

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2014 / IV 2014

I 2015

II 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena wypełniania przez Pocztę Polską zadań operatora wyznaczonego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
32.

P/14/036

Restrukturyzacja i prywatyzacja Polskich Linii Lotniczych „LOT” S.A.
Cel główny kontroli: Ocena działalności organów administracji rządowej oraz PLL LOT S.A. w procesie
restrukturyzacji i prywatyzacji tej spółki
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

33.

P/13/083

Temat kontroli

Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP
Cel główny kontroli: Ocena funkcjonowania grupy kapitałowej PKP i działalności wchodzacych w jej
skład spólek, w świetle realizacji przepisów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i przywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe"
Kategoria kontroli: Zgodności
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2013 / I 2014

I 2014

II 2014

DEPARTAMENT METODYKI I ROZWOJU ZAWODOWEGO (KMK)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

34.

P/14/037

Temat kontroli

Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

Cel główny kontroli: Ocena adekwatności prowadzonej polityki szkoleniowej do celów działalności
administracji publicznej oraz jej efektywność
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (KNO)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

35.

P/14/022

Temat kontroli

System egzaminów zewnętrznych w oświacie

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

II 2014

III 2014

III 2014

Cel główny kontroli: Ocena funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
36.

P/14/023

Produkcja zewnętrzna dla TVP S.A.
Cel główny kontroli: Ocena realizacji umów zawieranych przez TVP S.A. z zewnętrznymi producentami
telewizyjnymi
Kategoria kontroli: Zgodności
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

37.

P/14/024

Temat kontroli

Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

II 2015

IV 2014

I 2015

I 2015

IV 2014 / I 2015

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena systemu zapewniania bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
38.

P/14/025

Dostępność podręczników szkolnych
Cel główny kontroli: Ocena systemu zapewniania uczniom dostępu do podręczników szkolnych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

39.

P/14/026

Finansowanie kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
Cel główny kontroli: Ocena finansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Kategoria kontroli: Zgodności

40.

P/14/027

Wykonywanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Cel główny kontroli: Ocena realizacji zadań oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

41.

P/14/028

Kształcenie na kierunkach zamawianych
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności kształcenia na kierunkach zamawianych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

42.

P/14/029

Digitalizacja dóbr kultury w Polsce
Cel główny kontroli: Ocena procesu digitalizacji polskiego dziedzictwa narodowego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DEPARTAMENT OBRONY NARODOWEJ (KON)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

43.

P/14/038

Temat kontroli

Wykorzystanie dotacji ministra obrony narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

II 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

II 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena prawidłwości i efektywności wykorzystania dotacji otrzymanych od ministra
obrony narodowej na dofinansowanie inwestycji, w tym zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla
wojskowej służby zdrowia
Kategoria kontroli: Zgodności
44.

P/14/039

Obsada załóg statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Cel główny kontroli: Ocena możliwości wykorzystania przez Siły Zbrojne RP posiadanych statków
powietrznych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

45.

P/14/040

Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Cel główny kontroli: Ocena stanu przygotowania rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjnego
rozwinięcia Sił Zbrojnych RP oraz uzupełnienia wojsk w wyniku ponoszonych strat w czasie działań
wojennych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

46.

P/14/041

Zabezpieczenie środków bojowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Cel główny kontroli: Ocena stanu zabezpieczenia Sił Zbrojnych (z wyłączeniem Wojsk Specjalnych)
w środki bojowe dla grup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, mającego zasadnicze znaczenie dla
wykonania zadań w zakresie obronności państwa
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DEPARTAMENT PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (KPB)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

47.

P/14/042

Temat kontroli

Poszukiwanie osób zaginionych

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena, czy właściwe organy administracji publicznej zorganizowały i wdrożyły
spójny i skuteczny system poszukiwań osób zaginionych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
48.

P/14/043

Ochrona cyberprzestrzeni RP
Cel główny kontroli: Sprawdzenie, w jaki sposób administracja państwowa zarządza ryzykiem
związanym z zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni RP
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

49.

P/14/044

Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności
Cel główny kontroli: Sprawdzenie, czy warunki wykonania kary pozbawienia wolności oraz pomoc
postpenitencjarna ułatwiają skazanym reintegrację w społeczeństwie
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY (KPS)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

50.

P/14/045

Temat kontroli

Pomoc na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena skuteczności systemu pomocy kierowanej do usamodzielniających się
wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych
lub placówek opiekuńczo-terapeutycznych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
51.

P/14/046

Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce
Cel główny kontroli: Ocena procesu kształtowania polityki prorodzinnej
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

52.

P/14/047

Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przekazywanych samorządom powiatowym
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

53.

P/14/048

Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
Cel główny kontroli: Ocena funkcjonowania asystentów rodziny ze szczególnym uwzględnieniem
efektów podejmowanych przez nich działań
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

54.

P/14/049

Temat kontroli

Pomoc społeczna dla uchodźców

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2014 / I 2015

II 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena skuteczności działań powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków dla
uchodźców w zakresie pomocy integracyjnej
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (KRR)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

55.

P/14/050

Temat kontroli

Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

Cel główny kontroli: Ocena realizacji nadzoru organów inspekcji państwowych nad funkcjonowaniem
przemysłowych ferm zwierząt
Kategoria kontroli: Zgodności
56.

P/14/051

Wykorzystanie środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów
rolnośrodowiskowych
Cel główny kontroli: Ocena wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe
w ramach programów rolnośrodowiskowych
Kategoria kontroli: Zgodności
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

57.

P/14/052

Temat kontroli

Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

II 2015

II 2015

IV 2014 / I 2015

-

-

Cel główny kontroli: Ocena wykorzystania środków publicznych na wdrażanie podejścia LEADER
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
Kategoria kontroli: Zgodności
58.

P/14/053

Nadzór organów administracji rządowej nad bezpieczeństwem żywności
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności funkcjonowania nadzoru prowadzonego przez inspekcję
weterynaryjną, sanitarną i inspekcje handlowe nad produkcją i bezpieczeństwem żywności
Kategoria kontroli: Zgodności

59.

P/14/054

Nadzór nad wykorzystaniem pomocy technicznej w rolnictwie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Cel główny kontroli: Ocena realizacji nadzoru Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad prawidłowością przyznawania oraz wykorzystania środków
pomocy technicznej jako instrumentu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2014
Kategoria kontroli: Finansowa
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DEPARTAMENT ŚRODOWISKA (KSI)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

60.

P/14/055

Temat kontroli

Postępowanie z odpadami medycznymi

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

IV 2014 / I 2015

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena funkcjonowania systemu utylizacji odpadów medycznych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
61.

P/14/056

Organizacja i utrzymanie kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Cel główny kontroli: Ocena wypełniania przez organy administracji pubilicznej wymagań wynikających
z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/7/WE z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zarządzania
jakością wody w kąpieliskach
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

62.

P/14/057

Wykonywanie przez państwowe jednostki budżetowe zadań dofinansowywanych z rezerwy
celowej, utworzonej w budżecie państwa na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Cel główny kontroli: Ocena procesu finansowania zadań z rezerwy celowej poz. 59 oraz ich
wykonywania przez państwowe jednostki budżetowe
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

63.

P/14/058

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych
Cel główny kontroli: Ocena działań zarządzających składowiskami odpadów oraz organów administracji
publicznej w zakresie zamykania składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań prawnych, a także
ocena nadzoru sprawowanego nad rekultywacją i monitoringiem tych składowisk
Kategoria kontroli: Zgodności
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

64.

P/13/125

Temat kontroli

Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2013 / I 2014

II 2014

II 2014

Cel główny kontroli: Ocena realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przez starostów
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

DEPARTAMENT STRATEGII (KST)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał4
Poz.

Numer
kontroli

65.

P/14/059

Temat kontroli

Audyt Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

II 2014

II 2014

Cel główny kontroli: Wydanie opinii o sprawozdaniach finasowych CERN i CERN Pension Fund
Kategoria kontroli: Finansowa

4

Kontrola będzie realizowana zgodnie ze standardami ISSAI, w związku z tym zamiast wystąpienia pokontrolnego oraz informacji o wynikach kontroli zostaną przygotowane raporty z audytu
sprawozdań finansowych CERN oraz sprawozdań finansowych Funduszu Emerytalnego CERN.
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DEPARTAMENT ZDROWIA (KZD)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

66.

P/14/060

Temat kontroli

Wykonywanie zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na 2013 r.

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / III 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach wykonania planu
finansowego NFZ w 2013 r.
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
67.

P/14/061

Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe
Cel główny kontroli: Ocena wpływu przekształceń szpitali – samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej – w spółki kapitałowe na dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych oraz sytuację finansową tych podmiotów
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

68.

P/14/062

Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym
Cel główny kontroli: Ocena funkcjonowania systemu opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

69.

P/14/063

Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków
publicznych
Cel główny kontroli: Ocena działań administracji publicznej w zakresie polityki zdrowotnej i realizacji
przez podmioty lecznicze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej (AOS), zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

70.

P/14/064

Temat kontroli

Funkcjonowanie szpitali klinicznych w Polsce

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Zidentyfikowanie najistotniejszych czynników wpływających na efektywność
funkcjonowania szpitali klinicznych w systemie ochrony zdrowia w Polsce i zagrożeń dla działalności tego
rodzaju podmiotów leczniczych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
71.

P/14/065

Zatrudnienie w spzoz
Cel główny kontroli: Ocena działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez kierujących spzoz
w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

72.

P/13/132

Temat kontroli

Programy terapeutyczne i lekowe finansowane ze środków publicznych
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności działań podejmowanych w celu zapewnienia uprawnionym
dostępu do innowacyjnych metod leczenia w ramach terapeutycznych i lekowych programów zdrowotnych
oraz efektywności systemu kontraktowania i finansowania świadczeń z tego zakresu
Kategoria kontroli: Zgodności
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2013 / I 2014

I 2014

II 2014

DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU (LBI)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

73.

P/14/066

Temat kontroli

Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

IV 2014 / I 2015

II 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Celem kontroli jest ocena prawidłowości i skuteczności nadzoru regionalnych izb
obrachunkowych w zakresie zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
74.

P/14/067

Funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim w latach
2012–2014
Cel główny kontroli: Ocena efektów wdrażania instytucji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
w powiatach województwa podlaskiego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

75.

P/13/136

Temat kontroli

Lokalizacja inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w województwie podlaskim

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2013 / I 2014

II 2014

II 2014

Cel główny kontroli: Kompleksowa ocena działań organów administracji rządowej i samorządowej
w zakresie lokalizacji inwestycji (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego) na obszarach objętych
ochroną przyrody oraz reagowania na przypadki samowoli budowlanej
Kategoria kontroli: Zgodności

DELEGATURA W BYDGOSZCZY (LBY)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

76.

P/14/068

Temat kontroli

Wydatki wybranych jednostek samorządu terytorialnego na promocję
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności, wydajności i efektywności działań promocyjnych
podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

31

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

II 2014

III 2014

Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

77.

P/14/069

Temat kontroli

Remont i modernizacja drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Włocławka

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

Cel główny kontroli: Ocena systemu nadzoru sprawowanego przez Gminę Miasto Włocławek nad
zapewnieniem jakości wykonywanych robót drogowych, w procesie realizacji czterech etapów zadań
modernizacyjnych drogi krajowej nr 1
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
78.

P/14/070

Efektywność finansowania instytutów badawczych
Cel główny kontroli: Ocena efektywności finansowania instytutów badawczych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

79.

P/14/071

Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury w województwie kujawsko-pomorskim
Cel główny kontroli: Ocena zarządzania wspólnymi instytucjami kultury w województwie kujawsko-pomorskim
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

80.

P/13/139

Temat kontroli

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości
i praw majątkowych związanych z nieruchomościami w województwie kujawsko-pomorskim

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2013 / I 2014

I 2014

II 2014

Cel główny kontroli: Ocena działań urzędów skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego
podejmowanych w celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa podatkowego opodatkowania
przychodów i dochodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych
z nieruchomościami
Kategoria kontroli: Zgodności

DELEGATURA W GDAŃSKU (LGD)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

81.

P/14/072

Temat kontroli

Wykorzystanie struktur kadrowych i majątkowych Straży Granicznej
Cel główny kontroli: Ocena wykorzystania zasobów ludzkich oraz infrastruktury, będących w dyspozycji
Straży Granicznej po przystąpieniu Polski do strefy Schengen
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

82.

P/13/142

Temat kontroli

Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te
placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2013 / I 2014

II 2014

II 2014

IV 2013 / II 2014

III 2014

III 2014

Cel główny kontroli: Ocena finansowania przez gminy działalności przedszkoli publicznych
i niepublicznych oraz efektów wykorzystania środków budżetowych
Kategoria kontroli: Zgodności
83.

P/13/143

Zapobieganie eutrofizacji jezior na terenie województwa pomorskiego
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności działań organów administracji publicznej na rzecz zapewnienia
czystości wód poprzez ograniczanie skutków eutrofizacji w jeziorach województwa pomorskiego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DELEGATURA W KATOWICACH (LKA)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

84.

P/14/073

Temat kontroli

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem,
przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

III 2014

IV 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości i rzetelności sprawowania przez właściwe organy
administracji publicznej nadzoru nad bezpieczeństwem wytwarzania, obrotu, transportu, przechowywania
i stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Kategoria kontroli: Zgodności
85.

P/14/074

Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód
Cel główny kontroli: Ocena efektów realizacji działań w zakresie poprawy stanu małej retencji
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

86.

P/14/075

Finansowanie kosztów utrzymania hal widowiskowo-sportowych
Cel główny kontroli: Ocena rzetelności założeń przyjętych w dokumentacji projektowej badanych hal
widowiskowo-sportowych w kontekście kosztów ich utrzymania
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

87.

P/14/076

Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach
2012–2013
Cel główny kontroli: Ocena efektów osiąganych przez podmioty odpowiedzialne za przygotowanie
i wdrażanie zadań Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (KPZZiZ)
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

88.

P/14/077

Temat kontroli

Stosowanie rachunkowości memoriałowej oraz wykorzystanie informacji sprawozdawczych
w administracji publicznej

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

III 2014 / IV 2014

I 2015

II 2015

IV 2014 / I 2015

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdawczości finansowej przy
zastosowaniu zasad rachunkowości memoriałowej oraz sposobu wykorzystania informacji zawartych
w tych sprawozdaniach
Kategoria kontroli: Finansowa
89.

P/14/078

Wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez publiczne i niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej
Cel główny kontroli: Ocena efektów osiąganych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej ze
współpracy z utworzonymi przy nich podmiotami niepublicznymi, przejmującymi część świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

90.

P/14/079

Odwadnianie nieczynnych zakładów górniczych prowadzone w związku z likwidacjami kopalń
Cel główny kontroli: Ocena rozwiązań organizacyjnych i finansowych odwadniania nieczynnych
zakładów górniczych prowadzonego w ramach zabezpieczenia kopalń węgla kamiennego przed
zagrożeniem wodnym
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DELEGATURA W KIELCACH (LKI)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

91.

P/14/080

Temat kontroli

Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegów

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

IV 2014

I 2014 / II 2014

II 2014

II 2014

I 2014 / II 2014

II 2014

III 2014

III 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena wywiązywania się przez właściwe organy z zadań w zakresie dbałości
o jakość odprowadzanych ścieków powstałych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w wyniku
udzielania zabiegów
Kategoria kontroli: Zgodności
92.

P/14/081

Program rządowy „Wyprawka szkolna”
Cel główny kontroli: Ocena realizacji programu rządowego Wyprawka szkolna przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, gminy oraz szkoły w latach 2012–2013
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

93.

P/14/082

Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych przez
usługodawców na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Cel główny kontroli: Ocena stanu i jakości wdrożenia realizacji audytu wewnętrznego przez
usługodawców w jednostkach sektora finansów publicznych (szczególnie w jednostkach samorządu
terytorialnego)
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

94.

P/14/083

Ochrona zasobów w muzeach samorządowych
Cel główny kontroli: Ocena działań organów samorządu terytorialnego i dyrektorów muzeów w zakresie
ochrony zabytków i muzealiów zgromadzonych w muzeach samorządowych
Kategoria kontroli: Zgodności
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

95.

P/14/084

Temat kontroli

Ochrona własności intelektualnej szkół wyższych

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2014 / I 2015

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena działalności szkół wyższych w zakresie ochrony ich własności intelektualnej
oraz upowszechniania nauki
Kategoria kontroli: Zgodności

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

96.

P/13/149

Temat kontroli

Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej w szkołach wyższych
Cel główny kontroli: Celem kontroli jest ocena funkcjonowania systemu ochrony praw autorskich
w pracach studentów i doktorantów oraz jego skuteczności w zakresie zapobiegania naruszeniom praw
autorskich i ich wykrywania
Kategoria kontroli: Zgodności
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2013 / I 2014

I 2014

II 2014

DELEGATURA W KRAKOWIE (LKR)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

97.

P/14/085

Temat kontroli

Zapewnienie medycznych działań ratowniczych w województwie małopolskim

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

II 2014

III 2014

I 2014 / III 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

Cel główny kontroli: Ocena zapewnienia medycznych działań ratowniczych w województwie
małopolskim
Kategoria kontroli: Zgodności
98.

P/14/086

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
Cel główny kontroli: Ocena, czy działania podejmowane przez zobowiązane podmioty publiczne
prowadzą do poprawy jakości powietrza w Polsce
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

99.

P/14/087

Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach
Cel główny kontroli: Ocena działań podejmowanych dla ochrony drzew w procesach inwestycyjnych
Kategoria kontroli: Zgodności

100.

P/14/088

Wykorzystanie obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej na przykładzie województwa małopolskiego
Cel główny kontroli: Ocena działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne
podmioty zarządzające/administrujące obiektami sportowymi w zakresie zapewnienia dostępności do
obiektów, stanu ich wykorzystania i efektywnego zarządzania nowo wybudowanymi obiektami
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DELEGATURA W ŁODZI (LLO)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

101.

P/14/094

Temat kontroli

Realizacja inwestycji gminnych w województwie łódzkim

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

Cel główny kontroli: Ocena działalności gmin w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań
inwestycyjnych
Kategoria kontroli: Zgodności
102.

P/14/095

Realizacja zadań Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi w zakresie legalizacji i kontroli urządzeń
pomiarowych do odmierzania paliw płynnych
Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości legalizacji i kontroli odmierzaczy paliw płynnych oraz
rzetelności odmierzania tego rodzaju paliwa przez stacje funkcjonujące na obszarze działania
Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
Kategoria kontroli: Zgodności
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

103.

P/13/160

Temat kontroli

Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2013 / I 2014

I 2014

II 2014

III 2013 / I 2014

II 2014

II 2014

Cel główny kontroli: Ocena działalności gminnych spółek komunalnych w zakresie zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych
Kategoria kontroli: Zgodności.
104.

P/13/161

Prywatyzacja i restrukturyzacja spółek branży turystycznej
Cel główny kontroli: Ocena procesów prywatyzacji i restrukturyzacji spółek branży turystycznej oraz
ocena skuteczności sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Ministra Skarbu Państwa
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DELEGATURA W LUBLINIE (LLU)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

105.

P/14/089

Temat kontroli

Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

II 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena wypełniania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)
obowiązków w zakresie udzielania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym i sprawowania nad nimi
nadzoru pedagogicznego oraz ocena wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne
o uprawnieniach szkół publicznych
Kategoria kontroli: Zgodności
106.

P/14/090

Organizacja i finansowanie przejść granicznych położonych na terenie województwa lubelskiego
Cel główny kontroli: Ocena organizacji i finansowania utrzymania przejść granicznych oraz
wykorzystania w kontrolach na przejściach granicznych budynków, budowli, urządzeń i sprzętu
technicznego
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

107.

P/14/091

Restrukturyzacja szpitali wojewódzkich poprzez łączenie szpitali i oddziałów
Cel główny kontroli: Ocena przekształceń (restrukturyzacji) szpitali wojewódzkich i ich wpływ na
kondycję finansową oraz dostępność świadczeń medycznych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

108.

P/14/092

Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii
komórkowej
Cel główny kontroli: Ocena postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji, budowy i rozbudowy
SBTK oraz zachowania standardów ochrony środowiska związanych z emisją PEM
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

109.

P/14/093

Temat kontroli

Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na
podjęcie działalności gospodarczej
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

DELEGATURA W OLSZTYNIE (LOL)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

110.

P/14/096

Temat kontroli

Warunki leczenia na oddziałach pediatrycznych w województwie warmińsko-mazurskim w latach
2011–2014

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

II 2014

III 2014

II 2014

III 2014

III 2014

Cel główny kontroli: Ocena funkcjonowania opieki szpitalnej dla dzieci i młodzieży na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zapewnienia dostępności do badań, warunków pobytu
oraz leczenia
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
111.

P/14/097

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
objętych bonifikatą, w tym wykonania wniosków pokontrolnych
Kategoria kontroli: Zgodności
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

112.

P/14/098

Temat kontroli

Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych
Programów Operacyjnych

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2014 / I 2015

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena przygotowania i realizacji przez samorządy województw Polski Wschodniej
projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" (SSPW), dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także ocena realizacji przez beneficjentów projektów budowy
abonenckich sieci dostępowych, realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz
ocena wywiązywania się zarządów województw z zadań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

DELEGATURA W OPOLU (LOP)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

113.

P/14/099

Temat kontroli

Wykonywanie przez gminy zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia
Cel główny kontroli: Ocena realizacji przez gminy zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia
Kategoria kontroli: Zgodności
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

114.

P/14/100

Temat kontroli

Funkcjonowanie jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych
na przykładzie województwa opolskiego

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

IV 2014 / I 2015

II 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena poziomu realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wpływu jednostek
obsługi ekonomiczno-administracyjnej na racjonalność działania szkół i placówek oświatowych
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
115.

P/14/101

Wpływ projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2007–2013 na wzrost atrakcyjności gospodarczej województwa
opolskiego
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności i efektywności działań współfinansowanych w ramach
RPO WO 2007–2013 na rzecz wzmocnienia aktrakcyjności gospodarczej regionu
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

Temat kontroli

116.

P/13/166

Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Cel główny kontroli: Ocena systemu zaopatrzenia w krew, jej składniki i produkty krwiopochodne oraz
sposobu ich wykorzystania
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2013 / II 2014

III 2014

III 2014

DELEGATURA W POZNANIU (LPO)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

117.

P/14/102

Temat kontroli

Eksploatacja kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena prowadzenia postępowań koncesyjnych na wydobywanie kopalin ze złóż
oraz nadzór nad ich eksploatacją
Kategoria kontroli: Zgodności
118.

P/14/103

Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności nadzoru prowadzonego przez wojewodów nad wykonywaniem przez
jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (na przykładzie
wybranych zadań zleconych, w szczególności dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa oraz pomocy społecznej)
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

119.

P/14/104

Wykonywanie przez gminy obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności działania gminy w zakresie zapewnienia lokali socjalnych
i pomieszczeń tymczasowych oraz finansowe skutki niewywiązywania się z tego zadania
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

120.

P/14/105

Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym
Cel główny kontroli: Ocena przygotowania podmiotów wykonujących usługi publiczne do kontaktów
z osobami posługującymi się językiem migowym
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

121.

P/14/106

Temat kontroli

Wykorzystywanie pomocy technicznej przez samorządy województw w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2014 / I 2015

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości i racjonalności wykorzystania środków pomocy technicznej
jako instrumentu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Celem kontroli
jest także ocena zasadności angażowania i wykorzystywania środków pomocy technicznej, dla wdrożenia
poszczególnych działań PROW 2007–2013
Kategoria kontroli: Zgodności

DELEGATURA W RZESZOWIE (LRZ)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

122.

P/14/107

Temat kontroli

Prawidłowość monitorowania sytuacji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej
Cel główny kontroli: Ocena skuteczności i prawidłowości stosowanych przez ośrodki pomocy społecznej
metod monitorowania w celu ustalenia osób wymagających objęcia pomocą społeczną
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

123.

P/14/108

Temat kontroli

Sprawność działania służb państwowych na wybranych przejściach granicznych na granicy
wschodniej RP

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

II 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

Cel główny kontroli: Ocena efektywności zarządzania granicą wschodnią RP przez służby państwowe
w zakresie sprawności obsługi przekraczających tę granicę
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
124.

P/14/109

System finansowy powiatowych urzędów pracy
Cel główny kontroli: Ocena systemu z punktu widzenia skuteczności wykonywania zadań przez
powiatowe urzedy pracy
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

125.

P/14/110

Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów budowlanych w strefach konserwatorskich
w latach 2008–2013 na przykładzie województwa podkarpackiego
Cel główny kontroli: Ocena procedur wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
i decyzji o warunkach zabudowy przez organy gminne w strefach konserwatorskich
Kategoria kontroli: Zgodności

126.

P/14/111

Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa
podkarpackiego
Cel główny kontroli: Ocena systemu kształcenia w publicznych szkołach wyższych województwa
podkarpackiego w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DELEGATURA W SZCZECINIE (LSZ)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

127.

P/14/112

Temat kontroli

Przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej w Szczecinie

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014

III 2014

III 2014

II 2014

III 2014

III 2014

Cel główny kontroli: Ocena procesu planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
infrastruktury komunalnej
Kategoria kontroli: Zgodności
128.

P/14/113

Wykonywanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
Cel główny kontroli: Ocena realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

DELEGATURA W WARSZAWIE (LWA)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

129.

P/14/114

Temat kontroli

Budowa portu lotniczego w Modlinie
Cel główny kontroli: Ocena przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji polegającej na budowie
portu lotniczego w Modlinie
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

IV 2014

Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

130.

P/14/115

Temat kontroli

Obsługa programów rządowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

II 2014 / III 2014

IV 2014

I 2015

IV 2014 / I 2015

I 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena efektywności programów rządowych realizowanych przez BGK
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
131.

P/14/116

Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do Internetu
szerokopasmowego – kontrola sprawdzająca
Cel główny kontroli: Ocena działań podjętych przez administrację publiczną na rzecz budowy
infrastruktury szerokopasmowego Internetu po upływie dwóch lat od zakończenia poprzedniej kontroli NIK
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

132.

P/13/183

Temat kontroli

Wykorzystanie stadionów wybudowanych i zmodernizowanych w latach 2007–2012
Cel główny kontroli: Ocena koncepcji wykorzystania stadionów wybudowanych i zmodernizowanych
w latach 2007–2012
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

IV 2013 / I 2014

I 2014

II 2014

DELEGATURA WE WROCŁAWIU (LWR)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

133.

P/14/117

Temat kontroli

Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu
pożyczki Banku Światowego za 2013 r.

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

II 2014 / III 2014

III 2014

IV 2014

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

III 2014 / IV 2014

IV 2014

I 2015

Cel główny kontroli: Wyrażenie opinii na temat sprawozdania finansowego za 2013 r. z realizacji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
134.

P/14/118

Funkcjonowanie opieki paliatywnej na obszarze Dolnego Śląska
Cel główny kontroli: Ocena funkcjonowania opieki paliatywnej na rzecz osób wymagających takiej opieki
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

135.

P/14/119

Podejmowanie i wykonywanie przez administrację publiczną zadań na rzecz praw i potrzeb
mniejszości romskiej w Polsce
Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości realizaci zadań ustawowych przez organy administracji
publicznej na rzecz praw i potrzeb minejszości romskiej w Polsce
Kategoria kontroli: Wykonania zadań

136.

P/14/120

Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód
dorzecza rzeki Odry
Cel główny kontroli: Ocena wykorzystania środków publicznych na zapobieganie i trwałe obniżanie
zanieczyszczeń wód dorzecza Odry
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2013 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

137.

P/13/189

Temat kontroli

Lokalizacja i budowalądowych farm wiatrowych

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

III 2013 / I 2014

II 2014

II 2014

IV 2013 / II 2014

II 2014

II 2014

Cel główny kontroli: Zbadanie przestrzegania ograniczeń związanych z lokalizacją i budową lądowych
farm wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zagospodarowania przestrzennego, ochrony
środowiska przyrodniczego i ograniczenia uciążliwości dla okolicznych mieszkańców
Kategoria kontroli: Zgodności
138.

P/13/190

Finansowanie przygotowań olimpijskich
Cel główny kontroli: Ocena efektywności wydatkowania środków publicznych na finansowanie
przygotowań do IO Londyn 2012
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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DELEGATURA W ZIELONEJ GÓRZE (LZG)
Kontrole rozpoczynane w 2014 r.
Rok i kwartał
Poz.

Numer
kontroli

139.

P/14/121

Temat kontroli

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych w województwie lubuskim

realizacji
kontroli

opracowania
projektu
informacji

zatwierdzenia
informacji

I 2014 / II 2014

III 2014

III 2014

III 2014 / IV 2014

I 2015

I 2015

IV 2014 / I 2015

II 2015

II 2015

Cel główny kontroli: Ocena realizacji zadań i wykorzystania środków przeznaczonych na zwiększenie
możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
140.

P/14/122

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych
Cel główny kontroli: Ocena podejmowanych działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny
uczenia się w szkołach publicznych
Kategoria kontroli: Zgodności

141.

P/14/123

Zapewnienie stabilności finansowej i warunków wykonywania działalności leczniczej Szpitala
w Gorzowie Wlkp.
Cel główny kontroli: Ocena działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. Sp. z o.o. w zakresie ustabilizowania jego sytuacji finansowej oraz ocena działalności organów
Województwa Lubuskiego związanej z przekształceniem Szpitala i zapewnieniem nadzoru nad realizacją
zadań statutowych Spółki
Kategoria kontroli: Wykonania zadań
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Tabela nr 1. Podział zadań w kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r.

Lp.

Część
budżetu
państwa

Nazwa części/funduszu/agencji

Budżet państwa
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
Kancelaria Senatu
Sąd Najwyższy
Naczelny Sąd Administracyjny
Trybunał Konstytucyjny
Rzecznik Praw Obywatelskich
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krajowe Biuro Wyborcze
Państwowa Inspekcja Pracy
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
Rzecznik Praw Dziecka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12

12.

13

13.

14

14.

15/00

15.

16

16.

17

17.

18

18.
19.
20.
21.

19
20
21
22, 41

22.

24

23.

25,40

24.
25.
26.

26
27
28, 38

27.

29

Obrona narodowa, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

28.

30

Oświata i wychowanie

Sądy powszechne
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Administracja publiczna, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
Budownictwo lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
Gospodarka
Gospodarka morska
Gospodarka wodna i Środowisko
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Fundusz Promocji
Twórczości, Fundusz Promocji Kultury
Kultura fizyczna i Turystyka, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów,
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Łączność
Informatyzacja
Nauka, Szkolnictwo wyższe i Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Wszystkie kontrole zostaną przeprowadzone w pierwszym i drugim kwartale 2014 r.
Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w cz. 15 opracowuje KPB.
7 Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w cz. 29 opracowuje KON.
5
6

54

Jednostka
kontrolna NIK
prowadząca
kontrolę5

KBF
KBF
KBF
LWA
KPB
KAP
KBF
KNO
LWA
KBF
KPS
KPB
LWA
KPB6
LLO
LLU
LWA
LSZ
KAP
KAP
KIN
KBF
KGP
KIN
KSI
KNO
KNO
KIN
KAP
KNO
KON7
LWR
LSZ
KNO

Lp.

Część
budżetu
państwa

29.

31

31.

32, 33,
35, 62
34

32.

36

30.

8

33.

37

34.

39

35.

42

36.
37.

43
44

38.

45

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

46
49
50
52
53
54
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
70
71

Nazwa części/funduszu/agencji

Jednostka
kontrolna NIK
prowadząca
kontrolę5

Praca, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych

KPS

Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne, Rybołówstwo

KRR

Rozwój regionalny
Skarb Państwa, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,
Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców,
Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Rekompensacyjny

KAP

Sprawiedliwość, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych
oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Transport
Sprawy wewnętrzne, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa
Publicznego, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży
Granicznej, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
Zabezpieczenie Społeczne
Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej
Zdrowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Regulacji Energetyki
Krajowa Rada Sądownictwa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Centralne Biuro Antykorupcyjne (niejawna)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Główny Urząd Statystyczny
Agencja Wywiadu (niejawna)
Wyższy Urząd Górniczy
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Rodzina
Główny Urząd Miar
Polski Komitet Normalizacyjny
Rzecznik Praw Pacjenta
Polska Akademia Nauk
Państwowa Agencja Atomistyki
Komisja Nadzoru Finansowego
Urząd Transportu Kolejowego

KGP
KPB8
LBI
LBY
LLO
LOL
LWA
LWR
KIN
KPB
KAP
KPS
KAP
KZD
KAP
KGP
LWA
KGP
LWA
KPB
KPB
KAP
KPB
KGP
KGP
KPS
KGP
KGP
KZD
KNO
KGP
KBF
KIN

Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w cz. 37 opracowuje KPB.
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Lp.

Część
budżetu
państwa

59.

72

60.

73

61.
62.
63.
64.
65.

74
75
76
77
78, 79

66.

80

Nazwa części/funduszu/agencji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
Rządowe Centrum Legislacji
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
Obsługa zadłużenia zagranicznego, Obsługa długu krajowego
Regionalne Izby Obrachunkowe

68.
69.

81, 83,
97, 98
82
84

70.

86

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

71.

87

Dochody budżetu środków europejskich

72.

88

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

85/02
85/04
85/06
85/08
85/10
85/12
85/14
85/16
85/18

67.

Dochody i wydatki budżetu państwa oraz przychody i rozchody
związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
Środki własne Unii Europejskiej

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie

Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w cz. 80 opracowuje KAP.
Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w cz. 86 opracowuje KAP.
11 Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w cz. 88 opracowuje KPB.
9

10
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Jednostka
kontrolna NIK
prowadząca
kontrolę5
LGD
KPS
KGP
KAP
KIN
KBF
KBF
KAP9
LBI
LKR
LLU
LOP
KBF
KAP
KAP
KAP10
LBI
LBY
LKA
LKR
LLO
LLU
LOL
LRZ
LSZ
LWA
LWR
KBF
KPB11
LGD
LKA
LPO
LWR
LBY
LLU
LZG
LLO
LKR
LWA
LOP
LRZ

Lp.

Część
budżetu
państwa

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

85/20
85/22
85/24
85/26
85/28
85/30
85/32

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Nazwa części/funduszu/agencji

Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie
Inne jednostki
Rzecznik Ubezpieczonych
Narodowy Bank Polski
Bank Gospodarstwa Krajowego
Rozliczenie wykonania budżetu państwa
Agencja Rezerw Materiałowych
Polskie Centrum Akredytacji
Polska Organizacja Turystyczna
Służba Wywiadu Wojskowego (niejawna)
Służba Kontrwywiadu Wojskowego (niejawna)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Agencja Mienia Wojskowego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Jednostka
kontrolna NIK
prowadząca
kontrolę5
LBI
LGD
LKA
LKI
LOL
LPO
LSZ
KBF
KBF
KBF
KBF
KGP
KGP
KNO
KON
KON
KPS
KRR
KRR
KRR
KSI
LWA
LWA
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Tabela nr 2. Wykaz kontroli planowych sprawdzających realizację wniosków pokontrolnych
sformułowanych przez NIK w poprzednich latach
Lp.

12

Tytuł

Jednostka
kontrolna NIK
KAP

1.

Wykonywanie wybranych zadań przez Inspekcję Transportu Drogowego
z uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Ewidencji Naruszeń

2.

Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą

KAP

3.

Realizacja rządowego programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem
poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego

KBF

4.

Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach
administracji rządowej

KBF

5.

Wykonywanie zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu
terytorialnego

KGP

6.

Wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw środkami Unii Europejskiej
w ramach Działań 4.3 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

KGP

7.

Restrukturyzacja Poczty Polskiej S.A. a dostępność usług pocztowych

KIN

8.

Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt

KRR

9.

Wykorzystanie środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach
programów rolnośrodowiskowych

KRR

10.

Postępowanie z odpadami medycznymi

KSI

11.

Organizacja i finansowanie przejść granicznych położonych na terenie województwa
lubelskiego

LLU

12.

Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wchodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych

LOL

13.

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

LOL

14.

Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia
dostępu do Internetu szerokopasmowego – kontrola sprawdzająca

LWA

15.

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2013 r.

KBF12

Departament Budżetu i Finansów koordynujący kontrolę wykonania budżetu państwa w 2013 r. wraz z innymi jednostkami
kontrolnymi NIK.
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