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1. WPROWADZENIE 

Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada Sejmowi1. 
Plan uchwalany jest przez Kolegium NIK2. Do obowiązków NIK wymienionych w Konstytucji RP i ustawie o NIK 
należy również przedłożenie Sejmowi RP analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej 
za miniony rok, która jest opracowywana na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK. Kontrola 
wykonania budżetu państwa to priorytetowe zadanie kontrolne NIK, na które składają się badania stanu realizacji 
budżetu w poszczególnych jego częściach oraz planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji 
rządowych. W Planie pracy NIK na 2015 r. ujęto kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r. w 102 częściach 
budżetowych oraz 109 tematów przewidzianych do realizacji w formie kontroli planowych w 2015 roku.  

Tematy kontroli planowych zostały wyłonione po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ryzyka. Przy ich doborze 
wykorzystano wiedzę i doświadczenia własne NIK. Uwzględniono również sygnały o nieprawidłowościach 
w działaniu administracji publicznej oraz niedoskonałych rozwiązaniach prawnych i systemowych wpływających 
na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa. Wnikliwie przeanalizowano sugestie tematów nadesłanych 
przez organy Sejmu RP i Senatu RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.  

W Planie pracy NIK na rok 2015 odstąpiono od zdefiniowania priorytetów kontroli, przyjmując, że podstawą 
do określenia obszarów objętych kontrolą powinny być ryzyka horyzontalne oraz branżowe. Tematy kontroli 
koncentrują się więc wokół problemów zidentyfikowanych w przeprowadzonej na wstępnym etapie prac 
planistycznych analizie ryzyka, obejmującej główne obszary funkcjonowania państwa. W wyniku analizy 
wyodrębniono pięć ryzyk horyzontalnych, kluczowych dla sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz określono 
114 ryzyk branżowych, definiujących szczegółowo obszary wskazane w ryzykach horyzontalnych. 

2. PROCEDURA PLANISTYCZNA 

Obowiązująca obecnie w NIK procedura planistyczna składa się z następujących etapów: 

Etap Analiza ryzyka i założenia do planu pracy NIK 

Produkt 
Założenia do planu pracy NIK na 2015 r., w tym ryzyka horyzontalne oraz branżowe – 

zatwierdzone przez Prezesa NIK 
↓↓↓↓ 

Etap Zgłaszanie propozycji kontroli przez jednostki organizacyjne NIK oraz radców Prezesa NIK 

Produkt Karty kontroli 

↓↓↓↓ 

Etap Analiza propozycji kontroli przez Zespół ds. Planowania – omawianie założeń kontroli 

Produkt  Panele wewnętrzne, Uwagi do wstępnych założeń kontroli 

↓↓↓↓ 

Etap Opracowanie projektu planu pracy oraz materiałów analitycznych 

Produkt  Projekt planu pracy, materiały analityczne – akceptacja Prezesa NIK 

↓↓↓↓ 

Etap Uchwalenie planu pracy przez Kolegium  

Produkty  Plan pracy NIK na 2015 r. 

                                                           
1  Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.).  
2  Art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy o NIK. 
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W Założeniach techniczno-organizacyjnych planu pracy NIK na 2015 r.3 utrzymano przyjęte na rok 2014 r. limity 
czasowe dla poszczególnych zadań, skracające okres trwania kontroli i zwiększające liczbę kontroli 
jednostkowych. 

W poprzednich latach plany pracy NIK uchwalano w grudniu roku poprzedzającego. Przyspieszając prace 
planistyczne, projekt Planu pracy NIK na 2015 r. przygotowano w październiku 2014 r. Zmiana ta pozwoli na 
bardziej efektywne wykorzystanie potencjału i optymalne zaplanowanie czasu pracy w jednostkach kontrolnych NIK. 

2.1. Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka prowadzona była m.in. na podstawie raportów zagranicznych na temat sytuacji w Polsce, 
(OECD, Bank Światowy, Rada Unii Europejskiej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy), krajowych dokumentów 
strategicznych, przyjętych zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, planów finansowych w sektorze 
finansów publicznych oraz rozpoznania poszczególnych obszarów przez jednostki kontrolne i ekspertów NIK. 
W analizie ryzyka uwzględniono także skargi napływające do NIK, głosy opinii publicznej oraz mediów – polskich 
i zagranicznych.  

W analizie ryzyka przygotowanej przez Zespół ds. Planowania zidentyfikowano pięć ryzyk horyzontalnych 
powiązanych z potencjalnymi obszarami badań kontrolnych oraz ryzyka branżowe.  

Za ryzyka horyzontalne – kluczowe zagrożenia dla celów państwa, określonych w Strategii Rozwoju Kraju 2020, 
przyjętej przez Radę Ministrów dnia 25 września 2012 r. – uznano: 

 

 

 

 

 

 

Z analizy ryzyka opracowanej w NIK wynika, że w aktualnej sytuacji sektora finansów publicznych oraz zagrożeń 
dla polskiej gospodarki, warunkiem umożliwiającym podejmowanie jakichkolwiek działań rozwojowych jest 
zachowanie stabilności finansowej państwa. W 2015 roku NIK, jako instytucja stojąca na straży prawidłowego 
gospodarowania środkami publicznymi, podobnie jak w latach poprzednich, będzie zwracała szczególną uwagę 
na racjonalizację wydatków publicznych i prawidłowe gospodarowanie majątkiem publicznym. Efektywne 
zarządzanie majątkiem publicznym umożliwia bowiem realizację podstawowych celów państwa wskazanych 
w obowiązujących dokumentach strategicznych. W planowaniu tematów kontroli na 2015 rok uwzględniona 
została także potrzeba oceny działań służących poprawie jakości usług publicznych, jakości stanowionego 
w Polsce prawa i kontroli jego przestrzegania.  

Kolejnym obszarem zainteresowania NIK, zidentyfikowanym jako ryzyko horyzontalne, jest niska konkurencyjność 
i innowacyjność gospodarki. Słabe powiązania między środowiskiem naukowym i przemysłem powodują dalekie 
miejsce Polski wśród krajów UE pod względem wskaźnika sumarycznego indeksu innowacji (SII). W 2015 roku NIK 
będzie miała na uwadze realizację zadań określonych w Rządowej Strategii Innowacyjności i Efektywności 
Gospodarki, w tym skuteczne wspieranie przedsiębiorców podejmujących lub prowadzących innowacyjną 
działalność gospodarczą. Pobudzanie innowacyjności jest bowiem kluczowym warunkiem rozwoju gospodarczego 
Polski, a także sposobem skracania jej dystansu rozwojowego w stosunku do krajów UE. 

                                                           
3  Założenia techniczno-organizacyjne do Planu pracy NIK na 2015 r., zatwierdzone przez Prezesa NIK w dniu 31 marca 2014 r. 

− niską jakość usług publicznych, 

− brak racjonalizacji wydatków publicznych, 

− niską konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, 

− nieskuteczne przeciwdziałanie negatywnym zmianom społeczno-demograficznym, 

− brak skutecznych działań na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa i jego egzekwowania. 
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Polityka rodzinna pozostanie w 2015 roku jednym ze strategicznych obszarów badań kontrolnych. Sytuacja 
demograficzna będzie bowiem miała, w perspektywie najbliższych dziesiątków lat, istotny wpływ na sytuację 
ekonomiczną kraju. NIK widzi potrzebę działań państwa wspierających wdrożenie skutecznej polityki 
prorodzinnej. Zachodzące w ostatnim czasie niekorzystne zmiany demograficzne wpływają bowiem na wiele 
obszarów aktywności państwa m.in. gospodarkę, edukację, pracę, zdrowie oraz zabezpieczenie społeczne. 

Ponadto w ramach analizy ryzyka wyodrębniono ryzyka branżowe o największym negatywnym oddziaływaniu 
na zachowanie stabilności finansowej państwa i w największym stopniu zagrażające pomyślnej realizacji 
najważniejszych celów, określonych w rządowych dokumentach strategicznych – przede wszystkim w Strategii 
Rozwoju Kraju 2020. 

Podział kontroli planowych według ryzyk horyzontalnych: 

− niska jakość usług publicznych – 56 kontroli,  
− brak racjonalizacji wydatków publicznych – 22 kontrole,  
− niska konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – 11 kontroli,  

− brak skutecznych działań na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa i jego egzekwowania – 
10 kontroli, 

− nieskuteczne przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym – 3 kontrole. 

2.2. Sugestie tematów nadesłanych do NIK przez organy władzy publicznej 

W pracach planistycznych Najwyższa Izba Kontroli rokrocznie uwzględnia propozycje tematów kontroli składane 
przez organy Sejmu RP, Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Do Planu 
pracy NIK na 2015 rok wymienione organy zgłosiły 83 propozycje tematów kontroli. Sejmowa Komisja do Spraw 
Kontroli Państwowej zarekomendowała do realizacji 32 tematy zaproponowane przez 11 komisji sejmowych. 
Komisje senackie nadesłały 23 propozycje, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – 18, zaś Rzecznik Praw 
Obywatelskich – 10. Najwyższa Izba Kontroli zrealizuje ponad połowę zaproponowanych tematów (44). Tematy 
te zostaną zrealizowane w trybie kontroli planowych (co stanowi niemal 25% wszystkich kontroli planowych), 
bądź doraźnych. Niektóre z zaproponowanych tematów zostały już włączone do kontroli planowych 
prowadzonych w 2014 roku.  

3. KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 

Kontrole wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej są jednymi z najważniejszych badań 
kontrolnych przeprowadzanych co roku przez Najwyższą Izbę Kontroli4. Kontrole te odnoszą się zarówno 
do poszczególnych części budżetu państwa, jak i wybranych dysponentów niższego stopnia. Mają one charakter 
kompleksowy, obejmują zarówno zagadnienia finansowe, jak i elementy kontroli wykonania zadań. Kontrole 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi zasadami 
metodyki kontroli, z zastosowaniem standardów kontroli – zarówno NIK, jak i międzynarodowych. 

W Planie pracy NIK na 2015 rok przyjęto do realizacji kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r., która 
zostanie przeprowadzona w 102 częściach budżetowych oraz w wybranych jednostkach, których plany finansowe 
zostały zamieszczone w ustawie budżetowej. W 2015 roku zostanie utrzymana dotychczasowa zasada 
cykliczności kontroli w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych. 

                                                           
4  Obowiązek przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wynika z art. 204 ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej i art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. 
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4. KONTROLE DORAŹNE 

Poza kontrolami planowymi NIK corocznie przeprowadza także kilkaset kontroli doraźnych. Kontrole 
te umożliwiają szybkie skontrolowanie problemu pojawiającego się w debacie publicznej. W razie konieczności 
pilnego zbadania aktualnych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, przeprowadzane 
są kontrole doraźne specjalne. Wiele kontroli planowych poprzedzanych jest tzw. kontrolami doraźnymi 
rozpoznawczymi, pozwalającymi na wstępne zbadanie problemu i doprecyzowanie zakresu i celów kontroli 
planowanej. W celu sprawdzenia stopnia i prawidłowości realizacji wniosków pokontrolnych, sformułowanych 
przez NIK w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do badanych podmiotów, przeprowadzane są kontrole 
sprawdzające. Liczną grupę kontroli doraźnych stanowią tzw. kontrole doraźne skargowe, które pozwalają 
zidentyfikować problemy dotykające obywateli i ocenić, czy usługi publiczne świadczone są na właściwym 
poziomie. Mogą być one prowadzone w wyniku analizy zasadności skarg i wniosków napływających do NIK 
zarówno od obywateli, jak również od posłów i senatorów oraz organizacji pozarządowych. 

5. LICZBA I KATEGORIE KONTROLI 

W 2015 r. przewiduje się przeprowadzenie 110 kontroli, w tym: 

− 104 kontroli planowych; 

− kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r. w 102 częściach budżetowych i wybranych 
jednostkach, których plany finansowe są ujęte w ustawie budżetowej; 

− kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej w 2014 r.; 

− audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2014 r.; 

− audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2015 r.; 

− audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2014 r.; 

− audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2015 r. 

Z przyjętych do planu pracy 109 kontroli (bez kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r.) 84 będzie 
realizowanych jako kontrole koordynowane (czyli realizowane z udziałem więcej niż jednej jednostki kontrolnej NIK) 
a 25 jako niekoordynowane. Ponadto NIK będzie kontynuować kontrole rozpoczęte w 2014 r., których zakończenie 
zaplanowano na 2015 r. (kontrole przechodzące). Każda z kontroli, już od momentu tworzenia wstępnych założeń 
kontroli, była klasyfikowana według działu administracji rządowej, funkcji państwa według klasyfikacji COFOG5, 
kategorii kontroli oraz ryzyka określonego przez Zespół ds. Planowania. 

Najwięcej kontroli zaplanowano w dziale: administracja publiczna (19 kontroli, co stanowi 17% wszystkich kontroli 
ujętych w Planie pracy NIK na 2015 r.), zdrowie (14 kontroli, 13% wszystkich kontroli planowych) oraz transport 
(13 kontroli, 12%). Kontrole w wymienionych trzech działach stanowić będą 42% wszystkich kontroli ujętych 
w Planie pracy NIK na 2015 r.  

Każdą z kontroli ujętych w planie pracy zaliczono do jednej z trzech kategorii, określających dominujący 
typ kontroli: 

− wykonania zadań, rozumiana jako kontrola realizacji celów i oceny efektów określonych działań, 
ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów celowości i gospodarności; 

                                                           
5  Klasyfikacja wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji (COFOG) jest jednym z głównych narzędzi służących do opisu 

i analizy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Źródło: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 549/2013 
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej Dz.Urz.UE.L.2013.174.1. 
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− zgodności (prawidłowości), rozumiana jako kontrola zgodności kontrolowanej działalności z przepisami 
i innymi dokumentami wyznaczającymi kierunki działalności, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów 
legalności i rzetelności; 

− finansowa, rozumiana jako kontrola rachunkowości i transakcji finansowych. 

Z kontroli przyjętych do realizacji w 2015 r. – 70 tematów (64%) otrzymało kategorię kontroli wykonania zadań, 
34 kontrole (31%) kategorię kontroli zgodności, a pięć kontroli (5%) zaplanowano jako kontrole finansowe. 
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6. ZESTAWIENIE TEMATÓW KONTROLI WEDŁUG JEDNOSTEK KONTROLNYCH NIK 

Zamieszczone poniżej zestawienie obejmuje tematy kontroli planowych przyjętych do realizacji w  2015 roku. 

Departament Administracji Publicznej   (KAP) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

1.  P/15/003 Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy usługi w formie elektronicznej świadczone są przez urzędy 
administracji publicznej zgodnie z prawem oraz czy umożliwiają łatwy i sprawny sposób załatwienia 
sprawy przez obywatela/przedsiębiorcę? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 I 2016 

2.  P/15/004 Realizacja celów strategii "Sprawne Państwo 2020" 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy po ponad dwóch latach obowiązywania Strategii, instytucje 
odpowiedzialne za jej wdrożenie wyegzekwowały od jednostek administracji publicznej skuteczną 
realizację działań służących do osiągania celów strategicznych? 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

3.  P/15/005 Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy przekazywanie przez jednostki samorządu terytorialnego 
środków publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych następuje zgodnie 
z obowiązującymi zasadami i procedurami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także czy zlecane zadania są prawidłowo 
realizowane, rozliczane i czy przynoszą zakładane rezultaty? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 IV 2015 I 2016 
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Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

4.  P/15/006 Finansowanie straży miejskich 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy relacje pomiędzy ponoszonymi nakładami 
na funkcjonowanie straży miejskiej i osiąganymi rezultatami rozumianymi jako wypełnianie zadań zgodnie 
z oczekiwaniami organów jst i społecznymi są zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 IV 2015 I 2016 

5.  P/15/007 Wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy Rządowy Program Przeciwdzialania Korupcji jest 
należycie wdrażany? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

6.  P/15/008 Wybór projektów w trybie postępowań konkursowych w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy proces wyboru projektów w trybie konkursowym, 
przeprowadzany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), jest zgodny z przyjętym dla 
RPO systemem zarządzania i kontroli? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

IV 2015 / II 2016 II 2016 III 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

7.  P/14/009 Zamówienia publiczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości udzielania zamówień publicznych w projektach 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w perspektywie 
finansowej 2007-2013. 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

8.  P/14/010 Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą ukierunkowanych 
na podtrzymywanie więzi z krajem i wspomaganie migracji powrotnych 

 

Cel główny kontroli: Ocena skuteczności i efektywności działań administracji rządowej w zakresie 
współpracy z Polonią i Polakami za granicą ukierunkowanych na podtrzymywanie więzi z krajem 
i wspomaganie migracji powrotnych 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

Departament Budżetu i Finansów   (KBF) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

9.  P/15/001 Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Jak wykonano ustawę budżetową na rok 2014 i czy rozliczenie 
finansowe budżetu państwa było prawidłowe? 
 

Kategoria kontroli: Finansowa 

I 2015 / II 2015 II 2015 II 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

10.  P/15/002 Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2014 r. 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy Narodowy Bank Polski podjął odpowiednie działania  
by zrealizować cele polityki pieniężnej określone uchwałą Rady Polityki Pieniężnej  
z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej  (M. P. poz. 779). 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 II 2015 II 2015 

11.  P/15/009 Realizacji programu „Inwestycje Polskie" 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy koncepcja programu „Inwestycje Polskie" i sposób 
jej realizacji gwarantują realizację celów programu? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

12.  P/15/010 Zlecanie zadań podstawowych organów władzy publicznej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zlecanie prac przez jednostki administracji innym 
podmiotom oraz własnym pracownikom było uzasadnione i przyniosło oczekiwane efekty, przy zachowaniu 
zasady należytego zarządzania finansami? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / III 2015 IV 2015 I 2016 

13.  P/15/011 Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności 
fikcyjne 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy kontroli skarbowej rzetelnie i skutecznie 
realizowały działania zapobiegające wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

14.  P/15/012 Przedawnianie się zobowiązań podatkowych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania podejmowane przez urzędy skarbowe oraz 
Ministra Finansów w celu zapobiegania przedawnieniom są skuteczne? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

15.  P/15/013 Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) należycie 
realizuje ustawowe zadania w zakresie uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych 
w celu zwalczania prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi oraz czy GIIF i jednostki z nim 
współpracujące prawidłowo wywiązują się z obowiązku kontroli instytucji obowiązanych do przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

16.  P/15/014 Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich 
sytuację finansową 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy samorządy korzystały z usług i instrumentów finansowych 
w sposób zgodny z przepisami, gospodarny i bezpieczny, a ewidencja dokonanych operacji zapewniała 
wypełnianie zasady jawności finansów publicznych? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

17.  P/15/015 Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości 
finansowej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy sprawozdawczość finansowa zapewnia jawność 
i przejrzystość finansów publicznych? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji   (KGP) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

18.  P/15/016 Alternatywne metody wykorzystania węgla kamiennego do produkcji paliw gazowych i płynnych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy stan zaawansowania prac nad rozwojem czystych 
technologii węglowych do produkcji gazu i paliw płynnych z węgla kamiennego jest adekwatny 
do przyjętych założeń i zaangażowanych środków? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 

19.  P/15/017 Gospodarowanie rezerwami strategicznymi 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy utrzymywane rezerwy strategiczne są adekwatne do potrzeb 
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa oraz czy rezerwy te odpowiadają poziomowi 
wymaganemu przez Unię Europejską i ustalonemu w dokumentach rządowych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

20.  P/15/018 Prywatyzacja wybranych spółek Skarbu Państwa 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy prywatyzacja spółek Skarbu Państwa w latach 2012-2015 
przebiegała celowo i zgodnie z prawem? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

21.  P/15/019 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w sprzedaży bezpośredniej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy podmioty odpowiedzialne za ochronę praw konsumenckich 
skutecznie przeciwdziałają nieuczciwym praktykom rynkowym przy sprzedaży bezpośredniej, 
w tym w szczególności wobec osób starszych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / IV 2015 IV 2015 IV 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

22.  P/15/020 Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze" i Grupy Kapitałowej PPL 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy osiągane są rezultaty zakładane w „Strategii Przedsiębiorstwa 
Państwowego Porty Lotnicze"? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

23.  P/15/021 Dostosowanie polskiego przemysłu do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego (PEK) 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania wdrażające wymogi PEK w polskim przemyśle 
były skuteczne oraz czy wpływały na konkurencyjność gospodarki? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / I 2016 I 2016 II 2016 

24.  P/15/022 Działalność ośrodków innowacji 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy ośrodki innowacji skutecznie wspierają przedsiębiorców 
podejmujących lub prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą?  

 

 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2015 / I 2016 I 2016 II 2016 

25.  P/15/023 Promocja gospodarcza Polski 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania organów państwowych i samorządowych 
podejmowane w celu promocji gospodarczej Polski są skuteczne i efektywne? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2015 / I 2016 I 2016 II 2016 



 

17 

 

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

26. P/14/021 Wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw środkami Unii Europejskiej w ramach Działań 
4.3 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

Cel główny kontroli: Ocena skuteczności wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2014 / I 2015 I 2015 II 2015 

 

Departament Infrastruktury   (KIN) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

27. P/15/032 Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy „Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015” był 
prawidłowo realizowany i czy stopień zaawansowania programu umożliwi jego zrealizowanie w planowanym 
terminie i zapewni osiągnięcie zaplanowanych efektów? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

I 2015 / II 2015 III 2015 IV 2015 



 

18 

 

Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

28. P/15/033 Zarządzanie obiektami mostowymi i wiaduktami przez administrację drogową 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zarządcy dróg publicznych prawidłowo wykonywali 
zadania w zakresie utrzymania istniejących na tych drogach mostów, wiaduktów i przepustów w stanie 
gwarantującym bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego oraz czy środki finansowe przeznaczone 
na utrzymanie, remonty i modernizacje tych obiektów były adekwatne do potrzeb? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 

29. P/15/034 Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania administracji przyczyniają się do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników niechronionych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

30. P/15/035 Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy samorządy prawidłowo wywiązywały się z obowiązków 
związanych z organizowaniem regionalnych przewozów autobusowych na liniach regularnych, w tym 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, a także czy prawidłowo rozliczały dotacje z tytułu 
honorowania przez przewoźników ulg ustawowych? 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

31. P/15/036 Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011-2015 przebiega zgodnie z celami w nim zawartymi oraz zgodnie z przepisami związanymi 
z prowadzeniem procesów budowlanych? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

32. P/15/037 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy realizacja Lokalnych Programów Rewitalizacji przyczyniła 
się do kompleksowej i trwałej poprawy na zdegradowanych obszarach miast? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

33. P/14/034 Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie inwestycji drogowych 
 

Cel główny kontroli: Jakie są bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego   (KNO) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

34. P/15/024 Cyfryzacja radia w Polsce 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy stacje radiowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu 
cyfryzacji na podstawie rzetelnych analiz, a także czy osiągnięte efekty potwierdzają prawidłwość 
przyjętych założeń? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 

35. P/15/025 Kształcenie na studiach doktoranckich 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy kształcenie na studiach doktoranckich jest skuteczne? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

36. P/15/026 Budowa muzeów w latach 2007-2015 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy środki publiczne przeznaczane na budowę muzeów 
w Polsce są wykorzystywane skutecznie i efektywnie? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

37. P/15/027 Komercjalizacja wyników badań naukowych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy wsparcie komercjalizacji badań naukowych w zakresie 
zwiększania innowacyjności gospodarki jest skuteczne? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 IV 2015 I 2016 

38. P/15/028 Rozwój czytelnictwa w Polsce 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy finansowane z budżetu państwa programy oraz projekty 
upowszechniania i promocji czytelnictwa zapewniają wzrost czytelnictwa w Polsce? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 IV 2015 I 2016 

39. P/15/029 System szkolnictwa zawodowego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy system szkolnictwa zawodowego dla młodzieży jest 
skuteczny? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 IV 2015 I 2016 

40. P/15/030 Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy system szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, 
finansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej działa 
efektywnie i skutecznie? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

41. P/15/031 System Informacji Oświatowej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy System Informacji Oświatowej efektywnie wspiera 
realizację zadań w obszarze oświaty? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

 

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

42. P/14/025 Dostępność podręczników szkolnych 
 

Cel główny kontroli: Ocena systemu zapewniania uczniom dostępu do podręczników szkolnych 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

43. P/14/027 Wykonywanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego 
 

Cel główny kontroli: Ocena realizacji zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

44. P/14/029 Digitalizacja dóbr kultury w Polsce 
 

Cel główny kontroli: Ocena procesu digitalizacji polskiego dziedzictwa narodowego 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2014 / I 2015 I 2015 II 2015 
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Departament Obrony Narodowej   (KON) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

45. P/15/038 Stany osobowe Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy występowanie wakatów ma wpływ, a jeśli tak, to jaki, 
na wykonywanie zadań przez Siły Zbrojne RP? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

46. P/15/039 Przygotowanie Sił Zbrojnych RP do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy obecny system obrony powietrznej jest skuteczny 
i czy podejmowane są działania stwarzające warunki do wdrożenia programu modernizacji obrony 
powietrznej? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

47. P/15/040 Realizacja wybranych programów operacyjnych prowadzonych w ramach modernizacji Sił 
Zbrojnych RP 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy realizacja wybranych programów przebiega zgodnie 
z założeniami, prawem i zasadami należytego zarządzania finansami? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego   (KPB) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

48. P/15/041 Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów państwa nad jej 
reglamentacją 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy posiadanie broni przez funkcjonariuszy wybranych służb 
i straży, w szczególności funkcjonariuszy Policji, i broń posiadana przez osoby prywatne wpływa 
na bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo jednostki? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

49. P/15/042 Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji 
zadań publicznych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy systemy informatyczne używane do realizacji istotnych 
zadań publicznych zapewniają bezpieczeństwo gromadzonych danych? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / IV 2015 IV 2015 IV 2015 

50. P/15/043 Wykonywanie zadań przez dzielnicowych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy system organizacji pracy dzielnicowych zapewnia 
skuteczną i zgodną z prawem realizację ich zadań? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny   (KPS) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

51. P/15/044 Pomoc osobom starszym kierowanym do domów pomocy społecznej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy jednostki samorządu terytorialnego zapewniają dostęp do 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a także  pobyt 
w domach pomocy społecznej na poziomie obowiązujących standardów usług? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

52. P/15/045 Karta Dużej Rodziny jako element polityki rodzinnej państwa 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest wsparciem 
dla dużych rodzin? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

53. P/15/046 Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy ofiarom przemocy w rodzinie odpowiedzialne służby 
publiczne świadczą wystarczającą pomoc w niezbędnym zakresie? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

54. P/15/047 Spółdzielnie socjalne jako instrument aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy spółdzielnie socjalne stanowią skuteczny instrument 
polityki państwa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

55. P/14/049 Pomoc społeczna dla uchodźców 
 

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

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi   (KRR) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

56. P/15/048 Agrochemiczna obsługa rolnictwa 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy stacje chemiczno-rolnicze prawidłowo realizowały 
agrochemiczną obsługę rolnictwa? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

57. P/15/049 System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy realizacja zadań w ramach systemu zarządzania 
nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), 
w szczególności w ramach informowania Komisji Europejskiej przez Polskę o nieprawidłowościach 
w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz prowadzenia postępowań w związku z żądaniami Komisji 
zwrotu środków, jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej oraz zasadą należytego zarządzania 
finansowego? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 III 2015 IV 2015 

58. P/15/050 Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy nadzór organów administracji rządowej nad 
bezpieczeństwem żywności jest prawidłowy i skuteczny? 

 

 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 II 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

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 nadzoru nad wykorzystaniem środków pomocy technicznej w ramach PROW 
2007-2013 oraz przygotowania do wdrożenia tych środków w ramach perspektywy finansowej UE  
2014-2020 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

IV 2014 / I 2015 - - 

Departament Środowiska   (KSI) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

60. P/15/051 Nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania w ramach systemu technicznej kontroli wodnych 
budowli piętrzących I i II klasy ważności dla gospodarki wodnej zapewniają bezpieczeństwo 
funkcjonowania tych obiektów? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 III 2015 IV 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

61. P/15/052 Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzają 
strategiczne oceny oddziaływania na środowisko oraz prowadzą publicznie dostępne wykazy danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
wymaganiami? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

62. P/15/053 Działania organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy gminy prawidłowo i skutecznie podejmowały działania 
w celu zapewnienia przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich zobowiązanych 
do tego mieszkańców i innych użytkowników? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

63. P/15/054 Wykorzystanie środków publicznych na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji 
ekologicznej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy środki publiczne na działania dotyczące ochrony przyrody 
i edukacji ekologicznej wydatkowane były gospodarnie i legalnie? 
 

Kategoria kontroli: Finansowa 

IV 2015 / IV 2015 I 2016 II 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

64. 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 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

Departament Strategii   (KST) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

65. P/15/055 Audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2014 r. 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy sprawozdania finansowe sporządzone w CERN są wolne 
od istotnych zniekształceń? 
 

Kategoria kontroli: Finansowa 

I 2015 / II 2015 - - 

66. P/15/056 Audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2014 r. 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy sprawozdania finansowe za 2014 r. sporządzone w RE 
są wolne od istotnych zniekształceń? 
 

Kategoria kontroli: Finansowa 

I 2015 / II 2015 - - 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

67. P/15/057 Audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2015 r. 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy sprawozdania finansowe sporządzone w CERN są wolne 
od istotnych zniekształceń? 
 

Kategoria kontroli: Finansowa 

IV 2015 / II 2016 - - 

68. P/15/058 Audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2015 r. 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy sprawozdania finansowe za 2015 r. sporządzone w RE 
są wolne od istotnych zniekształceń? 
 

Kategoria kontroli: Finansowa 

IV 2015 / II 2016 - - 

Departament Zdrowia   (KZD) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

69. P/15/059 Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy poprawił się dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
efektywność wykorzystania środków publicznych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / III 2015 III 2015 IV 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

70. P/15/060 Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr 
medycznych zapewnia przygotowanie odpowiedniej liczby specjalistów, stosownie do zmieniających 
się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

71. P/15/061 Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy wszyscy uprawnieni mają zapewniony dostęp do rzetelnie 
prowadzonej dokumentacji medycznej, a jej udostępnianie następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

72. P/15/062 Dostępność profilaktyki i leczenia chorób płuc 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy podejmowane są działania umożliwiające wcześniejsze 
wykrywanie chorób płuc? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

73. P/15/063 Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach programów zdrowotnych, przyczyniła się do poprawy 
zdrowia i jakości życia mieszkańców? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

74. 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 

IV 2014 / I 2015 I 2015 II 2015 

 

Delegatura w Białymstoku   (LBI) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

75. P/15/064 Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej na przykładzie województwa podlaskiego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy gminy dokładają należytej staranności w zapewnieniu 
właściwej opieki przedszkolnej? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

76. P/15/065 Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy szpitale prawidłowo sprawują opiekę okołoporodową?  
 

 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

77. P/15/066 Zdolność małych gmin do wykonywania zadań publicznych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy małe gminy są zdolne do prawidłowego i skutecznego 
wykonywania zadań publicznych, w tym do tworzenia warunków rozwoju społeczności lokalnych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2015 / I 2016 II 2016 II 2016 

 

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

78. 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 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 
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Delegatura w Bydgoszczy   (LBY) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

79. P/15/067 Finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy środki publiczne (dotacje) na dopłaty z tytułu stosowania 
obowiązujących ustawowych ulg w przewozach środkami transportu autobusowego i kolejowego zostały 
prawidłowo wyliczone i wydatkowane? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 

80. P/15/068 Korzystanie z usług zewnętrznych w leczeniu szpitalnym 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy wykorzystanie środków publicznych na usługi zewnętrzne 
w zakresie leczenia szpitalnego było prawidłowe? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 III 2015 IV 2015 

81. P/15/069 Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach 
na prawach powiatu 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy publiczny transport zbiorowy miast na prawach powiatu 
jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Delegatura w Gdańsku   (LGD) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

82. P/15/070 Ochrona przeciwpowodziowa Żuław 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy realizowane działania zwiększają skuteczność ochrony 
przeciwpowodziowej Żuław? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2015 / I 2016 II 2016 II 2016 

 
 

Delegatura w Katowicach   (LKA) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

83. P/15/071 Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania podejmowane przez administrację rządową 
i samorząd terytorialny w celu ograniczenia negatywnych skutków społecznych i gospodarczych 
restrukturyzacji przemysłu wydobywczego dla społeczności Bytomia są prawidłowe i skuteczne? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

84. P/15/072 Przygotowanie szpitali do leczenia udarów mózgu 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy szpitale są prawidłowo przygotowane do leczenia udarów 
mózgu? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

85. P/15/073 Badania prenatalne w Polsce 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy marszałkowskie 
i świadczeniodawcy zapewniają właściwy dostęp do badań prenatalnych kobietom w ciąży? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

86. P/15/074 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015 na tle założeń programu 
rządowego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy przyjęte w dokumentach rządowych i strategicznych 
planach spółek założenia i wytyczne oraz realizowane w latach 2007-2015 działania doprowadziły 
do zwiększenia konkurencyjności górnictwa węgla kamiennego w Polsce? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2015 / I 2016 II 2016 III 2016 



 

37 

 

 

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

87. P/14/078 Realizacja wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez publiczne i niepubliczne 
podmioty lecznicze 

 

Cel główny kontroli: Jaki jest wpływ działania w tej samej lokalizacji podmiotów leczniczych – z których 
jeden jest publiczny, a drugi niepubliczny – udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii, 
finansowanych ze środków publicznych, na jakość i dostępność tych świadczeń? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

88. 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 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 
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Delegatura w Kielcach   (LKI) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

89. P/15/075 Działania organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia odebrania dzieci rodzicom 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania organów udzielających wsparcia rodzinom 
w sytuacji zagrożenia odebrania dzieci rodzicom są realizowane prawidłowo i skutecznie? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / I 2015 II 2015 III 2015 

90. P/15/076 Realizacja przez powiatowe urzędy pracy programów specjalnych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy realizowane programy specjalne są skutecznym 
i efektywnym instrumentem aktywizacji zawodowej bezrobotnych, osób poszukujących pracy lub 
zagrożonych utratą pracy? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 III 2015 IV 2015 

91. P/15/077 Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy oferowane przez administrację publiczną staże i praktyki 
są przydatne w kontekście przyszłego zatrudnienia? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

92. P/14/084 Ochrona własności intelektualnej szkół wyższych 
 

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

Kategoria kontroli: Zgodności 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 

 

Delegatura w Krakowie   (LKR) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

93. P/15/078 Reagowanie Policji na zgłoszenia obywateli 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy obowiązujący w Policji system przyjęcia zgłoszeń 
o zdarzeniach zapewnia niezwłoczne podjęcie właściwych decyzji? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 II 2015 III 2015 

94. P/15/079 Realizacja programu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Małopolsce" 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy projekt „Modernizacja szkolnictwa zawodowego 
w Małopolsce” zrealizowano skutecznie i efektywnie? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 II 2015 III 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

95. P/15/080 System szczepień ochronnych dzieci 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organizacja systemu szczepień ochronnych gwarantuje 
bezpieczeństwo dzieci? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

96. P/15/081 Realizacja Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zadania realizowane w ramach Programu prowadzą 
do zmniejszenia skutków powodzi w dorzeczu górnej Wisły? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

 

Delegatura w Łodzi   (LLO) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

97. P/15/086 Wykonywanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych 
z utrzymaniem i remontami dróg 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zarządcy dróg wywiązywali się z zadań polegających 
na przygotowaniu i realizacji prac z zakresu całorocznego utrzymania i remontów sieci dróg krajowych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 II 2015 III 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

98. P/15/087 Efekty realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy stan realizacji Programu po 12 latach od jego 
uruchomienia zapewnia osiagnięcie sukcesu poprzez jego terminowe i pełne realizowanie? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 III 2015 IV 2015 

99. P/15/088 Wykonywanie zadań przez Transportowy Dozór Techniczny 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy Transportowy Dozór Techniczny prawidłowo realizuje 
ustawowe zadania w kontekście zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz 
przewozu towarów niebezpiecznych? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

100. P/15/089 Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy dotychczasowy przebieg inwestycji zapewnia realizację 
założonych celów pod względem jakościowym, kosztowym, terminowym i w zakładanym zakresie? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 IV 2015 I 2016 
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Delegatura w Lublinie   (LLU) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

101. P/15/082 Sprawowanie opieki w bursach i internatach szkolnych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy publiczne bursy i internaty zapewniają właściwą opiekę 
oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / II 2015 III 2015 IV 2015 

102. P/15/083 Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami (kontrola sprawdzająca) 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy i jak zostały zrealizowane wnioski pokontrolne 
z poprzedniej kontroli NIK, mające na celu doprowadzenie do osiągnięcia do roku 2015 „dobrego stanu 
ekologicznego”, tj. spełnienia wymogów postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

103. P/15/084 Realizacja programu standaryzacji komend i komisariatów Policji 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy w wyniku realizacji Programu nastąpiła poprawa warunków 
obsługi obywateli w komendach i komisariatach Policji oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych Policji, a także czy stworzono jednolity standard zewnętrzny i wewnętrzny komend oraz 
komisariatów? Czy uzyskano efekt spójności prowadzonych inwestycji, a w konsekwencji ujednolicenie 
wizerunku Policji? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

104. P/15/085 Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy w województwie 
lubelskim 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Jaka jest skuteczność realizacji programów profilaktycznych 
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi oraz jak kształtują się koszty procedur przy 
realizacji tych programów w poszczególnych grupach podmiotów? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Delegatura w Olsztynie   (LOL) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

105. P/15/090 Budowa tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy w wyniku realizacji projektów budowy tras rowerowych 
osiągnięte zostały zakładane rezultaty tych projektów i czy projekty te zrealizowane zostały zgodnie 
z zasadami należytego zarządzania finansami? 

 

 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 II 2015 III 2015 

106. P/15/091 Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody 
publiczne 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy administracji publicznej prowadziły skuteczne 
i zgodne z obowiązującym prawem działania na rzecz zapewnienia swobodnego dostępu do jezior 
stanowiących wody publiczne? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

107. P/14/098 Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych 
Programów Operacyjnych 

 

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 

IV 2014 / I 2015 I 2015 II 2015 

Delegatura w Opolu   (LOP) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

108. P/15/092 Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
korzystających z pomocy ze środków publicznych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy udzielona samodzielnym publicznym zakładom opieki 
zdrowotnej pomoc publiczna wpłynęła na poprawę sytuacji finansowej szpitali, w tym poprzez 
zmniejszenie stanu zadłużenia? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

109. P/15/093 Realizacja i wdrażenie Projektu Emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia 
społecznego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy Projekt Emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru 
zabezpieczenia społecznego został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2015 / I 2016 II 2016 II 2016 

 

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

110. 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 atrakcyjności gospodarczej regionu 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 
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Delegatura w Poznaniu   (LPO) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

111. P/15/094 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania administracji rządowej (Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad i jej oddziałów) i samorządowej (gmin, powiatów, województw) prowadziły 
do skutecznej naprawy dróg lokalnych niszczonych w trakcie realizacji odcinków autostrad i dróg 
ekspresowych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

112. P/15/095 Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy stosowane w Polsce procedury zobowiązania do leczenia 
odwykowego funkcjonują sprawnie i skutecznie wspomagają rozwiązywanie problemów alkoholowych? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

113. P/14/106 Wykorzystywanie pomocy technicznej przez samorządy województw w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Cel główny kontroli: Ocena prawidłowości wykorzystania środków pomocy technicznej dla wdrożenia 
działań delegowanych samorządom województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

IV 2014 / I 2015 I 2015 II 2015 

Delegatura w Rzeszowie   (LRZ) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

114. P/15/096 Migracja zarobkowa ludności województwa podkarpackiego i jej skutki dla regionu 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy władze samorządowe województwa podkarpackiego 
skutecznie przeciwdziałają negatywnym skutkom migracji zarobkowej poza region? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

115. P/15/097 Realizacja przez administrację publiczną województwa podkarpackiego zadań z zakresu 
infrastruktury przeciwpowodziowej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy realizacja zadań przez jednostki administracji publicznej 
województwa podkarpackiego w zakresie intrastruktury przeciwpowodziowej zapewni osiągnięcie 
zakładanego poziomu bezpieczeństwa ludności województwa? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 II 2015 III 2015 

116. P/15/098 Wykorzystanie potencjału Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy nakłady poniesione na infrastrukturę Portu Lotniczego 
„Rzeszów-Jasionka" przyczyniają się do pełnego wykorzystania jego potencjału oraz realizacji celów 
określonych w Strategii Województwa Podkarpackiego? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

Delegatura w Szczecinie   (LSZ) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

117. P/15/099 Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy administracji samorządowej prawidłowo wykonują 
zadania w zakresie planowania przestrzennego, nadzoru budowlanego i obrotu nieruchomościami 
w nadmorskich miejscowościach turystycznych? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

I 2015 / II 2015 III 2015 IV 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

118. P/15/100 Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków 
oraz jednostek samorządu terytorialnego zapewnia odpowiedni poziom ochrony zabytków? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 

119. P/15/101 Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy samorządu terytorialnego prawidłowo wykonują 
swoje zadania w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, w szczególności 
w zakresie weryfikacji planów inwestycyjnych i kalkulacji taryf? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 

Delegatura w Warszawie   (LWA) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

120. P/15/102 Wydatki spółek Grupy PKP na usługi firm konsultingowych i doradczych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy efektywnie wydatkowano środki publiczne na usługi 
zlecane firmom konsultingowym i doradczym? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

I 2015 / II 2015 II 2015 III 2015 
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Poz. 
Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

121. P/15/103 Funkcjonowanie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne wykonują 
powierzone im zadania w sposób zgodny z prawem i rzetelny oraz czy prawidłowo funkcjonuje nadzór nad 
ich działalnością? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

122. P/15/104 Wydawanie decyzji ostatecznych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń 
na budowę w województwie mazowieckim 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy proces wydawnia decyzji ostatecznych był prawidłowy? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

IV 2015 / I 2016 I 2016 II 2016 

 

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

123. 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 

IV 2014 / I 2015 I 2015 II 2015 
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Delegatura we Wrocławiu   (LWR) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

124. P/15/105 Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu 
pożyczki Banku Światowego w 2014 r. 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy jednostki sektora finansów publicznych realizowały 
rzetelnie, legalnie i gospodarnie zadania „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry”? 
Czy wydatki na realizację tego Projektu były celowe (w odniesieniu do czterech z sześciu kontrolowanych 
jednostek)? 
Czy sprawozdanie finansowe z jego realizacji sporządzono zgodnie z prawem i rzetelnie? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

I 2015 / II 2015 III 2015 III 2015 

125. P/15/106 Zlecanie usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w województwie  
dolnośląskim 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy środki publiczne na usługi prawnicze w jednostkach 
sektora finansów publicznych na terenie Dolnego Śląska są wydatkowane legalnie i gospodarnie? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

126. P/15/107 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i infrastruktury towarzyszącej 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy administracji architektoniczno-budowlanej 
oraz nadzoru budowlanego wykonują prawidłowo zadania w zakresie dotyczącym budowy oraz użytkowania 
obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego? 
 

Kategoria kontroli: Zgodności 

III 2015 / IV 2015 IV 2015 I 2016 

127. P/15/108 Wspieranie uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy stosowane rozwiązania organizacyjne i formy kształcenia 
uczniów oraz system obejmujący działania na rzecz uczniów zdolnych skutecznie służą rozwojowi tych 
dzieci? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2015 / IV 2015 I 2016 I 2016 
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Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. Numer 
kontroli 

Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

128. P/14/119 Podejmowanie i wykonywanie przez administrację publiczną zadań na rzecz praw i potrzeb 
mniejszości romskiej w Polsce 

 

Cel główny kontroli: Ocena realizacji przez organy administracji publicznej ustawowych zadań na rzecz praw 
i potrzeb mniejszości romskiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji końcowej programu 
wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, ustanowionego na lata 2004-2013 oraz 
zadań finansowanych w 2014 r. ze środków rezerwy celowej. 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

IV 2014 / I 2015 I 2015 II 2015 

129. P/14/120 Wykonanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód 
dorzecza rzeki Odry 

 

Cel główny kontroli: Ocena działań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń 
wód dorzecza Odry w odniesieniu do wymogów prawa UE w zakresie przywrócenia i utrzymania dobrego 
stanu i potencjału wód powierzchniowych w ustalonym terminie do 2015 r. 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

III 2014 / I 2015 I 2015 I 2015 
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Delegatura w Zielonej Górze   (LZG) 
Kontrole rozpoczynane w 2015 r. 

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

130. P/15/109 Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie Prawo 
farmaceutyczne 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Jak Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna realizowała 
zadania określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / II 2015 III 2015 IV 2015 

131. P/15/110 Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego 
 

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania wybranych gmin oraz lokalnych dostawców wody 
(przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych) służące zapewnieniu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną 
do spożycia były prawidłowe i skuteczne? 
 

Kategoria kontroli: Wykonania zadań 

II 2015 / III 2015 IV 2015 IV 2015 

Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2014 r.  

Poz. 
Numer 
kontroli Temat kontroli 

Rok i kwartał 

realizacji 
kontroli 

opracowania 
projektu 

informacji 

akceptacji 
informacji 

132. 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 

IV 2014 / I 2015 II 2015 II 2015 
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7. PODZIAŁ ZADAŃ W KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R. 

Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia zaangażowanie jednostek organizacyjnych NIK w ramach 
kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. 

Lp. 
Część 

budżetu 
państwa 

Nazwa 

Jednostka 
kontrolna NIK 
prowadząca 

kontrolę6 

Budżet państwa 

1. 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej KBF 

2. 02 Kancelaria Sejmu KBF 

3. 03 Kancelaria Senatu KBF 

4. 04 Sąd Najwyższy LWA 

5. 05 Naczelny Sąd Administracyjny KAP 

6. 06 Trybunał Konstytucyjny KAP 

7. 08 Rzecznik Praw Obywatelskich KBF 

8. 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KNO 

9. 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych LWA 

10. 11 Krajowe Biuro Wyborcze KBF 

11. 12 Państwowa Inspekcja Pracy KPS 

12. 13 
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu 

LWA 

13. 14 Rzecznik Praw Dziecka LWA 

14. 15/00 Sądy powszechne KPB 

15. 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów KAP 

16. 17 
Administracja publiczna, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym 

KAP 

17. 18 
Budownictwo lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
oraz mieszkalnictwo  

KIN 

18. 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe KBF 

19. 20 Gospodarka  KGP 

20. 21 Gospodarka morska KIN 

21. 22, 41 Gospodarka wodna i Środowisko KSI 

22. 24 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Fundusz Promocji Twórczości, 
Fundusz Promocji Kultury 

KNO 

23. 25, 40 
Kultura fizyczna i Turystyka, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów,  

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
KNO 

24. 26 Łączność KIN 

25. 27 Informatyzacja KAP 

26. 28, 38, 67 
Nauka, Szkolnictwo wyższe, Polska Akademia Nauk i Fundusz Nauki 
i Technologii Polskiej 

KNO 

27. 29 Obrona narodowa, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 
KON7, LBY, LLO, 

LKR 

                                                           

6  Wszystkie kontrole zostaną przeprowadzone w pierwszym i drugim kwartale 2015 r. 
7  Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w cz. 29 opracowuje KON. 
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Lp. 
Część 

budżetu 
państwa 

Nazwa 

Jednostka 
kontrolna NIK 
prowadząca 

kontrolę6 

28. 30 Oświata i wychowanie KNO 

29. 31 Praca, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych KPS 

30. 
32, 33,  

35, 62 
Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne, Rybołówstwo KRR 

31. 34 Rozwój regionalny KAP 

32. 36 
Skarb Państwa, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, Fundusz 
Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu 
Państwa, Fundusz Rekompensacyjny 

KGP 

33. 37 
Sprawiedliwość, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 
Przywięziennych Zakładów Pracy  

KPB 

34. 39 Transport KIN 

35. 42 

Sprawy wewnętrzne , Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, 
Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców 

KPB 

36. 43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne KAP 

37. 44 Zabezpieczenie Społeczne KPS 

38. 45 
Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej  

w Unii Europejskiej 
KAP 

39. 46 Zdrowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych KZD 

40. 49 Urząd Zamówień Publicznych KAP 

41. 50 Urząd Regulacji Energetyki KGP 

42. 52 Krajowa Rada Sądownictwa LWA 

43. 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów KGP 

44. 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych LWA 

45. 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne (niejawna) KPB 

46. 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego KPB 

47. 58 Główny Urząd Statystyczny KAP 

48. 59 Agencja Wywiadu (niejawna) KPB 

49. 60 Wyższy Urząd Górniczy KGP 

50. 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej KGP 

51. 63 Rodzina KPS 

52. 64 Główny Urząd Miar KGP 

53. 65 Polski Komitet Normalizacyjny KGP 

54. 66 Rzecznik Praw Pacjenta KZD 

55. 68 Państwowa Agencja Atomistyki KGP 

56. 70 Komisja Nadzoru Finansowego KBF 

57. 71 Urząd Transportu Kolejowego KIN 

58. 72 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Emerytalno-Rentowy, 
Fundusz Administracyjny, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 

LGD 

59. 73 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 
Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej 

KPS 



 

56 

 

Lp. 
Część 

budżetu 
państwa 

Nazwa 

Jednostka 
kontrolna NIK 
prowadząca 

kontrolę6 

60. 74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa KGP 

61. 75 Rządowe Centrum Legislacji KAP 

62. 76 Urząd Komunikacji Elektronicznej KIN 

63. 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa KBF 

64. 78, 79 Obsługa zadłużenia zagranicznego, Obsługa długu krajowego KBF 

65. 80 Regionalne Izby Obrachunkowe 
KAP8, LBY, LKA, 

LKI, LLO, LRZ, LZG 

66. 82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego KAP 

67. 84 Środki własne Unii Europejskiej KAP 

68. 85/02 Województwo dolnośląskie LWR 

69. 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie LBY 

70. 85/06 Województwo lubelskie LLU 

71. 85/08 Województwo lubuskie LZG 

72. 85/10 Województwo łódzkie LLO 

73. 85/12 Województwo małopolskie LKR 

74. 85/14 Województwo mazowieckie LWA 

75. 85/16 Województwo opolskie LOP 

76. 85/18 Województwo podkarpackie LRZ 

77. 85/20 Województwo podlaskie LBI 

78. 85/22 Województwo pomorskie LGD 

79. 85/24 Województwo śląskie LKA 

80. 85/26 Województwo świętokrzyskie LKI 

81. 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie LOL 

82. 85/30 Województwo wielkopolskie LPO 

83. 85/32 Województwo zachodniopomorskie LSZ 

84. 86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze 
KAP9, LBI, LKR, 
LLO, LLU, LRZ, 

LWA, LWR 

85. 87 Dochody budżetu środków europejskich KBF 

86. 88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 
KPB10, LKA, LKR, 
LOL, LPO, LWA, 

LWR, LZG 

87. 
81, 83,  

98, 97 
Dochody i wydatki budżetu państwa oraz przychody i rozchody związane 
z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 

KBF 

Inne jednostki 

88.  Agencja Rezerw Materiałowych KGP 

89.  Agencja Nieruchomości Rolnych KRR 

90.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa KRR 

91.  Agencja Rynku Rolnego KRR 

92.  Agencja Mienia Wojskowego KON 

                                                           
8  Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w cz. 80 opracowuje KAP. 
9  Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w cz. 86 opracowuje KAP. 
10  Informację o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w cz. 88 opracowuje KPB. 
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Lp. 
Część 

budżetu 
państwa 

Nazwa 

Jednostka 
kontrolna NIK 
prowadząca 

kontrolę6 

93.  Wojskowa Agencja Mieszkaniowa KON 

94. 
 

Narodowy Bank Polski KBF 

95. 
 

Bank Gospodarstwa Krajowego KBF 

96. 
 

Rozliczenie wykonania budżetu państwa KBF 

97.  Rzecznik Ubezpieczonych KBF 

98. 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych KPS 

99.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KSI 

100. 
 

Służba Wywiadu Wojskowego (niejawna) KON 

101. 
 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (niejawna) KON 

102.  Polskie Centrum Akredytacji KGP 

103.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KIN 

104.  Główny Urząd Geodezji i Kartografii KAP 

105.  Polska Akademia Nauk KNO 

 

 


