Tekst jednolity 1
ZARZĄDZENIE Nr 53/2014
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie sposobu i trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków oraz
wniosków o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r.
poz. 82, 1529 i 1544) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Zarządzenie określa sposób i tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli, zwanej dalej „NIK”, na podstawie ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. ― Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014
r. poz. 183) oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli.
2. Do rozpatrywania skarg i wniosków stosuje się przepisy:
1) działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
3) niniejszego zarządzenia.
3. Do rozpatrywania wniosków o przeprowadzenie kontroli stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529
i 1544);
2) zarządzenia Nr 11/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie
szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji
o wynikach kontroli, zmienionego zarządzeniem Nr 49/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia
5 sierpnia 2020 r.; 2

3) niniejszego zarządzenia.

Opracowano na podstawie zarządzenia Prezesa NIK: 64/2020 z dnia 15 września 2020 r., 48/2020 z dnia 5 sierpnia 2020
r., zarządzenie Prezesa NIK Nr 38/2018 z dnia 3 lipca 2018 r.
2 W brzmieniu zarządzenia Nr 48/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 sierpnia 2020 r.
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§ 2.
Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli kierowane do NIK mogą być wykorzystywane
w działalności kontrolnej NIK jako źródło informacji o występowaniu negatywnych zjawisk społecznych
i gospodarczych, a także identyfikacji określonych ryzyk.
§ 3.
Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli kierowane do NIK są załatwiane przez Wydział
Skarg i Wniosków, a także departamenty – zgodnie z ich właściwością rzeczową oraz delegatury –
zgodnie z ich właściwością miejscową.
§ 4. 3
Skargi i wnioski dotyczące nieprawidłowości w działaniu jednostek organizacyjnych NIK, niewłaściwego
zachowania pracowników, jak również sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego są
załatwiane zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 59/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia
1 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Najwyższej Izbie
Kontroli.
§ 5.
1. Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli kierowane przez posłów i senatorów,
posłów do Parlamentu Europejskiego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, kierowników
urzędów centralnych są przedstawiane Prezesowi NIK, który wskazuje jednostkę organizacyjną
właściwą do załatwienia sprawy, a w razie potrzeby wydaje dyspozycję co do sposobu i terminu jej
załatwienia, albo upoważnia wiceprezesa NIK do dokonania tych czynności.
2. Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli kierowane bezpośrednio do jednostek
organizacyjnych NIK przez podmioty wymienione w ust. 1, są przedstawiane Prezesowi NIK, za
pośrednictwem Wydziału Skarg i Wniosków.
3. Oryginały skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 2,
przechowywane są w Wydziale Skarg i Wniosków.
4. Merytoryczne stanowiska w sprawach odpowiedzi na skargi, wnioski oraz wnioski
o przeprowadzenie kontroli kierowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, jednostki
organizacyjne przekazują do Wydziału Skarg i Wniosków w terminie nie dłuższym niż 10 dni od
dnia otrzymania pisma.
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5. Projekt odpowiedzi na skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli, kierowane przez
podmioty wymienione w ust. 1, przygotowuje Wydział Skarg i Wniosków na podstawie stanowisk
i informacji otrzymanych z jednostek organizacyjnych.
6. Jednostki kontrolne uznając możliwość i zasadność podjęcia kontroli doraźnej skargowej
w związku z realizacją wniosku o przeprowadzenie kontroli przekazanego do NIK przez podmioty,
o których mowa w ust. 1, występują do Prezesa NIK albo upoważnionego wiceprezesa NIK,
o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie na zasadach wymienionych w zarządzeniu określonym
w § 1 ust. 3 pkt 2, w terminie zapewniającym realizację zobowiązania wynikającego z udzielonej
odpowiedzi, o której mowa w ust. 5.
7. O wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej skargowej przez Prezesa NIK albo
upoważnionego wiceprezesa NIK, lub braku takiej zgody, jednostka NIK właściwa w sprawach
planowania kontroli zawiadamia niezwłocznie Wydział Skarg i Wniosków.
8. Jednostki kontrolne przekazują do Wydziału Skarg i Wniosków - zgodnie z zasadami określającymi
udostępnianie informacji publicznej - informacje o ustaleniach postępowania kontrolnego lub
wyjaśniającego, przeprowadzonego w związku ze skargami, wnioskami oraz wnioskami
o przeprowadzenie kontroli kierowanymi przez podmioty, o których mowa w ust. 1.
9. Do sposobu postępowania z dezyderatami, interpelacjami i oświadczeniami kierowanymi do NIK
przez Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu stosuje się ust. 1-8.
10. Wydział Skarg i Wniosków monitoruje realizację zobowiązań kontrolnych, podjętych w związku
z wnioskami o przeprowadzenie kontroli przekazanymi do NIK przez podmioty, o których mowa
w ust. 1.
§ 6.
1. Zlecenie kontroli przez Sejm lub jego organy, a także wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Prezesa Rady Ministrów rejestrowane są w Wydziale Skarg i Wniosków i bezzwłocznie
przekazywane do jednostki właściwej w sprawach planowania kontroli, celem nadania im
właściwego biegu stosownie do § 2 zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.
2. Jednostka właściwa w sprawach planowania kontroli przekazuje niezwłocznie do Wydziału Skarg
i Wniosków informacje o zmianach w Planie pracy NIK, wynikających z realizacji zlecenia lub
wniosku określonego w ust. 1.
3. Projekt odpowiedzi dla podmiotów określonych w ust. 1 przygotowuje Wydział Skarg i Wniosków
na podstawie informacji otrzymanych od jednostki właściwej w sprawach planowania.
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§ 7.
Wnioski o przeprowadzenie kontroli, których treść wskazuje na szczególne znaczenie społeczne lub
gospodarcze dla państwa albo które w istotny sposób dotyczą działalności NIK, kierowane przez inne
podmioty niż wymienione w § 5 ust. 1, przedstawiane są Prezesowi NIK, za pośrednictwem dyrektora
jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach skarg i wniosków. Prezes NIK wskazuje jednostkę
organizacyjną właściwą do załatwienia sprawy.
§ 8.
1. Wyniki wstępnej analizy skargi, wniosku lub wniosku o przeprowadzenie kontroli stanowią podstawę
rozstrzygnięcia co do sposobu załatwienia sprawy.
2. Załatwienie skargi, wniosku lub wniosku o przeprowadzenie kontroli następuje poprzez:
1) zbadanie sprawy w trybie kontroli doraźnej;
2) zbadanie sprawy w trybie kontroli planowej;
3) zlecenie kontroli organom, o których mowa w art. 12 ustawy o NIK;
4) przekazanie sprawy organowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy;
5) wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy;
6) przekazanie sprawy innej jednostce organizacyjnej NIK do wiadomości;
7) udzielenie wyjaśnień osobie wnoszącej skargę lub wniosek;
8) odłożenie sprawy ad acta.
§ 9.
Skargi na sposób załatwienia wcześniej kierowanej do NIK skargi, wniosku lub wniosku
o przeprowadzenie kontroli, rozpatrzonych przez Wydział Skarg i Wniosków, są przekazywane do
załatwienia bezpośredniemu przełożonemu pracownika, który wcześniej rozpatrywał przedstawioną
w nich sprawę; jednakże skargi tego rodzaju rozpatrywane przez kontrolne jednostki organizacyjne są
przekazywane do załatwienia dyrektorowi jednostki organizacyjnej NIK właściwej w sprawach skarg
i wniosków.
§ 10.
1. O sposobie załatwienia skargi, wniosku lub wniosku o przeprowadzenie kontroli zawiadamia się
wnoszącego na piśmie w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia otrzymania sprawy przez
NIK.
2. Odpowiedzi posłom i senatorom oraz radnym o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub informacji
o stanie ich rozpatrywania udziela się w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi lub wniosku
przez NIK.
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3.

Odpowiedzi o sposobie załatwienia wniosku o przeprowadzenie kontroli podmiotom wymienionym
w § 5 ust. 1 oraz radnym udziela się terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawy przez NIK.

4. Odpowiedzi o sposobie załatwienia dezyderatu, oświadczenia i interpelacji, kierowanych do
Najwyższej Izby Kontroli przez Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu, udziela się w terminie
odpowiednio – 30 dni dla dezyderatu i oświadczenia oraz - 21 dni dla interpelacji.
5. W przypadku niezałatwienia skargi, wniosku lub wniosku o przeprowadzenie kontroli w terminach
określonych w ust. 1 – 4, w związku z koniecznością zasięgnięcia opinii innych jednostek lub
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zawiadamia się osobę wnoszącą skargę, wniosek
lub wniosek o przeprowadzenie kontroli, podając przyczynę zwłoki oraz informację o aktualnym
stanie rozpatrywania sprawy i wskazując nowy termin jej załatwienia.
6. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub wniosku o przeprowadzenie kontroli,
rozpatrzonych w trybie kontroli doraźnej skargowej lub postępowania wyjaśniającego, nie wymaga
zwolnienia z tajemnicy kontrolerskiej.
§ 11.
1. Za zgodą prezesa NIK albo wyznaczonego wiceprezesa NIK, dyrektorzy jednostek kontrolnych NIK
– korzystając z uprawnień określonych w art. 12 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli – mogą zlecać
innym organom kontroli, rewizji lub inspekcji, działającym w administracji rządowej i samorządzie
terytorialnym, przeprowadzanie kontroli problemów wynikających z wniosków o przeprowadzenie
kontroli oraz skarg, zwracając się o udzielenie informacji o wynikach tych kontroli i sposobie ich
wykorzystania. Zlecenia kierowane do centralnych organów administracji rządowej podpisuje
Prezes NIK albo wyznaczony wiceprezes NIK.
2. O zleceniu przeprowadzenia kontroli organom określonym w ust. 1, kontrolna jednostka
organizacyjna NIK niezwłocznie zawiadamia, w formie pisemnej, Wydział Skarg i Wniosków.
§ 12.
1. Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli kierowane do NIK drogą elektroniczną
i opatrzone podpisem elektronicznym podlegają rozpatrzeniu.
2. Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli niezawierające imienia i nazwiska (nazwy)
oraz adresu pocztowego lub adresu e-mail wnoszącego albo nadesłane drogą elektroniczną
i zawierające jedynie adres e-mail, pozostawiane są bez rozpoznania 4.

4

W brzmieniu zarządzenia Nr 38/2018 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 3 lipca 2018 r.

5

§ 13.
1. Zgłaszający skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli przyjmowani są codziennie
w godzinach pracy NIK, w centrali NIK w Warszawie przez pracowników Wydziału Skarg
i Wniosków oraz w siedzibach delegatur przez osoby wyznaczone do prowadzenia skarg
i wniosków.
2. Prezes NIK albo upoważniony wiceprezes NIK przyjmuje interesantów zgłaszających skargi,
wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli, w sprawach pozostających w kompetencjach
Najwyższej Izby Kontroli, w każdy poniedziałek, od godz. 15.00 do 16.00, po uprzednim
przedstawieniu przez zainteresowanego, w formie pisemnej, za pośrednictwem Wydziału Skarg
i Wniosków, przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu jej terminu.
3. Kontrolerzy NIK w czasie przeprowadzania kontroli w jednostce kontrolowanej przyjmują zgłoszone
im skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli i niezwłocznie przekazują je dyrektorowi
właściwej jednostki kontrolnej do stosownego załatwienia.
§ 14.
1. Wydział Skarg i Wniosków po dokonaniu wstępnej analizy treści skargi, wniosku lub wniosku
o przeprowadzenie kontroli kierowanych do NIK, załatwia je we własnym zakresie albo przekazuje
do załatwienia właściwym kontrolnym jednostkom organizacyjnym NIK.
2. Wydział Skarg i Wniosków rozpoznając skargę, wniosek lub wniosek o przeprowadzenie kontroli
może zwracać się do właściwych merytorycznie kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK, w celu
uzyskania stanowiska co do możliwości zbadania przedstawionej w nich sprawy w trybie kontroli lub
co do innego sposobu jej załatwienia.
3. Stanowisko dla Wydziału Skarg i Wniosków, co do merytorycznego sposobu załatwienia sprawy
wniesionej przez podmioty inne, niż wymienione w § 5 ust. 1, dyrektorzy jednostek organizacyjnych
NIK przedstawiają w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania skargi, wniosku lub
wniosku o przeprowadzenie kontroli.
4. Stanowisko dla Wydział Skarg i Wniosków, co do merytorycznego sposobu załatwienia sprawy
wniesionej przez podmioty określone w § 10 ust. 2, dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK
przedstawiają w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania skargi, wniosku lub wniosku
o przeprowadzenie kontroli.
§ 15.
1. Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli kierowane bezpośrednio do delegatur
i departamentów lub przekazane im zgodnie z właściwością załatwiane są przez dyrektorów tych
jednostek, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
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2. Jeżeli skarga, wniosek oraz wniosek o przeprowadzenie kontroli nie dotyczy kompetencji kontrolnej
jednostki organizacyjnej, dyrektor tej jednostki przekazuje ją niezwłocznie do właściwej kontrolnej
jednostki do stosownego załatwienia.
3. Jednostki kontrolne uznając możliwość i zasadność podjęcia kontroli doraźnej skargowej
w związku z realizacją wniosku o przeprowadzenie kontroli, przekazanego do NIK przez podmioty
inne niż wymienione w § 5 w ust. 1, występują do Prezesa NIK albo upoważnionego wiceprezesa
NIK, o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym
mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.
§ 16.
1. Dyrektorzy departamentów i delegatur wyznaczają imiennie pracowników/a bezpośrednio
odpowiedzialnych za przyjmowanie, ewidencjonowanie i postępowanie z otrzymanymi
skargami, wnioskami oraz wnioskami o przeprowadzenie kontroli.
2. Imienny wykaz pracowników, o których mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne przekazują
niezwłocznie do Wydziału Skarg i Wniosków.
3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są odpowiedzialni również za prawidłowe i terminowe
opracowanie

okresowych

sprawozdań

dotyczących

skarg,

wniosków

oraz

wniosków

o przeprowadzenie kontroli, jak również za ich prawidłowe oznaczenie, zgodnie z klasyfikacją
określoną w:
1) załączniku nr 1 do zarządzenia, zawierającym klasyfikację problematyki skargowej według
działów gospodarki narodowej;
2) załączniku nr 2 do zarządzenia zawierającym klasyfikację problematyki skargowej według
grup przedmiotowo-podmiotowych;
3) załączniku nr 3 do zarządzenia zawierającym klasyfikację rodzajową.

§ 17.
Prezes NIK albo upoważniony wiceprezes NIK wyznacza jednostkę właściwą do rozpatrzenia wniosku
o przeprowadzenie kontroli w przypadku gdy z jego treści wynika, że właściwą do rozpatrzenia jest
więcej niż jedna jednostka organizacyjna NIK lub powstał spór co do właściwości w zakresie
rozpatrzenia wniosku.
§ 18.
1.

Wydział Skarg i Wniosków prowadzi w ramach elektronicznego systemu Zarządzania
Dokumentami i Sprawami Najwyższej Izbie Kontroli (ZDiS) centralny rejestr skarg, wniosków oraz
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wniosków o przeprowadzenie kontroli skierowanych do NIK, zawierający dane zgodnie
z klasyfikacją, o której mowa w § 16 ust. 3, wprowadzane przez Wydział Skarg i Wniosków oraz
kontrolne jednostki organizacyjne NIK.
2. Wydział Skarg i Wniosków prowadzi odrębny rejestr spraw kierowanych do NIK przez podmioty
wymienione w § 5 ust. 1 oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli określonych w § 6,
aktualizowany i dostępny dla członków Kierownictwa NIK oraz dla dyrektora i wicedyrektorów
departamentu właściwego w sprawach planu pracy. Za zgodą Prezesa NIK albo dyrektora
departamentu właściwego w sprawach planu pracy rejestr jest dostępny dla pracowników Wydziału
Koordynacji Kontroli Doraźnych. Wydział Skarg i Wniosków prowadzi również rejestr wniosków
o przeprowadzenie kontroli określonych w § 7, dostępny na zasadach, o których mowa
w niniejszym przepisie. 5
3. Kontrolne jednostki organizacyjne NIK prowadzą rejestr skarg i wniosków kierowanych
bezpośrednio do nich, aktualizowany bez zbędnej zwłoki, zawierający dane zgodnie z klasyfikacją,
o której mowa w § 16 ust. 3, w systemie elektronicznym ZDiS. Rejestry kontrolnych jednostek
organizacyjnych NIK są częścią centralnego rejestru.
§ 19.
1. Kontrolne jednostki organizacyjne NIK opracowują, na podstawie treści skarg, wniosków oraz
wniosków o przeprowadzenie kontroli, jak również na podstawie wyników przeprowadzonych
kontroli i posiadanych informacji o sposobie załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków
o przeprowadzenie kontroli, analizę problemów w nich zawartych za okres roczny i przekazują ją do
Wydziału Skarg i Wniosków w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. Analiza, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opisową charakterystykę otrzymanych skarg,
wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli w ujęciu przedmiotowo-podmiotowym,
informację na temat przeprowadzonych kontroli skargowych, określenie efektów tych kontroli, w tym
– finansowych oraz omówienie istotnych badań kontrolnych.
3. Wydział Skarg i Wniosków sporządza, w terminie do dnia 7 lutego każdego roku, zbiorcze
sprawozdanie liczbowe ze sposobu załatwienia skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie
kontroli w NIK za poprzedni rok kalendarzowy wraz z analizą problemów, o których mowa w ust. 2.
§ 20.
1. Wydział Skarg i Wniosków udostępnia, na wniosek kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK,
tematyczne zestawienia skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli, do
ewentualnego wykorzystania w opracowywaniu programu kontroli planowej albo doraźnej.
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2. Wydział Skarg i Wniosków przygotowuje na potrzeby prac planistycznych w NIK, analizę problemów
podnoszonych w korespondencji skargowej, w celu określenia obszarów zagrożonych
występowaniem nieprawidłowości, do ewentualnego uwzględnienia w pracach nad projektem
rocznego planu pracy.
3. Wydział Skarg i Wniosków współpracuje z Wydziałem Koordynacji Kontroli Doraźnych,
sporządzając na jego zlecenie zestawienia, analizy, informacje, opracowania i sprawozdania oraz
udostępniając dane i dokumenty, w tym w systemach informatycznych. 6
§ 21. 7
Na polecenie Prezesa NIK, wyznaczonego wiceprezesa NIK, dyrektora albo wicedyrektora
departamentu właściwego w sprawach planu pracy, jednostki organizacyjne NIK opracowują
informacje i sprawozdania ze sposobu postępowania ze skargami, wnioskami oraz wnioskami
o przeprowadzenie kontroli, inne niż określone w § 19.
§ 22.
1. Korespondencja elektroniczna kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK z Wydziałem Skarg i
Wniosków odbywa się za pośrednictwem systemu ZDiS, ze wskazaniem jako adresata –
Wydziału Skarg i Wniosków. 8
2. Stanowiska w sprawach konsultowanych przez Wydział Skarg i Wniosków z kontrolnymi
jednostkami organizacyjnymi NIK są przekazywane do Wydziału drogą elektroniczną w sposób
określony w ust. 1, w formie dokumentu pdf wraz z jego wersją edytowalną w Word. 9
3. Przy prowadzeniu korespondencji związanej z załatwianiem skarg, wniosków oraz wniosków
o przeprowadzenie kontroli jednostki organizacyjne NIK obowiązane są powoływać się na znak
i datę pisma, na które udziela się odpowiedzi.
§ 23.
Dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach skarg, wniosków oraz wniosków
o przeprowadzenie kontroli:
1) nadzoruje i kontroluje realizację niniejszego zarządzenia przez jednostki organizacyjne NIK;
2) może wystąpić do jednostek organizacyjnych NIK o udzielenie doraźnych informacji
dotyczących skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli;

Dodano zarządzeniem Nr 48/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 sierpnia 2020 r.
W brzmieniu zarządzenia Nr 48/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 sierpnia 2020 r.
8 W brzmieniu zarządzenia Nr 64/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 września 2020 r.
9 Ibidem.
6
7

9

3) jest właściwy do podjęcia postępowania w sprawie otrzymanych skarg, wniosków oraz
wniosków o przeprowadzenie kontroli, niezależnie od właściwości jednostek organizacyjnych
NIK, z zastrzeżeniem § 4 – 6;
4) może polecić pracownikom Wydziału Skarg i Wniosków przeprowadzenie w jednostkach
organizacyjnych NIK kontroli w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg,
wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli jak również szkolenia w tym zakresie.
§ 24.
Traci moc zarządzenie Nr 22/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do
Najwyższej Izby Kontroli, zmienione zarządzeniem Nr 31/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia
14 września 2012 r.
§ 25.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Krzysztof KWIATKOWSKI
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 532014
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
z dnia 10 lipca 2014 r.

Klasyfikacja problematyki skargowej według działów gospodarki narodowej

DZIAŁY

000 Nie mieszczące się w
działach
100 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

150 Oświata i wychowanie

10B

15B
15C

10A

10O

podtrzymywanie i
rozpowszechnianie tradycji
narodowej i państwowej
ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
działalność muzeów
miejsca pamięci narodowej, groby
i cmentarze wojenne, pomniki
zagłady i ich strefy ochronne
działalność twórcza, artystyczna,
kultura ludowa i rękodzieło
artystyczne oraz ich ochrona
wydawnictwa, księgarstwo,
biblioteki i czytelnictwo
edukacja kulturalna
wystawy artystyczne
polityka audiowizualna
amatorski ruch artystyczny,
organizacje i stowarzyszenia
regionalne oraz społecznokulturalne
wymiana kulturalna z zagranicą
działalność widowiskowa i
rozrywkowa
działalność archiwalna
funkcjonowania jednostek
publicznej radiofonii i telewizji
mniejszości narodowe i etniczne

11A
11B
11C

kultura fizyczna
sport powszechny i wyczynowy
sport osób niepełnosprawnych

12A
12B
12C
12D
12E

poczta
telekomunikacja
telefonia komórkowa
inne sieci telefoniczne
gospodarka zasobami
częstotliwości radiowych

10C
10D
10E
10F
10G
10H
10I
10J

10K
10L
10M
10N

110 Kultura fizyczna i sport

120 Łączność

gospodarczych (przedsiębiorców)
do wykonywania zadań na
wypadek wystąpienia stanów
nadzwyczajnych

15A

15D
15E
15F
15G

15H

badania naukowe
prace badawczo-rozwojowe

14A

Obrona Państwa oraz siły zbrojne
R.P.
udział R.P. w wojskowych
przedsięwzięciach organizacji
międzynarodowych oraz w
zakresie wywiązywania się z
zobowiązań militarnych
wynikających z umów
międzynarodowych
gospodarowanie mieniem
służba wojskowa
nadzoru Ministra Obrony
Narodowej nad Agencją Mienia
Wojskowego oraz Wojskową
Agencją Mieszkaniową
produkcji, dostaw (eksportu i
importu) uzbrojenia, środków
bojowych oraz sprzętu
wojskowego i specjalnego, a także
obrotu bronią i amunicją
planowania i realizacji prac
naukowo-badawczych i
wdrożeniowych na rzecz
obronności państwa i
bezpieczeństwa wewnętrznego
przygotowania podmiotów

16A
16B
16C
16D
16E
16F

14C
14D
14E

14F

14G

14H

kształcenie, nauczanie i
wychowanie
kultura fizyczna dzieci i młodzieży
organizacje dziecięce i
młodzieżowe
udzielanie pomocy materialnej
dzieciom i młodzieży
międzynarodowa współpraca
dzieci i młodzieży
kształcenia i doskonalenia kadr i
edukacji pozaszkolnej
organizowania i nadzorowania
działalności Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych
komisji egzaminacyjnych
nadzorowanie i zarządzanie
oświatą

18D
18E
18F
18G
18H
18I
18J

18K

zatrudnienie
przeciwdziałanie bezrobociu
stosunki pracy i warunki pracy
wynagrodzenia i świadczenia
pracownicze
zbiorowe stosunki pracy i spory
zbiorowe
związki zawodowe i organizacje
pracodawców

17A
17B
17C
17D
17E

17F

17G
17H
17I
17J
17K
17L
17M
17N
17O

19A

19B

produkcja roślinna i ochrona roślin
uprawnych
nasiennictwo
produkcja zwierzęca i hodowla
zwierząt
ochrona zdrowia zwierząt,
weterynaryjna ochrona zdrowia
publicznego, ochrona zwierząt
zdrowotna jakość środków
spożywczych pochodzenia
zwierzęcego w miejscach ich
pozyskiwania, wytwarzania,
przetwarzania i składowania
obrót produktami leczniczymi
weterynaryjnymi i wyrobami
medycznymi stosowanymi w
weterynarii
zdrowotna jakość środków
żywienia zwierząt
izby rolnicze
związki zawodowe rolników i
organizacje społeczno-zawodowe
rolników
rybactwo śródlądowe
rybołówstwo morskie
gospodarowanie żywymi zasobami
morza
system finansowania rolnictwa,
fundusze unijne
tworzenie miejsc pracy w związku
z restrukturyzacją państwowej
gospodarki rolnej
wspierania działań mających na
celu udzielanie pomocy byłym
pracownikom państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej
i członkom ich rodzin w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych

19C
19D
19E

współpraca z organizacjami
zrzeszającymi jednostki
samorządu terytorialnego w
zakresie spraw społecznogospodarczego rozwoju kraju
współpraca z jednostkami
samorządu terytorialnego w
zakresie rozwoju regionalnego
projekty narodowej strategii
rozwoju regionalnego
kontrakty wojewódzkie zawierane
w trybie ustawy o Narodowym
Planie Rozwoju
programowanie i wykorzystanie
funduszy strukturalnych oraz
Funduszu Spójności

200 Rynki rolne
20A
20B
20C

przetwórstwo i przechowalnictwo
rolno-spożywcze
jakość handlowa artykułów rolnospożywczych
mechanizmy regulacji rynków
rolnych

210 Sprawiedliwość
21A
21B
21C
21D
21E

21F
21G
21H

sądownictwo
prokuratura
notariat
adwokatura
wykonywanie kar oraz środków
wychowawczych i środka
poprawczego orzeczonego przez
sądy
pomoc postpenitencjarna
odwołania od wyroków
warunki odbywania kar

220 Skarb Państwa
22A
22B
22C
22D
22E

180 Rozwój wsi
18A

państwa
ochrona gruntów przeznaczonych
na cele rolne
scalanie i wymiana gruntów,
gleboznawcza klasyfikacja
gruntów
podział i rozgraniczenia
nieruchomości na obszarze wsi
melioracja, gospodarka wodna,
zaopatrzenie wsi i rolnictwa w
wodę
oczyszczanie ścieków i
gospodarka odpadami
elektryfikacja i gazyfikacja wsi
telefonizacja wsi
prace urządzeniowo-rolne na
gruntach Skarbu Państwa
rozwój przedsiębiorczości na
terenach wiejskich, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych
rolników, pozarolnicze formy
aktywności zawodowej i
gospodarczej mieszkańców wsi
rządowych programów rozwoju
infrastruktury komunalnej

190 Rozwój regionalny

170 Rolnictwo

140 Obrona narodowa
14B

18C

160 Praca

130 Nauka
13A
13B

18B

22F

kształtowanie ustroju rolnego

11

komercjalizacja i prywatyzacja
przedsiębiorstw państwowych
narodowe fundusze inwestycyjne i
ich prywatyzacja
ochrona interesów Skarbu Państwa
polityka Państwa w zakresie
przekształceń własnościowych
mienia komunalnego
przekształcenia własnościowe w
gospodarce narodowej
wykonywanie uprawnień
wynikających z praw

22G

majątkowych Skarbu Państwa
sprawowania kontroli
wykonywania uprawnień
wynikających z praw
majątkowych Skarbu Państwa
przez państwowe jednostki
organizacyjne

230 Szkolnictwo wyższe
23A
23B
23C

nadzór nad szkołami wyższymi
finansowanie nauki w szkołach
wyższych
uznawanie kwalifikacji w
zawodach regulowanych

240 Transport
24A
24B
24C
24D
24E
24F
24G
24H
24I
24J
24K
24L

funkcjonowanie i rozwój
infrastruktury transportu
samochodowego
funkcjonowanie i rozwój
infrastruktury transportu
kolejowego
funkcjonowanie i rozwój
infrastruktury transportu
lotniczego
budowa, modernizacja utrzymanie
i ochrona dróg publicznych
ruch drogowy, kolejowy, lotniczy
oraz żegluga śródlądowa
przewóz osób i rzeczy środkami
transportu samochodowego
przewóz osób i rzeczy środkami
transportu kolejowego
przewóz osób i rzeczy środkami
transportu lotniczego
przewóz osób i rzeczy środkami
transportu żeglugi śródlądowej
komunikacja publiczna
bezpieczeństwo ruchu drogowego,
kolejowego, powietrznego, żeglugi
śródlądowej
spedycji krajowej i
międzynarodowej

250 Turystyka
25A
25B

zagospodarowanie turystyczne
kraju
rynek turystyczny

260 Środowisko
26A
26B

26C
26D
26E
26F
26G

ochrona i kształtowanie
środowiska oraz wykorzystanie
jego zasobów
ochrona przyrody, w tym w
parkach narodowych i
krajobrazowych, rezerwatach
przyrody, oraz ochrona gatunków
roślin i zwierząt
leśnictwo
gospodarka zasobami naturalnymi
geologia
łowiectwo
system finansowania środowiska,
fundusze unijne

270 Sprawy wewnętrzne
27A
27B
27C
27D
27E
27F

ochrona bezpieczeństwa i
porządku publicznego
ochrona granic Państwa, kontorla
ruchu granicznego i
cudzoziemców
sprawy obywatelstwa i
cudzoziemców
obrona cywilna
ochrona przeciwpożarowa
przeciwdziałanie skutkom klęsk
żywiołowych i innych podobnych
zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu publicznemu

27G
27H

27I

27J

ratownictwo górskie i wodne
nadzoru Prezesa Rady Ministrów
nad działalnością Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i
Agencji Wywiadu
przygotowania podmiotów
gospodarczych (przedsiębiorców)
do wykonywania zadań na
wypadek wystąpienia stanów
nadzwyczajnych
funkcjonowania Policji i innych
formacji, organów oraz jednostek
organizacyjnych podległych,
podporządkowanych lub
nadzorowanych przez ministra
właściwego do spraw
wewnętrznych

280 Wyznania religijne
28A
28B

stosunki Państwa z Kościołem
Katolickim
stosunki Państwa z innymi
kościołami i związkami
wyznaniowymi

290 Zabezpieczenie społeczne
29A
29B
29C
29D
29E
29F
29G
29H

29I

29J
29K

ubezpieczenie społeczne i
zabezpieczenie społeczne
ubezpieczenie społeczne rolników
fundusze emerytalne
pomoc społeczna i świadczenia na
rzecz rodziny
świadczenia socjalne
rehabilitacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych
kombatanci i osoby
represjonowane
koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego, z
wyjątkiem rzeczowych świadczeń
leczniczych
działalność pożytku publicznego,
w tym nadzoru nad prowadzeniem
tej działalności przez organizacje
pożytku publicznego
ubezpieczenia zdrowotne
prewencja rentowa

300 Sprawy zagraniczne
30A
30B

30C

30D
30E

stosunki R.P. z innymi państwami
oraz z organizacjami
międzynarodowymi
reprezentowanie i ochrona
interesów R.P. i jej obywateli oraz
polskich osób prawnych z
zagranicą
współpraca z Polakami
zamieszkałymi za granicą, w tym
wspieranie polskich instytucji
kulturalnych i oświatowych za
granicą
promocja R.P. i języka polskiego ,
działalności gospodarczej,
naukowej kulturalnej i sportowej
organizacja i działalność
przedstawicielstw
dyplomatycznych i konsularnych

310 Zdrowie
31A
31B

31C
31D
31E

31F
31G
31H

ochrona zdrowia i zasad
organizacji opieki zdrowotnej
nadzór nad produktami
leczniczymi, wyrobami
medycznymi i produktami
biobójczymi oraz nad
kosmetykami w zakresie
zabezpieczenia zdrowia ludzi
organizacja i nadzór nad systemem
Ratownictwa Medycznego
zawody medyczne
warunki sanitarne i nadzór
sanitarny, z wyłączeniem nadzoru
nad żywnością objętego działem
rolnictwo
wydawanie zezwoleń na
wprowadzanie do obrotu nowej
żywności i produktów leczniczych
lecznictwo uzdrowiskowe
koordynacja systemów

zabezpieczenia społecznego w
zakresie rzeczowych świadczeń
leczniczych

43N

przekazywanie środków własnych
Unii Europejskiej
realizacja zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej

440 Gospodarka

43O

320 Integracja Europejska
32A
32B

44A
44B

410 Administracja publiczna
41A
41B
41C
41D
41E
41F
41G
41H
41I
41J
41K

41L
41M

44C
44D

organizacja urzędów administracji
publicznej i procedur
administracyjnych
reforma i organizacja struktur
administracji publicznej
zespolona administracja rządowa
w województwie
podział administracyjny państwa
ewidencja ludności
zbiórki publiczne
funkcjonowanie systemu kontroli,
rewizji i inspekcji
funkcjonowania systemu organów
administracji rządowej i organów
samorządu terytorialnego
wykonywanie ustawowych zadań
przez organy samorządu
terytorialnego
gospodarowanie mieniem
samorządu terytorialnego
funkcjonowanie systemu organów
sprawujących nadzór nad
działalnością organów samorządu
terytorialnego
funkcjonowanie służby cywilnej
sprawowania nadzoru przez
Prezesa Rady Ministrów

44E
44F
44G

44H

44I
44J
44K
44L
44M

44N

420 Budżet

44O

42B

44P

42A

42C
42D
42E
42F
42G
42H

opracowanie i wykonanie budżetu
państwa
system finansowania samorządu
terytorialnego
system finansowania sfery
budżetowej
system finansowania
bezpieczeństwa państwa
zarządzanie długiem publicznym
wykonanie budżetu jednostek
samorządu terytorialnego
realizacja dochodów z podatków
bezpośrednich, pośrednich oraz
opłat
przyznawania partiom
politycznym i komitetom
wyborczym wyborców dotacji i
subwencji z budżetu państwa

44Q

44R
44S

44T

430 Finanse publiczne
43A
43B
43C
43D
43E

43F
43G
43H
43I
43J
43K
43L
43M

realizacja dochodów z podatków
bezpośrednich, pośrednich oraz
opłat
koordynowanie i organizowanie
współpracy finansowej,
kredytowej i płatniczej z zagranicą
współpraca z międzynarodowymi
organizacjami finansowymi
realizacja przepisów dotyczących
ceł
finansowanie jednostek
realizujących zadania objęte
budżetem państwa i finansowanie
samorządu terytorialnego
dochodzenie należności Skarbu
Państwa
gry losowe, zakłady wzajemne
rachunkowość
prawo dewizowe
bilans finansów sektora
publicznego i prognozowanie
bilansu płatniczego
kontrola skarbowa oraz nadzór nad
organami kontroli skarbowej
kontrola finansowa i audyt
wewnętrzny w jednostkach sektora
finansów publicznych
ceny

gospodarowanie publicznymi
środkami finansowymi
wykonanie założeń polityki
pieniężnej

46D

ochrona środowiska morskiego

47A

współpraca gospodarcza z
zagranicą
certyfikacja i własność
przemysłowa
działalność gospodarcza
funkcjonowanie krajowych
systemów energetycznych
współpraca z organizacjami
samorządu gospodarczego
wykorzystanie energii atomowej
obrót z zagranicą towarami i i
technologiami w związku z
porozumieniami i zobowiązaniami
międzynarodowymi
ustalanie taryf celnych,
kontyngentów oraz wprowadzanie
zakazów przywozu i wywozu
towarów i technologii
funkcjonowanie systemu celnego
świadczenie usług związanych z
podpisem elektronicznym
systemu normalizacji, badań i
oceny zgodności oraz miar i
probiernictwa
funkcjonowanie specjalnych stref
ekonomicznych
funkcjonowanie gospodarki, w
tym sektora państwowego w
przemyśle, górnictwie, przemyśle
obronnym orz regulatorów rynku
wewnętrznego
system rezerw państwowych i
obowiązkowych zapasów paliw
przeciwdziałanie praktykom
monopolistycznym, ochrona
konkurencji i konsumentów
system pomocy ze środków
publicznych dla przedsiębiorców,
w tym małych i średnich
przedsiębiorstw
prognozowania rozwoju
gospodarczego państwa i
sektorowego programowania
strategicznego
przystosowania przemysłu do
wykonywania zadań w warunkach
szczególnych
funkcjonowania organów nadzoru
i dozoru, w tym: górniczego,
handlowego, energetycznego i
technicznego
nadzór ministra właściwego do
spraw gospodarki nad
działalnością URE, Urzędu
Patentowego RP, Centrum
Akredytacji, UDT, Agencji
Rezerw Materiałowych oraz
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

47B

kształtowanie, ochrona i
racjonalne wykorzystanie zasobów
wodnych
trzymanie śródlądowych wód
powierzchniowych, stanowiących
własność Skarbu Państwa,
budowle i urządzenia wodne
budowa, modernizacja oraz
utrzymanie śródlądowych dróg
wodnych
ochrona przeciwpowodziowa
funkcjonowanie państwowej
służby hydrologicznometeorologicznej
współpraca międzynarodowa na
wodach granicznych

450 Budownictwo,
gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa
45A
45B
45C
45D
45E
45F
45G
45H
45I
45J
45K

architektura
geodezja i kartografia
budownictwo
nadzór architektonicznobudowlany
zagospodarowanie przestrzenne
wspieranie mieszkalnictwa
gospodarka nieruchomościami
polityka miejska
rządowe programy rozwoju
infrastruktury komunalnej
ogródki działkowe
gospodarki gruntami nierolniczymi
i obrotu nieruchomościami

460 Gospodarka morska
46A
46B
46C

12

transport morski i żegluga morska
obszary morskie
porty i przystanie morskie

470 Gospodarka wodna

47C
47D
47E
47F

480 Instytucje finansowe
48A
48B
48C
48D
48E

48F
48G

banki
zakłady ubezpieczeń
fundusze powiernicze
funkcjonowanie rynku
finansowego
funkcjonowania państwowego
nadzoru nad systemem bankowym,
ubezpieczeniowym, publicznym
obrotem papierami wartościowymi
przekształceń własnościowych w
sektorze bankowym i
ubezpieczeniowym
sprawowania nadzoru przez
Prezesa Rady Ministrów nad
Komisją Papierów Wartościowych
i Giełd oraz Komisją Nadzoru
Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych

490 Informatyzacja
49A
49B
49C
49D
49E

49F
49G

49H

infrastruktura informatyczna oraz
systemy i sieci teleinformatyczne
technologie i techniki
informacyjne oraz standardy
informatyczne
informatyzacja administracji
rządowej
informatyzacja administracji
samorządowej
inwestycje w dziedzinie
informatyki
edukacja informacyjna usług
teleinformatycznych i
multimedialnych
zastosowanie informatyki w
społeczeństwie informacyjnym, w
szczególności w gospodarce,
bankowości i edukacji
realizacja zobowiązań
międzynarodowych R.P. w
dziedzinie informatyzacji
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Klasyfikacja problematyki skargowej według grup przedmiotowo-podmiotowych

3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108

3200
3201
3202
3203
3204

3300
3301
3303

3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406

3500
3501
3502
3503

3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607

3700
3701
3702

PODMIOT

SĄDOWNICTWO
Sąd
Notariat
Adwokatura
Komornicy
Zakłady karne i areszty
Naczelny Sąd
Administracyjny
Sądownictwo specjalne i
kolegia
Syndyk & Sędzia
Komisarz

ORGANY ŚCIGANIA
Prokuratura
Policja
Służby specjalne
Służby ratunkowe

WOJSKO

Służba czynna
Administracja Wojskowa

BUDYNKI I LOKALE
Budynki i lokale
komunalne
Budynki i lokale
spółdzielcze
Budynki i lokale
zakładowe
Budynki i lokale prywatne
Budynki i lokale w
administracji specjalnej
Wspólnoty mieszkańców

OCHRONA
ŚRODOWISKA
Organy zajmujące się
ochrona środowiska
Powódź
Parki Narodowe i
Rezerwaty

PROBLEMATYKA
ROLNA I LEŚNA
Agendy i instytucje (ANR,
ARR itp.)
Inne jednostki świadczące
na rzecz rolnictwa
Gospodarka rolna
Lasy Państwowe
Gospodarka leśna
niepaństwowa
Gospodarka wodna
Służby weterynaryjne

ZAKŁADY PRACY

3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715

Zakłady budżetowe
Przedsiębiorstwa
państwowe
Jednoosobowe Spółki
Skarbu Państwa
Inne Spółki Akcyjne
Spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwa prywatne
i zakłady rzemieślnicze
Przedsiębiorstwa i zakłady
podległe samorządom
Fundacje i stowarzyszenia
Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie pracy
Spółdzielnie rolne
Spółdzielnie inwalidów
Samorząd pracowniczy
Organizacje związkowe
NFI

3801

ZUS i inne organy

3703
3704
3705
3706
3707

3800

OPIEKA
SPOŁECZNA

3802
3803
3804
3805

3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906

4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006

4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108

4200
4201
4202
4203
4204

emerytalno - rentowe
Lekarz orzecznik
Niepełnosprawni
Organy opieki społecznej
Domy pomocy społecznej

4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409

4601
4602
4603

NIK
Organy NIK
Pracownicy NIK

4700

Telekomunikacja Polska
S.A.
Łączność inna
Transport
Poczta Polska
Usługi
Usługi energetyczne i
gazownicze
Handel
Komunikacja

4701
4702
4703
4704

4800
4801
4803
4804
4805
4806
4807
4808

NAUKA, OŚWIATA,
KULTURA, SPORT I
TURYSTYKA

ORGANY
ADMINISTRACJI
SAMORZĄDOWEJ

4504
4505
4506
4507
4508
4509

4600

TRANSPORT,
HANDEL, USŁUGI

Prezydentowi
Państwowa Komisja
Wyborcza
Agencje Rządowe

Wójt, sołtys, burmistrz,
prezydent miasta
Urząd Gminy, Urząd
Miasta
Rada Gminy
Sejmik Samorządowy
Powiaty
Starosta
Samorząd wojewódzki
Marszałek Województwa

4503

Zakłady ubezpieczeniowe
Biura Maklerskie
Rynek Kapitałowy
Organy finansowe i
skarbowe
Gry i zakłady losowe
Urzędy celne

Banki państwowe
Banki spółdzielcze
Banki prywatne
BGŻ
Nadzór bankowy
Podmioty parabankowe

4400

4501

FINANSE

4301
4302
4303
4304
4305
4306

4300

4500

Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Lecznictwo sanatoryjne
Jednostki farmaceutyczne
Wojewódzka komisja
lecznictwa
uzdrowiskowego
NFZ

4211

4206
4207
4208
4209
4210

4411

SŁUŻBA ZDROWIA

Szkolnictwo podstawowe
Szkolnictwo średnie
Szkolnictwo wyższe
Placówki naukowobadawcze i instytuty
Placówki dydaktycznowychowawcze
Wydawnictwa
Środki masowego przekazu
Sport i turystyka
Kultura
Biura turystyczne i domy
wczasowe
Wynalazczość

4205

4410

4898
4899

NAJWYŻSZA IZBA
KONTROLI

NIEJASNE

Niejasne z powodu
osobowości autora
Niejasne z innych
powodów
Nieczytelne
Wypowiedzi ogólne

INNE

Osoby fizyczne
Służba zagraniczna
Kościół Katolicki
Związki wyznaniowe
Organizacje charytatywne
Inne stowarzyszenia
Inne organy inspekcji i
kontroli
Wypowiedzi dotyczące
kontroli innych niż NIK
Niemieszczące się w
wykazanych grupach

5016
5019
5003
5074
5037
5043
5009
5036
5040
5001
5049
5053
5055
5054
5033
5059
5051
5006
5057
5065
5069
5068
5067
5058
5011
5013
5021
5032
5064
5002
5062
5026
5015
5018
5071
5079
5063
5072
5031

5045
5061
5014
5070
5077
5005

BANKOWOŚĆ

5007
5012
5020
5076
5046
5008

ORGANY
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

5044
5034
5073
5041
5017
5080
5066
5042
5056

Premier (KPRM)
Minister (ministerstwo)
Urząd Rejonowy
Terenowy Organ
Administracji
Inny Organ Centralny
Organ Administracji
Specjalnej
Wojewoda, Urząd
wojewódzki
Prezydent R.P. i
Kancelaria
Organy podległe

5039
5075
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PRZEDMIOT

Cła
Czynności procesowe
Czynsze i opłaty
Dane osobowe
Dotacje
Działalność
dochodzeniowo-śledcza
Eksmisje
Eksploatacja
Emerytury
Fundusze unijne
Gospodarka finansowa
Gospodarka komunalna i
przestrzenna
Gwarancje i poręczenia
Inne nadużycia
Korupcja i łapownictwo
Kredyty
Kupno sprzedaż
Legalność
Likwidacje
Lokaty
Niemieszczące się w
wykazanych grupach
Nieprawidłowości w
działalności gospodarczej
Obrót papierami
wartościowymi

5030
5100
5027
5023
5035
5078
5022
5029
5052
5010
5048
5047
5050
5038
5025
5024
5060
5028

Ochrona środowiska
Odszkodowania
Odwołania
Opieszałość i przewlekłość
Opłaty
Oprocentowanie
Planowanie przestrzenne
Podatki
Polityka finansowa
Postanowienia i wyroki
Procesy decyzyjne,
uchwały
Prośba o kontrolę inną niż
NIK
Prośba o materiały z
kontroli
Prośba o wyjaśnienia i
informacje od NIK
Prywatyzacja
Przestępstwa pospolite
Przetargi
Przydziały
Reforma
Reforma administracji
Reforma edukacji
Reforma ubezpieczeń
społecznych
Reforma zdrowia
Reklamacje
Rekompensaty
Remonty
Renty inwalidzkie
Reprywatyzacja
Restrukturyzacja
Rewizje
Roszczenia wynikające ze
stosunku pracy
Rynek pracy
Samowola budowlana
Scalenia i rozgraniczenia
Skarga na postępowanie
skargowe
Służba Cywilna
Sprawy cywilnoprawne
Sprawy geodezyjne,
katastry
Sprawy kadrowe i
administracyjne
Sprawy socjalno - bytowe
Symbole narodowe
System płacowy
Świadczenia z tytułu
wypadków przy pracy i
chorób zawodowych
Upadłość
Usługi parabankowe i
leasing
Waloryzacja
Warunki pracy (BHP)
Wypowiedzi dotyczące
NIK
Wywłaszczenia
Zadania własne
Zadania zlecone
Zamówienia publiczne
Zaopatrzenie w leki i
sprzęt rehabilitacyjny
Zapomogi
Zasiłki
Zwolnienia i odroczenia
Zwolnienia z pracy
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Klasyfikacja rodzajowa
Rodzaj pisma

WOJEWÓDZTWA
01

Mazowieckie

02

Dolnośląskie

03

Kujawsko-Pomorskie

04

Lubelskie

05

Lubuskie

06

Łódzkie

07

Małopolskie

08

Opolskie

09

Podkarpackie

10

Podlaskie

11

Pomorskie

12

Śląskie

13

Świętokrzyskie

14

Warmińsko-Mazurskie

15

Wielkopolskie

16

Zachodniopomorskie

17

Cały kraj, internet, zagranica

St
I
N

B
C
E
G
I
O
R
S
T
U
V
W
X
Z
N

Informacja
Wniosek o kontrolę

S

Odpowiedź
Prośba o informacje lub materiały z
kontroli
Skarga

C

Częściowo

O
R

Zasadność
N
T

Nie
Tak

Sposób załatwienia
A/A

Typ pisma
A

Stanowisko w sprawie

D

Anonim
Prezydent RP

DO

Premier

K

Internet

KB

Organy Sejmu
Indywidualne

MO

Posłowie do Parlamentu Europejskiego
Za pośrednictwem organizacji
związkowych
Za pośrednictwem organizacji
społecznych
Posłowie

SWB
SWO
UW
ZK

Senatorowie

Odłożono ad acta
Przekazano do wykorzystania innej
jednostce NIK
Przekazano do innej jednostki NIK
z prośbą o stanowisko
Kontrola
Zakwalifikowano do kontroli
budżetowej
Przekazano do policji lub
prokuratury
Skierowano do organu właściwego
bez odpowiedzi
Skierowano do organu właściwego
z odpowiedzią
Udzielono wyjaśnień
Zakwalifikowano do kontroli

innym organom
kontroli, rewizji i inspekcji
Zlecenie kontroli

Radni

ZL

Wtórne
Inne
Zbiorowe
Notatka
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