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Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach o wynikach kontroli w 2020 r.1

Lp.
Tytuł kontroli

(dział administracji rządowej)
Akt prawny lub problem, 

 który należy ująć w akcie prawnym
Treść wniosku

de lege  ferenda
Stan realizacji

wniosku
Uzasadnienie wniosku

1. Nadzór wojewodów nad stanowieniem 
prawa przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego

(dział: administracja publiczna)
P/19/103

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz.: 713), 
ustawa z dnia  5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
ustawa z dnia  5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668)

Rozważenie odrębnego uregulowania zasad postępowania 
nadzorczego, które zastąpiłoby lub uzupełniło normę art. 91 
ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (i odpowiednio: 
art. 79 ust. 5 o samorządzie powiatowym oraz art. 82 
ust. 6 o samorządzie województwa) np. o taksatywne 
wyliczenie przepisów k.p.a. znajdujących zastosowanie 
w postępowaniu nadzorczym wojewody.

Niezrealizowany Wyniki kontroli wskazują, że treść art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie 
gminnym (i odpowiednio art. 79 ust. 5 o samorządzie powiatowym 
oraz art. 82 ust.6 o samorządzie województwa), zobowiązującego 
do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniu 
nadzorczym oraz samo jego stosowanie nastręcza wielu problemów 
interpretacyjnych, czego dowodzi zróżnicowana praktyka organów 
nadzoru. Wobec powyższego, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
zasadnym jest rozważenie odrębnego uregulowania zasad 
postępowania nadzorczego, które zastąpiłoby lub uzupełniło normę 
wskazanego artykułu, np. o taksatywne wyliczenie przepisów 
k.p.a., które znajdują zastosowanie w postępowaniu nadzorczym. 
Wyznaczenie za pomocą norm prawnych granic ingerencji organu 
nadzoru w postępowaniu nadzorczym jest niezbędne dla ochrony 
konstytucyjnej i ustawowej wartości, jaką jest samodzielność jednostek 
samorządu terytorialnego. 

2. Nadzór wojewodów nad stanowieniem 
prawa przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego

(dział: administracja publiczna)
P/19/103

Ustawa z dnia 20 lipca 1999 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Wobec nieujęcia w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych, w katalogu aktów i orzeczeń podlegających 
obowiązkowi ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym, wyroków sądów uwzględniających skargi  
na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, niezbędne jest, 
zdaniem NIK, doprecyzowanie w tym przepisie,  
że publikacji podlegają tylko rozstrzygnięcia prawomocne 
lub rozszerzenie tego katalogu o wyroki sądów 
uwzględniające skargi na ogłoszone rozstrzygnięcia.

Niezrealizowany Kontrola wykazała, że w wojewódzkich dziennikach urzędowych 
ogłaszane były zarówno rozstrzygnięcia nadzorcze prawomocne, 
jak i te, które zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. 
Wobec nieujęcia w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, 
w katalogu aktów i orzeczeń podlegających obowiązkowi 
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym wyroków sądów 
uwzględniających skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, 
niezbędne jest, zdaniem NIK, doprecyzowanie w tym przepisie, 
że publikacji podlegają tylko rozstrzygnięcia prawomocne  
lub rozszerzenie tego katalogu o wyroki sądów uwzględniające skargi 
na ogłoszone rozstrzygnięcia.

3. System bezpieczeństwa obrotu 
środkami ochrony roślin

(dział: rolnictwo) 
P/19/086

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r.  
o środkach ochrony roślin
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2097)

Podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany 
art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 
ochrony roślin poprzez odstąpienie od dokonywania przez 
organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORiN) oceny zagrożenia dla zdrowia konsumenta tych 
płodów rolnych, dla których wyniki badań laboratoryjnych 
wykazały przekroczenie najwyższego prawnie 
dopuszczalnego poziomu stężenia pozostałości pestycydów 
w żywności i paszy lub na ich powierzchni (NDP) pozostałości 
środków ochrony roślin (ŚOR).

Niezrealizowany Każde przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości ŚOR jest niezgodnością, a zatem bez względu na wynik 
oceny ryzyka, produkty, w których stwierdzono przekroczenie 
NDP pozostałości ŚOR, nie powinny w ogóle trafić do obrotu. 
Ponadto z uwagi na fakt, że przedmiotowy przepis odnosi się 
do płodów rolnych, które przed zbiorem nie są w świetle prawa 
żywnością, konieczne jest dodanie do przepisów ustawy regulacji 
umożliwiających uchylenie wydanego zakazu po wypełnieniu przez 
producenta określonych warunków, np. po przedstawieniu wyników 
badań potwierdzających, że w momencie wprowadzania do obrotu 
zakwestionowane wcześniej płody rolne nie zawierają pozostałości 
środków ochrony roślin w ilości przekraczającej najwyższe 
dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w rozumieniu 
przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4. System bezpieczeństwa obrotu 
środkami ochrony roślin

(dział: środowisko)
P/19/086

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)

Podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany 
art. 401c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska w celu umożliwienia przeznaczenia środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
prowadzone w ramach programów wieloletnich, których 
przedmiotem jest prowadzenie badań zawartości pozostałości 
środków ochrony roślin (ŚOR) w płodach rolnych.

Niezrealizowany Z uwagi na fakt, iż badania pozostałości ŚOR w płodach rolnych 
wpisują się ściśle w działania związane z ochroną środowiska 
(niewłaściwe zastosowanie ŚOR bądź stosowanie ŚOR 
niedopuszczonych do danej uprawy stwarzające zagrożenie 
zanieczyszczenia gleb i wód tymi środkami), należałoby dopuścić 
w określonym zakresie finansowane wydatków z tym związanych  
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
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5. System bezpieczeństwa obrotu 
środkami ochrony roślin

(dział: rolnictwo)
P/19/086

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r.  
o środkach ochrony roślin 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2097)

Podjęcie działań legislacyjnych zmierzających 
do wprowadzenia do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin obowiązku dokumentowania 
sprzedaży środków ochrony roślin użytkownikom 
profesjonalnym, w celu identyfikacji nabywcy i w 
konsekwencji usprawnienia kontroli przedsiębiorców 
stosujących środki ochrony roślin (śor) i kolejnych nabywców. 

Niezrealizowany W toku kontroli systemu bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony 
roślin stwierdzono brak skuteczności działań kontrolnych dotyczących 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, wynikający 
z braku możliwości zidentyfikowania nabywców środków ochrony 
roślin. Podmioty zajmujące się zbywaniem środków ochrony 
roślin, ze względu na brak obowiązku sporządzania dokumentacji 
zawierającej dane nabywców, nie były w stanie wskazać podmiotów, 
na rzecz których dokonano sprzedaży środków ochrony roślin. 
Powyższe uniemożliwiało ustalenie końcowego użytkownika oraz 
zweryfikowanie wykorzystania śor zgodnie z przeznaczeniem. 
W konsekwencji powyższego możliwość przeprowadzenia kontroli 
obrotu śor została faktycznie ograniczona wyłącznie do podmiotu 
zajmującego się ich dystrybucją.

6. Realizacja prac rozwojowych na rzecz 
resortu obrony narodowej

(dział: szkolnictwo wyższe 
i nauka)
P/17/035

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r.  
w sprawie sposobu zarządzania  
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
realizacją badań naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz obronności  
i bezpieczeństwa państwa    
(Dz. U. Nr 18, poz. 91) 

Doprecyzowanie § 4 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. 
w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa, 
wydanego na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju, poprzez wskazanie, że dla osiągnięcia celów 
i wyników programu strategicznego, programu  
lub projektu realizowanych w zakresie badań 
naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa niezbędne jest na każdym etapie 
prac uwzględnianie wymagań Sił Zbrojnych RP związanych 
w szczególności z prototypem sprzętu i dotyczącą 
go dokumentacją techniczną. Konieczne jest również 
sformułowanie w tym przepisie obowiązku współpracy 
Centrum z upoważnionym przedstawicielem Ministra 
Obrony Narodowej w zakresie zarządzania realizacją 
programu strategicznego, programu lub projektu w ramach 
badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa.

Niezrealizowany/
nieaktualny

W związku z realizacją badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz 
obronności zasadnym było uwzględnienie na każdym etapie prac 
wymagań Sił Zbrojnych RP związanych w szczególności z prototypem  
sprzętu i dotyczącą go dokumentacją techniczną. Celowym było 
również uregulowanie obowiązku współpracy Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju z upoważnionym przedstawicielem 
Ministra Obrony Narodowej w zakresie zarządzania realizacją 
programu strategicznego, programu lub projektu w ramach badań 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa. W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 
zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją 
badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa, które obowiązywało do 31 sierpnia, 2020 r., 
wniosek jest nieaktualny.



3

Lp.
Tytuł kontroli

(dział administracji rządowej)
Akt prawny lub problem, 

 który należy ująć w akcie prawnym
Treść wniosku

de lege  ferenda
Stan realizacji

wniosku
Uzasadnienie wniosku

7. Realizacja prac rozwojowych na rzecz 
resortu obrony narodowej

(dział: obrona narodowa, szkolnictwo 
wyższe i nauka)
P/17/035

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1861), 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie 
sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych 
lub prac rozwojowych na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa  
(Dz. U. Nr 18 poz. 91) 

Unormowanie w art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
i odpowiednio w paragrafie 7 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. 
w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa nadzoru Ministra Obrony Narodowej nad 
realizacją badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa. W szczególności,  
zdaniem NIK, konieczne jest zapewnienie Ministrowi 
Obrony Narodowej kompetencji w zakresie:   
1)  uzgadniania z nim lub jego upoważnionym 

przedstawicielem: 
–  założeń programu strategicznego, programu lub 

projektu realizowanych  na rzecz Sił Zbrojnych RP, 
z uwzględnieniem wymagań Sił Zbrojnych, a także 
uzgodnienia regulaminu konkursu; 

–  wprowadzania zmian w przyjętym do realizacji 
programie strategicznym, programie lub projekcie 
realizowanym na rzecz Sił Zbrojnych RP lub przerwania 
jego realizacji; 

2)  uzgadniania treści projektów umów zawieranych 
z wykonawcami prac rozwojowych dotyczących 
projektów realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych RP; 

3)  nałożenia na dyrektora Centrum obowiązku 
przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej 
raportów o stanie realizacji programu strategicznego, 
programu lub projektu realizowanych na rzecz Sił 
Zbrojnych RP.

Niezrealizowany/
częściowo  
nieaktualny

Uregulowanie w art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju kompetencji nadzorczych 
Ministra Obrony Narodowej zapewniłoby Ministrowi Obrony 
Narodowej wpływ na realizację badań naukowych i prac rozwojowych 
realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RP), 
w tym w szczególności w zakresie przeprowadzania przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) konkursów na programy i projekty 
z uwzględnieniem wymagań (potrzeb) Sił Zbrojnych RP, zawierania 
przez NCBR umów z wykonawcami projektów realizowanych na rzecz 
Sił Zbrojnych RP, wprowadzania zmian w przyjętym programie 
strategicznym lub projekcie oraz przedkładania Ministrowi Obrony 
Narodowej dokumentów sprawozdawczych o stanie realizacji 
programów lub projektów realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych 
RP. W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 
zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją 
badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa, które obowiązywało do 31 sierpnia 2020 r., 
wniosek jest częściowo nieaktualny. 

8. Szacowanie szkód łowieckich 
w uprawach rolnych oraz wypłacanie 
odszkodowań

(dział: środowisko, rolnictwo)
P/19/050

Ustawa z dnia 13 października 1995 r.  
Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia do ustawy Prawo 
łowieckie sposobu ustalania i dokumentowania wysokości 
odszkodowania za szkody w uprawach rolnych w przypadku 
zawierania ugody cywilno-prawnej.

Niezrealizowany Kontrola szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych  
oraz wypłacania odszkodowań wykazała, że w ośmiu gminach 
ustalano wysokość odszkodowań za szkody łowieckie w uprawach 
rolnych w drodze ugody. Wpisana do protokołu uzgodniona 
kwota odszkodowania ustalana była z pominięciem procedur 
szacowania szkód, określonych w ustawie Prawo łowieckie 
i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. 
Skutkowało to brakiem możliwości odniesienia uzgodnionej przez 
strony wysokości odszkodowania do kwoty, która przysługiwałaby 
w wyniku zastosowania procedury szacowania. W związku z tym, 
NIK skierowała do Ministra Środowiska wniosek o podjęcie działań 
w celu wprowadzenia do ustawy Prawo łowieckie sposobu ustalania 
i dokumentowania wysokości odszkodowania za szkody w uprawach 
rolnych, w przypadku zawierania ugody cywilno-prawnej.
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9. Postępowanie z odpadami komunalnymi 
po przetworzeniu  w instalacjach 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych 
(MBP) 

(dział: klimat)
P/19/048

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

Podjęcie działań polegających na wprowadzeniu obowiązku 
ustalenia rzeczywistej masy odpadów powstających 
po procesie mechanicznego przetworzenia przed poddaniem 
ich kolejnym procesom przetworzenia w instalacji MBP.

Niezrealizowany W toku kontroli ustalono m.in., że spośród ośmiu prowadzących 
instalację MBP pięciu (62,5%) wskazywało masę odpadów 
wytworzonych i przekazywanych do dalszego procesu przetworzenia 
w instalacji na podstawie dokonywanych szacunków i różnic między 
wagą „wejściową” odpadów i wagą pozostałych frakcji. Jeden podmiot 
poinformował, że masa odpadów przekazywanych do procesu 
biologicznego ustalana jest za pomocą różnicy między masą ustaloną 
w czasie ważenia w tzw. łyżkach ważących ładowarek lub za pomocą 
współczynnika wagowego (wynikającego ze średniego ciężaru 
właściwego odpadu i pojemności łyżki ładowarki) zmieszanych 
odpadów komunalnych i odebranych odpadów surowcowych. 
Ponadto u jednego prowadzącego instalację MBP stwierdzono, 
że na osiem kursów przewożących odpady na terenie instalacji 
do następnego przetworzenia dokonano tylko czterokrotnego 
ważenia. Konsekwencją szacunkowego sposobu ustalania masy 
wytwarzanych odpadów było wskazywanie w dokumentach 
ewidencji niezgodnej ze stanem rzeczywistym masy wytwarzanych 
i zagospodarowywanych odpadów, a następnie sporządzanie 
nierzetelnych sprawozdań.  
Do Ministra Klimatu (obecnie: Minister Klimatu i Środowiska) 
skierowano wniosek o podjęcie działań polegających 
na wprowadzeniu obowiązku ustalenia rzeczywistej masy odpadów 
powstających po procesie mechanicznego przetworzenia przed 
poddaniem ich kolejnym procesom przetworzenia w instalacji MBP.  
Korzyścią z realizacji wniosku będzie sporządzanie informacji 
i sprawozdań (dla gmin, urzędów marszałkowskich, Ministra Klimatu 
i Środowiska), GUS, EUROSTAT) odzwierciedlających stan faktyczny 
w sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. 

10. Działania administracji publicznej 
na rzecz zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw 
domowych o niskich dochodach 

(dział: budownictwo, planowanie i za-
gospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo)
P/19/033

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 611)

Podjęcie prac legislacyjnych w celu zdefiniowania 
minimalnych standardów kontroli społecznej procesu najmu 
lokali komunalnych, jakie gminy winny zapewnić  
przy realizacji potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności.

Niezrealizowany Ustalenia kontroli wykazały, że w pięciu (z 11) kontrolowanych gmin 
nie zapewniono kontroli społecznej procesu najmu lokali mieszkalnych, 
której sposób realizacji, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, gmina powinna określić w uchwale. W  gminach tych nie 
powołano komisji społecznych lub nie zapewniono ich niezależności 
od organu wykonawczego gminy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta. W dwóch gminach, jako jedyną formę kontroli społecznej 
przyjęto wywieszenie list uprawnionych do zawarcia umowy najmu. 
W ocenie NIK, opublikowane listy są efektem rozpatrzenia wniosków, 
które nie podlegają odwołaniu, a przez to kontroli innego organu, 
stąd istnieje konieczność społecznej weryfikacji procesu przydzielania 
mieszkań. Główną przyczyną tych nieprawidłowości był brak 
precyzyjnych wymagań ustawowych kwestii kontroli społecznej, a przez 
to różne interpretacje sposobu spełnienia ich wymagań. NIK zwraca 
uwagę, że znowelizowane przepisy nie określiły w ustawie o ochronie 
praw lokatorów zasad poddawania kontroli społecznej procesu 
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali w gminach.  
Zdaniem NIK brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, jak 
wskazują wyniki kontroli, powoduje, że proces najmu mieszkań oraz 
jego kontrola społeczna nie zapewniają transparentności procesu 
przydziału mieszkań. 
Wniosek został skierowany do Ministra Rozwoju (obecnie: Minister 
Rozwoju, Pracy i Technologii).
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11. Akredytacja podmiotów leczniczych 

(dział: zdrowie)
P/19/095

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  
o akredytacji w ochronie zdrowia  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2135)

Doprecyzowanie brzmienia przepisów dotyczących zakresu 
dokumentacji medycznej pacjentów, do zapoznawania się 
z którą uprawnieni są wizytatorzy Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia w trakcie prowadzenia 
przeglądów akredytacyjnych.

Niezrealizowany Według art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, ze zm.),  
dokumentację medyczną udostępnia się osobom wykonującym 
zawód medyczny w związku z prowadzeniem procedury oceniającej 
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie 
przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia. W praktyce przepis 
ten jest traktowany przez wizytatorów Centrum Monitorowania 
Jakości w Służbie Zdrowia (CMJ), wykonujących zawód medyczny, 
jako upoważnienie do pozyskiwania od podmiotów leczniczych 
dokumentacji pacjentów w formie niezanonimizowanej. Jednocześnie 
według art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia, 
upoważniona przez ośrodek akredytacyjny osoba jest uprawniona 
do wglądu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych 
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób 
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia przeglądu.    
Zdaniem NIK istnieje potrzeba doprecyzowania brzmienia przepisów 
dotyczących zakresu dokumentacji medycznej pacjentów, 
do zapoznawania się z którą uprawnieni są wizytatorzy CMJ w trakcie 
prowadzenia przeglądów akredytacyjnych. Zestawienie dwóch 
ww. norm prawnych stwarza problemy interpretacyjne dotyczące 
zakresu dostępu do danych osobowych pacjentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do członków zespołu wizytatorów mających status osób 
wykonujących zawód medyczny. 

12. Akredytacja podmiotów leczniczych 

(dział: zdrowie)
P/19/095

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  
o akredytacji w ochronie zdrowia  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2135)

Wskazanie w ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia 
terminów rozpatrywania wniosków o jej udzielenie  
i zastrzeżeń wniesionych do treści raportów z wizyt 
akredytacyjnych, a także terminów podejmowania 
przez radę akredytacyjną uchwał będących podstawą 
rozstrzygnięć o przyznaniu lub odmowie przyznania 
akredytacji oraz terminów rozpatrywania sprzeciwów 
wobec odmowy udzielenia akredytacji wniesionych 
do Ministra Zdrowia.

Niezrealizowany Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia oraz przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie nie określają terminów rozpatrywania 
wniosków o udzielenie akredytacji oraz rozpatrywania sprzeciwów 
wniesionych do Ministra Zdrowia. 
W badanych w trakcie kontroli NIK sprawach minister, po otrzymaniu 
rekomendacji rady akredytacyjnej, wydawał rozstrzygnięcie 
o udzieleniu lub odmowie udzielenia akredytacji. 
W latach 2016–2018 minister podjął 30 decyzji o odmowie udzielenia 
akredytacji, od których siedem podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych  złożyło sprzeciw do Ministra Zdrowia, na podstawie 
art. 3 ust. 10 ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia. W trzech 
na siedem sprzeciwów analizowanych przez NIK ich rozpatrywanie 
przez Ministra Zdrowia trwało ponad 100 dni (maksymalnie 159 dni). 
Dotychczasowy brak terminów poszczególnych etapów postępowania 
akredytacyjnego skutkował nieprzyznaniem przez Ministra jednemu 
z objętych kontrolą szpitali akredytacji, w sytuacji, gdy spełniał on 
w czasie wizytacji akredytacyjnej standardy na wymaganym poziomie, 
lecz jego struktura organizacyjna zmieniła się na przestrzeni czasu 
pomiędzy tą wizytą a etapem podejmowania uchwały w sprawie 
udzielania rekomendacji przez radę akredytacyjną.
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13. Akredytacja podmiotów leczniczych 

(dział: zdrowie)
P/19/095

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  
o akredytacji 
w ochronie zdrowia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2135)

Wprowadzenie w treści art. 3 ustawy o akredytacji 
w ochronie zdrowia wymogu poinformowania, 
w określonym terminie, podmiotu składającego zastrzeżenia 
do raportu, o którym mowa w ust. 4 ww. przepisu, 
o zmianach w jego treści, wprowadzonych w wyniku 
rozpatrzenia zastrzeżeń (ust. 7 ww. przepisu), ze wskazaniem 
sposobu przekazania informacji (ew. obowiązku przekazania 
zmienionego raportu).

Niezrealizowany W toku kontroli ustalono, że w jednym z analizowanych przypadków, 
na skutek wniesienia zastrzeżeń przez szpital ubiegający się 
o przyznanie certyfikatu akredytacyjnego, nastąpiła zmiana oceny 
punktowej na jego niekorzyść. Świadczy to o tym, że w toku 
postępowania certyfikacyjnego rada akredytacyjna stosuje zmianę 
punktacji przyznanej przez ośrodek akredytacyjny – Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) również 
na niekorzyść podmiotu leczniczego, w sytuacji gdy z art. 3 ust. 7 
ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia wynika jedynie, że ośrodek 
akredytacyjny może zastrzeżenia uwzględnić i dokonać niezbędnych 
korekt w raporcie, a w przypadku ich nieuwzględnienia dołącza 
je wraz ze swoim stanowiskiem do raportu, który jest przekazywany 
radzie. Zmiana przyznanej punktacji na niekorzyść zainteresowanego 
podmiotu może skutkować podjęciem przez radę akredytacyjną 
uchwały o braku rekomendacji do udzielenia akredytacji lub zmianą 
poziomu finansowania szpitala ze środków publicznych, a w świetle 
aktualnie obowiązujących uregulowań, szpital nie ma możliwości 
zajęcia stanowiska w tej kwestii.

14. Akredytacja podmiotów leczniczych 

(dział: zdrowie) 
P/19/095

Ustawa  z dnia 6 listopada 2008 r.  
o akredytacji w ochronie zdrowia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2135)

Wprowadzenie w ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia 
możliwości (i procedury) przeprowadzenia w podmiocie 
posiadającym certyfikat akredytacyjny przeglądu 
sprawdzającego zapewnienie zgodności ze standardami 
akredytacyjnymi oraz określenie sankcji, w postaci np. 
zawieszenia lub cofnięcia akredytacji, wobec jednostek, 
które nie dochowują wymogów wyznaczonych standardami 
akredytacyjnymi przynajmniej na poziomie będącym 
podstawą uzyskania przez nie akredytacji.

Niezrealizowany Z ustaleń kontroli wynika, że szpitale po uzyskaniu akredytacji  
nie zapewniały spełniania poszczególnych standardów na poziomie 
będącym podstawą przyznania im określonej liczby punktów przez 
ośrodek akredytacyjny – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia (CMJ). Na skutek przystąpienia do akredytacji  
we wszystkich kontrolowanych szpitalach co prawda 
usystematyzowano i wprowadzono nowe rozwiązania zmierzające 
do zapewnienia zgodności z wybranymi standardami akredytacyjnymi, 
jednakże, w czasie kontroli,  żaden z podmiotów leczniczych nie 
prowadził działalności w sposób w pełni zgodny z analizowanymi 
standardami akredytacyjnymi, a odstępstwa dotyczyły od jednego 
do 10 z 14 analizowanych 58 standardów. Przystąpienie do procesu 
certyfikacji i uzyskanie przez podmioty lecznicze certyfikatów 
akredytacyjnych przyniosło zatem mniejszy niż należałoby się 
spodziewać wpływ na funkcjonowanie szpitali. Kontrolerzy NIK 
ustalili, że zmiany w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych nie 
miały charakteru trwałego, na co wskazywało zarówno prowadzenie 
przez szpitale działalności w sposób nieodpowiadający brzmieniu 
standardów z 2009 r., tak w trakcie wizyty akredytacyjnej, jak i po 
otrzymaniu certyfikatu akredytacyjnego, ale także nieutrzymanie 
przez te podmioty w późniejszym okresie poziomu funkcjonowania 
świadczącego o wdrożeniu standardów akredytacyjnych 
(maksymalnie ocenionych przez CMJ). Ponadto prawie 40% szpitali 
objętych kontrolą NIK uzyskało w trakcie ponownych przeglądów 
akredytacyjnych ocenę niższą niż przyznana przy wcześniejszej 
certyfikacji. Stworzenie narzędzia weryfikacji, sprawdzenia spełniania 
standardów w okresie obowiązywania certyfikatu, sprzyjałoby 
utrzymaniu jakości certyfikowanych jednostek i redukowałoby ryzyko 
zaistnienia nadużyć w tym zakresie. 
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15. Akredytacja podmiotów leczniczych 

(dział: zdrowie) 
P/19/095

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  
o akredytacji w ochronie zdrowia  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2135)

Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia w toku 
postępowania odwoławczego, o którym mowa w art. 3 ust. 7 
i 10 ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia, dodatkowego 
przeglądu akredytacyjnego w celu zapewnienia 
prawidłowego rozpatrzenia zastrzeżeń albo sprzeciwów 
wniesionych przez podmiot leczniczy ubiegający się 
o akredytację.

Niezrealizowany Z ustaleń kontroli wynika, że w związku z wniesieniem sprzeciwu 
przez jeden z podmiotów leczniczych, ośrodek akredytacyjny 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ); 
na wniosek rady akredytacyjnej; podjęło dodatkowe czynności 
polegające na przeprowadzeniu wizyty w szpitalu. Podjęcie 
działań polegających na zwizytowaniu szpitala było wynikiem 
pisma rady akredytacyjnej, w którym wskazała ona na potrzebę 
ponownego przeglądu (w ograniczonym zakresie). Działanie 
takie, choć merytorycznie uzasadnione, nie znajduje jednak 
podstaw prawnych w obowiązujących aktualnie przepisach prawa. 
Na potrzebę wypracowania rozwiązania systemowego, które 
pozwoli na podejmowanie czynności akredytacyjnych w toku 
procesu odwoławczego, w sytuacjach rozpatrywania zastrzeżeń  
lub sprzeciwów, wskazywało w toku kontroli również CMJ.

16. Funkcjonowanie i rozwój transportu 
publicznego w miastach na prawach 
powiatu województwa dolnośląskiego

(dział: transport)
P/19/108

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, ze zm.)

Podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie wprowadzenia przepisów 
regulujących terminy bieżących rozliczeń należnej 
operatorowi rekompensaty kosztów usług komunikacji 
miejskiej w ramach wieloletnich umów transportowych.

Niezrealizowany Nieokreślenie w przepisach ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym terminów rozliczeń należnej operatorowi rekompensaty 
kosztów usług komunikacji miejskiej świadczonych w danym roku 
na rzecz miasta umożliwiło organizatorowi transportu publicznego 
rozliczanie wzajemnych zobowiązań i należności z tytułu realizacji 
umowy transportowej nie na bieżąco, lecz w perspektywie 
długoterminowej. Powyższe, w ocenie NIK, skutkować może 
faktycznym finansowaniem przez przedsiębiorstwo komunikacyjne 
(spółkę komunalną) zadań własnych gminy w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

17. Funkcjonowanie i rozwój transportu 
publicznego w miastach na prawach 
powiatu województwa dolnośląskiego

(dział: transport)
P/19/108

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.)

Podjęcie działań legislacyjnych w celu uregulowania 
statusu urządzeń transportu osobistego, w tym hulajnóg 
elektrycznych.

Zrealizowany w pełni Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych w przestrzeni 
publicznej nie były określone w obowiązujących przepisach prawa, 
które nie wskazywały obszarów, po których hulajnogą można się 
poruszać i na których można je pozostawiać po użyciu.
W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 720), 
dokonano stosownych zmian przepisów ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Przy czym tytuł oddziału 11 w rozdziale 3 w dziale II 
otrzymał brzmienie: „Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg 
elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz 
pojazdów zaprzęgowych”. Zmiany weszły w życie z dniem 20 maja 2021 r.
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18. Eliminowanie z ruchu drogowego 
pojazdów nadmiernie emitujących 
substancje szkodliwe 

(dział: transport) 
P/19/031

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.)

Podjęcie działań w celu pilnego wznowienia prac  
nad wdrożeniem przepisów stanowiących realizację 
obowiązku implementowania do polskiego porządku 
prawnego dyrektywy 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej 
dyrektywę 2009/40/UE. (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51). 
Termin przyjęcia i opublikowania przez państwa członkowskie 
przepisów implementujących dyrektywę upłynął w dniu  
20 maja 2017 r. Przepisy te powinny być stosowane od dnia 
20 maja 2018 r. Biorąc pod uwagę, że w dniu 14 grudnia 
2018 r. projekt ustawy zmieniającej, którego wdrożenie miało 
stanowić realizację obowiązku implementacji dyrektywy 
2014/45/UE, został zdjęty z porządku obrad Sejmu RP,  a Minister 
Infrastruktury nie podjął dalszych działań związanych 
z wprowadzeniem nowych regulacji, celowe i uzasadnione 
byłoby wykorzystanie przez Prezesa Rady Ministrów 
kompetencji ustawowych w celu wykonania obowiązku 
nałożonego przez Wspólnotę.

W trakcie prac 
legislacyjnych 
prowadzonych 
w Ministerstwie 
Infrastruktury

Działania Ministra Infrastruktury, których wdrożenie mogłoby 
przyczynić się do ograniczenia szkodliwych substancji 
emitowanych przez transport drogowy, podjęte zostały dopiero 
w związku z nałożonym na państwa członkowskie obowiązkiem 
wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań 
zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE. Działania te, 
mające na celu przyjęcie regulacji implementujących dyrektywę 
do polskiego systemu prawnego, zostały jednak podjęte ze znacznym 
opóźnieniem (w październiku 2015 r.), a tym samym nie gwarantowały 
realizacji tego obowiązku w określonym w dyrektywie terminie. Projekt 
ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw, opracowany w celu wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE, 
został zdjęty z porządku obrad Sejmu RP w dniu 18 grudnia 2018 r. 
Od tego czasu, do zakończenia kontroli Minister Infrastruktury nie 
podjął działań, mających na celu wznowienie procesu legislacyjnego 
prowadzącego do wdrożenia regulacji w zakresie przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów emitujących szkodliwe substancje 
w stopniu przekraczającym wielkości emisji określone w przepisach 
szczegółowych. W szczególności nie opracował i nie przekazał 
do dalszego procedowania projektu przepisów określających nowe 
zasady przeprowadzania przez diagnostów badań technicznych, 
których wprowadzenie umożliwiłoby skuteczną identyfikację 
pojazdów niespełniających wymagań w zakresie emisji spalin, 
określonych w dokumentach homologacyjnych. Bezczynność Ministra 
powoduje, że pojazdy z niesprawnymi bądź usuniętymi elementami 
wyposażenia, odpowiedzialnymi za oczyszczanie spalin, wskutek braku 
odpowiednich rozwiązań prawnych, umożliwiających identyfikację 
takich pojazdów, są przez diagnostów nadal dopuszczane do ruchu 
drogowego. Należy podkreślić, że choć państwa członkowskie do dnia 
20 maja 2017 r. powinny przyjąć i publikować przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy 
2014/45/UE, a od dnia 20 maja 2018 r. je stosować, to do dnia 
zakończenia kontroli nie wdrożono do polskiego porządku prawnego 
powołanej dyrektywy. Naruszenie obowiązku implementowania 
dyrektywy skutkuje brakiem w polskich regulacjach prawnych 
nowoczesnych rozwiązań w zakresie badań technicznych pojazdów, 
dostosowanych do obowiązującego prawa wspólnotowego.  
Wniosek został skierowany do Prezesa Rady Ministrów.

19. Eliminowanie z ruchu drogowego 
pojazdów nadmiernie emitujących 
substancje szkodliwe  

(dział: transport)
P/19/031

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów  
określających sankcje wobec osób odpowiedzialnych  
za zlecanie, oferowanie oraz wykonanie usługi usunięcia 
z pojazdu urządzeń zamontowanych przez producenta  
w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych  
dla zdrowia i środowiska.

Niezrealizowany Celem wprowadzenia proponowanych regulacji jest zapobieganie 
ingerencjom w części lub elementy pojazdu, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na właściwości pojazdu pod względem wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wnioskowane 
sankcje powinny dotyczyć użytkowników pojazdów, inicjujących 
usunięcie takich elementów, jak również osób oferujących 
i wykonujących usługi w tym zakresie.  
Wniosek został skierowany do Ministra Infrastruktury.
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20. Eliminowanie z ruchu drogowego 
pojazdów nadmiernie emitujących 
substancje szkodliwe 

(dział: transport)
 P/19/031

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów 
określających obowiązek poddawania pojazdów 
dodatkowym przeglądom technicznym, potwierdzającym 
ich zdatność do ruchu drogowego po przekroczeniu 
określonego wieku pojazdu i wielkości przebiegu.

Niezrealizowany W ocenie NIK wprowadzenie rozwiązań prawnych w proponowanym 
zakresie miałoby istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i ochronę środowiska. Należy podkreślić, 
że dyrektywa 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 
okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/UE.  
(Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51) określa w art. 5 ust. 4 możliwość 
nałożenia przez właściwy organ państwa członkowskiego obowiązku 
poddania pojazdu badaniu zdatności do ruchu drogowego przed 
upływem terminów badania (określonych w art. 5 ust. 1 tej dyrektywy), 
jeżeli zaistniały sytuacje określone w tym artykule, m.in. w przypadku 
gdy pojazd osiągnął przebieg 160 000 km. 
Wniosek został skierowany do Ministra Infrastruktury.

21. Eliminowanie z ruchu drogowego 
pojazdów nadmiernie emitujących 
substancje szkodliwe 

(dział: transport)
P/19/031

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów 
określających sposób przeprowadzania pomiaru emisji spalin 
w trakcie badań technicznych pojazdów, umożliwiający 
dopuszczanie do ruchu drogowego wyłącznie pojazdów, 
które spełniają warunki w zakresie ochrony środowiska, 
określone w dokumentach homologacyjnych, uprawniających 
do sprzedaży i użytkowania.

Niezrealizowany Badanie powinno objąć sprawdzenie, czy odpowiednie części 
i elementy pojazdu, odpowiedzialne za ograniczenie emisji substancji 
szkodliwych w spalinach, odpowiadają wymaganym charakterystykom 
dotyczącym ochrony środowiska, które obowiązywały 
w momencie dokonania homologacji. Obowiązujące przepisy krajowe 
w zakresie kontroli emisji spalin, nie uwzględniają zmian w zakresie 
limitów związków toksycznych w spalinach określanych  
we wprowadzanych kolejnych normach Euro [normach 
dopuszczalnych emisji spalin w Europejskim standardzie emisji spalin. 
W szczególności składników spalin najbardziej szkodliwych dla ludzi, 
tj. m.in. tlenków azotu (NOx), tlenków węgla (CO), cząstek stałych (PM) 
i węglowodorów (HC)].  
Ponadto kryteria oceny spełniania wymagań związanych z emisją 
spalin są niewystarczające, ponieważ nie uwzględniają ustalenia 
przez diagnostę kompletności układu kontroli emisji spalin. Również 
obowiązująca metodyka pomiaru zadymienia w spalinach powoduje, 
że diagności, w obawie przed uszkodzeniem silnika, odstępują 
od przeprowadzenia tego obligatoryjnego badania. Wymagania 
dotyczące urządzeń pomiarowych (analizatorów spalin i dymomierzy) 
powodują, że sprzęt stanowiący wyposażenie stacji kontroli pojazdów, 
pomimo że spełnia warunki określone w przepisach, nie zapewnia 
przeprowadzania badań w sposób obiektywny, zapewniający 
powtarzalność pomiarów. Wniosek został skierowany do Ministra 
Infrastruktury.

22. Eliminowanie z ruchu drogowego 
pojazdów nadmiernie emitujących 
substancje szkodliwe 

(dział: transport)
 P/19/031

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450,  ze zm.)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów 
określających szczegółowy zakres, warunki i tryb 
przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów 
przez organy sprawujące nadzór nad tymi podmiotami, 
dokumentowanie przebiegu kontroli oraz ich wyników, 
a także postępowanie pokontrolne. 

Niezrealizowany Celem wprowadzenia wskazanych regulacji byłoby ujednolicenie 
zakresu, warunków i trybu kontroli przeprowadzanej w stacjach 
kontroli pojazdów. Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę specyfikę 
działalności stacji i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i ochrony środowiska, należy stwierdzić, że przepisy Prawa o ruchu 
drogowym oraz ustawy Prawo przedsiębiorców nie regulują 
wyczerpująco tego zakresu spraw.  Z ustaleń kontroli NIK wynika, 
że postępowania kontrolne były prowadzone przez urzędy miast 
w sposób zróżnicowany i dowolny, co uniemożliwiało prezydentom 
miast ocenę rzetelności realizacji zadań nadzorczych przez 
upoważnionych kontrolerów. W ocenie NIK, konieczne jest zwłaszcza 
doprecyzowanie przepisów dotyczących dokumentowania przebiegu 
kontroli, w celu jednoznacznego i ujednoliconego określenia 
wymagań w tym zakresie.
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23. Eliminowanie z ruchu drogowego 
pojazdów nadmiernie emitujących 
substancje szkodliwe 

(dział: transport)
P/19/031

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów 
określających status diagnostów oraz zasady ich zatrudniania, 
uwzględniające konieczność zapewnienia niezależności 
w wykonywaniu ich obowiązków.

Niezrealizowany Obecne usytuowanie diagnostów w stacjach kontroli pojazdów 
prowadzonych przez przedsiębiorców stwarza zależność diagnosty 
od podmiotu zatrudniającego. Zgodnie z regulacjami unijnymi 
zawartymi w pkt 34 preambuły dyrektywy 2014/45/UE z dnia 
3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu 
drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej 
dyrektywę 2009/40/UE. (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51), 
„diagności powinni działać niezależnie, a na ich ocenę nie powinny 
mieć wpływu konflikty interesów, w tym konflikty interesów 
o charakterze ekonomicznym czy personalnym. Wynagrodzenie 
diagnostów nie powinno być zatem bezpośrednio związane 
z wynikami badań zdatności do ruchu drogowego.” Ponadto stosownie 
do uregulowań art. 13 ust. 4 przywołanej dyrektywy, diagności, 
„prowadząc badania zdatności do ruchu drogowego, muszą być 
wolni od jakichkolwiek konfliktów interesów, aby zapewnić państwu 
członkowskiemu lub właściwemu organowi utrzymanie wysokiego 
poziomu bezstronności i obiektywności”. NIK podkreśla, że projekt 
ustawy zmieniającej mający na celu wdrożenie dyrektywy nie 
przewidywał zmian w zasadach zatrudnienia diagnostów. Wniosek 
został skierowany do Ministra Infrastruktury.

24. Eliminowanie z ruchu drogowego 
pojazdów nadmiernie emitujących 
substancje szkodliwe 

(dział: transport)
 P/19/031

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2021r.  poz. 450, ze zm.)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów 
określających obowiązek systematycznego podnoszenia 
kwalifikacji przez diagnostów, np. w formie okresowych 
szkoleń uzupełniających, potwierdzanych egzaminem 
państwowym warunkującym przedłużenie uprawnień.

Niezrealizowany Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym uprawnienia 
diagnosty wydawane są bezterminowo, na czas nieokreślony, a po 
ich uzyskaniu nie ciąży na diagnostach obowiązek podwyższania 
kwalifikacji poprzez uczestniczenie w okresowych szkoleniach, 
uwzględniających postęp techniczny w dziedzinie motoryzacji 
i zmiany w przepisach. Wyniki przeprowadzonych przez NIK w latach 
2008–2018 kontroli, jak również skala nieprawidłowości stwierdzanych 
corocznie przez organy kontroli ruchu drogowego wskazują, 
że w praktyce nie sprawdziło się zniesienie z dniem 26 listopada  
2004 r. obowiązku odbywania co 2 lata uzupełniających szkoleń  
dla diagnostów, tym bardziej, że wymagania wobec nich 
są nieprecyzyjne i nie uwzględniają postępu technicznego. 
Na niezapewnienie wysokiego standardu badań wpływ miało 
dalsze złagodzenie wymagań wobec kandydatów na diagnostów, 
wprowadzone do Prawa o ruchu drogowym, ustawą z dnia 9 maja 
2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych (Dz. U. poz. 768). Zmiany te wprowadzono, pomimo 
że w dniu 29 kwietnia 2014 r. została opublikowana Dyrektywa 
2014/45/UE, w której podkreślono znaczenie zapewnienia 
najwyższego poziomu kwalifikacji oraz kompetencji diagnostów, ich 
wyszkolenia i certyfikacji, a także okresowego uzupełniania wiedzy. 
Wymagania te nie zostały jednak uwzględnione w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie 
szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów 
z tym związanych (Dz. U. poz.1836), które weszło w życie w grudniu 
2014 r. Wnioskując o uregulowanie problematyki podnoszenia 
kwalifikacji diagnostów, NIK wskazuje, że uprawnienia diagnosty 
obecnie są wydawane bezterminowo. W ocenie NIK, dokonując zmian 
w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, należy wprowadzić przepisy 
określające czas ich ważności, a uzyskanie kolejnych uprawnień, 
po upływie tego okresu, powinno być uzależnione od spełnienia 
warunków dotyczących szkoleń uzupełniających i egzaminów 
sprawdzających. Należy podkreślić, że tylko wysoko wykwalifikowani  
diagności, posiadający ugruntowaną wiedzę specjalistyczną, 
działający niezależnie, wolni od jakichkolwiek konfliktów
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interesów, będą stanowili rękojmię rzetelnego zweryfikowania 
stanu technicznego pojazdu w zakresie zgodności z przepisami 
dotyczącymi warunków dopuszczenia do ruchu. W opinii NIK 
dla poprawy stanu środowiska należy wprowadzić do podstawy 
programowej szkoleń elementy kształcenia w zakresie wykrywania 
w pojazdach niedozwolonych modyfikacji układów odpowiedzialnych 
za kontrolę emisji spalin.  

25. Szkolenie i doskonalenie  
zawodowe funkcjonariuszy służb 
podległych MSWiA 

(dział: sprawy wewnętrzne) 
P/19/039

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  
o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, ze zm.)

Zmienić zasady nadawania uprawnień dla kierowców 
pojazdów uprzywilejowanych wszystkich formacji 
podległych MSWiA, którzy powinni je otrzymywać 
wyłącznie po ukończeniu szkoleń zorganizowanych przez 
odpowiednio przygotowane i wyposażone podmioty 
szkoleniowe. Zdaniem NIK, niezbędne jest zrezygnowanie 
z przepisu art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
o kierujących pojazdami, na mocy którego funkcjonariusze 
są zwolnieni z obowiązku odbycia kursów dla kierowców  
pojazdów uprzywilejowanych.

Niezrealizowany W kontroli zwrócono uwagę na brak spójnych systemów szkoleń, 
powiązanych ze ścieżką rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, 
umożliwiających im stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie 
umiejętności. Systemy te powinny nie tylko umożliwiać 
funkcjonariuszowi właściwe wykonywanie obowiązków na aktualnie 
zajmowanym stanowisku, ale również przygotowywać go do nowych 
zadań w ramach ścieżki rozwoju zawodowego. Brak tego rodzaju 
spójnych, wielopoziomowych systemów obowiązkowych szkoleń, 
wynikający głównie z problemów kadrowych i infrastrukturalnych 
resortowego szkolnictwa, powoduje, że np. w Policji szkolenie 
zawodowe podstawowe może być w wielu przypadkach jedynym 
kursem, który przechodzi policjant w okresie od przyjęcia 
do zakończenia służby. Stwarza to istotne ryzyko wykonywania przez 
poszczególnych funkcjonariuszy czynności specjalistycznych bez 
odpowiedniego przygotowania.   
W opinii NIK, słabymi stronami obecnego systemu szkolenia 
w Policji, tak jak i innych służb, są: brak obligatoryjności szkoleń 
specjalistycznych; brak powiązania systemu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych z systemem awansów i wynagradzania funkcjonariuszy. 
W związku z powyższym proponuje się zrezygnowanie z przepisu 
art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
na mocy którego funkcjonariusze są zwolnieni z obowiązku odbycia 
kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

26. Szkolenie i doskonalenie  
zawodowe funkcjonariuszy służb 
podległych MSWiA 

(dział: sprawy wewnętrzne)
P/19/039

Rozporządzenie określone 
w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)

Niezwłoczne uregulowanie zasad i warunków 
technicznych użytkowania i usytuowania strzelnic 
ćwiczebnych, poprzez wydanie w oparciu o art. 7 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać strzelnice kryte i odkryte, jak również 
warunków dotyczących ich usytuowania.

Niezrealizowany Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydał dotychczas 
niezbędnych rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać strzelnice, jak również warunków 
dotyczących ich usytuowania, wymaganych przez ustawę Prawo 
budowlane. W konsekwencji tego zaniechania, sięgającego ponad 
dwudziestu pięciu lat, strzelnice były i są eksploatowane bez 
powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników oraz osób 
przebywających w ich otoczeniu.

27. Realizacja zadań organów administracji 
rządowej w procesie wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

(dział: środowisko)
P/19/049

Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia w art. 21 ust. 2  
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (uooś) obowiązku 
zamieszczania w publicznie dostępnych wykazach danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie, danych o postanowieniach, o których mowa:  
a)  w art. 77 ust. 1 pkt 1–1b i 4 uooś, dla zapewnienia 

dostępu do informacji o dokumentach wprowadzających 
warunki realizacji przedsięwzięcia,  

b)  w art. 97 ust. 5 uooś, które kończą postępowanie 
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Niezrealizowany NIK stwierdziła, że w art. 21 ust. 2 uooś nie uwzględniono istotnych 
dokumentów powstających w postępowaniach dotyczących 
ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) i oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (OON), takich 
jak: postanowienia w sprawie uzgodnienia WRP, o których mowa 
w art. 77 ust. 3 uooś oraz postanowienia w sprawie braku potrzeby 
przeprowadzenia OON, o których mowa w art. 97 ust. 5 uooś. 
Są to dokumenty istotne w prowadzonych postępowaniach, które 
odpowiednio: określają warunki realizacji przedsięwzięcia, które 
powinny być ujęte w DŚU; kończą postępowanie w sprawie potrzeby 
przeprowadzenia OON.
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28. Realizacja zadań organów administracji 
rządowej w procesie wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

(dział: środowisko)
P/19/049

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Podjęcie działań w celu usunięcia, określonego w art. 97  
ust. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu 
informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (uooś), braku możliwości 
złożenia zażalenia na postanowienie o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
o którym mowa w art. 97 ust. 5 uooś, które de facto kończy 
postępowanie w sprawie ewentualnego negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Niezrealizowany NIK stwierdził, że uregulowania uooś nie przewidują możliwości 
złożenia zażalenia na postanowienie o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 (OON). Powyższe rozwiązanie powoduje, że strona 
społeczna,  np. organizacje ekologiczne i społeczne, nie może 
zakwestionować rozstrzygnięcia regionalnego dyrektora, nawet 
gdyby w postępowaniu nie uwzględniono istotnych przesłanek 
wskazujących na potrzebę szczegółowego przeanalizowania wpływu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000 poprzez przeprowadzenie OON. Z ustaleń kontroli wynika, 
że na 92 postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia OON 
wydane przez kontrolowanych regionalnych dyrektorów ochrony 
środowiska, w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości mające 
wpływ na wynik postępowania i stworzenie ryzyka niezapewnienia 
warunków do utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów 
ochrony obszarów Natura 2000. Zdaniem NIK celowe jest 
wprowadzenie możliwości złożenia zażalenia od ww. postanowienia, 
które de facto kończy postępowanie w sprawie ewentualnego 
negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

29. Realizacja zadań organów administracji 
rządowej w procesie wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

(dział: środowisko)
P/19/049

Ustawa z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Wprowadzenie w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko terminu 
dłuższego niż określony w przepisach Kpa, na wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy 
przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia.

Niezrealizowany W związku z brakiem szczegółowego uregulowania w uooś terminu 
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), 
decyzje te (przyjmując, że są to sprawy skomplikowane), zgodnie 
z art. 35 § 3 Kpa, powinny zostać wydane w terminie dwóch miesięcy 
od dnia wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem terminów 
i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie 
art. 35 § 5 Kpa. NIK stwierdziła, że na 233 DŚU oraz dwie decyzje 
o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań, 117 (49,8%) 
zostało wydanych z przekroczeniem dwumiesięcznego terminu, 
przewidzianego w art. 35 § 3 Kpa, z uwzględnieniem terminów 
i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie 
art. 35 § 5 Kpa. NIK zwraca uwagę, że długi okres prowadzenia 
postępowań nie oznacza w każdym przypadku przekroczenia terminu 
na wydanie decyzji, bowiem na taki okres mają wpływ terminy 
formalnego oraz merytorycznego uzupełnienia wniosków o wydanie 
DŚU (często wielokrotne); okresy zawieszenia postępowania związane 
np. ze sporządzeniem raportu OŚ czy na wniosek strony; okresy 
oczekiwania na uzupełnienie raportów OŚ, a po ich uzupełnieniu 
przeprowadzenie ponownego udziału społeczeństwa oraz 
ponownego uzyskiwania uzgodnień i opinii od właściwych organów.

30. Realizacja zadań organów administracji 
rządowej w procesie wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

(dział: środowisko)
 P/19/049

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Wydanie rozporządzenia w sprawie bazy danych 
o ocenach oddziaływania na środowisko, o którym mowa  
w art. 129 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (uooś), uwzględniającego, wprowadzone 
od 1 stycznia 2017 r., zmiany w tej ustawie.

Niezrealizowany Minister właściwy do spraw środowiska, na podstawie art. 129 ust. 2 
uooś, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 października 2015 r. 
o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
został zobowiązany do wydania rozporządzenia, w którym określi 
sposób prowadzenia bazy o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, szczegółowy zakres informacji i innych danych, oraz 
sposób wprowadzania informacji i innych danych do bazy o ocenach 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem NIK, brak 
wydania przez Ministra Środowiska przedmiotowego rozporządzenia 
utrudnił realizację zadań dotyczących ocen oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko przez organy prowadzące postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
i w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
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31. Nadzór nad bezpieczeństwem  
obiektów małej infrastruktury  
sportowo-rekreacyjnej  

(dział: budownictwo)
P/19/101

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)

Doprecyzowanie w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane, do jakiej kategorii obiektów  
lub urządzeń budowlanych winny być zaliczane place zabaw, 
parki linowe, siłownie plenerowe i inne rodzaje obiektów 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz urządzenia 
stanowiące ich wyposażenie.

Niezrealizowany W Polsce nie ma kompleksowych regulacji prawnych określających 
wymogi dotyczące budowy oraz utrzymania obiektów małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (mis-r) oraz obowiązki ich 
właścicieli i zarządców, a także jednego organu odpowiedzialnego 
za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem ich użytkowania. 
Brak jest również definicji placu zabaw. Obowiązujące przepisy nie 
definiują pojęcia siłowni plenerowej, określanej również jako siłownia 
zewnętrzna lub outdoor fitness. W przepisach nie znajdziemy definicji 
parku linowego, tj. konstrukcji linowej zamontowanej na drzewach 
lub palach, która służy do zabawy na wysokości. W opinii Prezesa 
NIK obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, czy obiekty mis-r 
należy traktować jako budowle, w której skład wchodzą obiekty 
małej architektury, urządzenia techniczne i budowlane czy też zbiór 
obiektów małej architektury oraz innych obiektów i urządzeń. Ma 
to fundamentalne znaczenie przy ustalaniu obowiązku uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę, a także przy realizacji innych 
obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. Powstają też 
wątpliwości, jakie wyposażenie obiektów małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej podlega reglamentacji tej ustawy. Z tych 
powodów zasadny jest powyższy wniosek, niezależnie od wydania 
innych rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie.

32. Nadzór nad bezpieczeństwem  
obiektów małej infrastruktury  
sportowo-rekreacyjnej  

(dział: budownictwo)
P/19/101

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)  
lub rozporządzenie wydane na podstawie 
art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane

Wprowadzenie standardów obejmujących kompleksowo 
zasady budowy, wyposażenia, zagospodarowania i bieżącego 
utrzymania w należytym stanie obiektów przeznaczonych 
do rekreacji, takich jak place zabaw, siłownie plenerowe, 
skateparki, parki linowe oraz inne o podobnym charakterze, 
a także zasady ich bezpiecznego użytkowania.

Niezrealizowany Formułując wniosek o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia 
przedmiotowych standardów, NIK miała na celu m.in. popularyzację 
wiedzy na temat wymagań dotyczących budowy i utrzymania 
obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
(mis-r), wynikających z różnych przepisów, a także wymagań 
bezpieczeństwa zawartych w nieobligatoryjnych Polskich Normach 
oraz obowiązujących w tym obszarze zasad dobrej praktyki. 
Wyniki kontroli wskazały na ograniczoną wiedzę w tym zakresie 
pracowników kontrolowanych jednostek. Standardy stanowiłyby 
także źródło informacji o zasadach bezpiecznego korzystania 
z obiektów mis-r. Mając na uwadze, że zagadnienia dotyczące 
zapewnienia bezpiecznego korzystania z tych obiektów leżą w gestii 
kilku ministrów, NIK skierowała przedmiotowy wniosek do ministra 
właściwego ds. budownictwa, ponieważ uznano wiodącą rolę tego 
resortu w tym zakresie. Nie budzi wątpliwości, że opracowanie tych 
standardów będzie wymagało współpracy międzyresortowej.

33. Nadzór nad bezpieczeństwem  
obiektów małej infrastruktury  
sportowo-rekreacyjnej 

(dział: budownictwo) 
P/19/101

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.)

Doprecyzowanie w § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, wymagań dotyczących odległości obiektów 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej od miejsc 
niebezpiecznych, takich jak naturalne lub sztuczne cieki oraz 
zbiorniki wodne, ciągi jezdne inne niż ulice itp., a także zasad 
ustalania odległości od obiektów wymienionych w tym 
przepisie.

Niezrealizowany Wyniki kontroli wskazały, że brak dostatecznie precyzyjnych przepisów 
określających wymogi dla obiektów małej infrastruktury sportowo- 
-rekreacyjnej utrudniał organom administracji architektoniczno- 
-budowlanej ich interpretacje i stosowanie. Wśród ograniczeń 
zapewnienia sprawnego i skutecznego nadzoru nad tymi obiektami 
organy nadzoru budowlanego wskazywały nieprecyzyjne przepisy 
np. określające definicje obiektu małej infrastruktury, co powoduje 
wątpliwości interpretacyjne przy weryfikacji spełnienia wymogów 
prawnych co do określenia sposobu ustalenia wymaganej 
odległości placów zabaw od miejsc postojowych, otwartych garaży 
wielopoziomowych, linii rozgraniczających ulice, okien pomieszczeń 
mieszkalnych oraz miejsc gromadzenia odpadów. Według tych 
organów odległość powinna być mierzona w linii prostopadłej 
od najbliższego urządzenia albo od granic placu zabaw wyznaczonego 
na mapie do celów projektowych lub od zaprojektowanego 
ogrodzenia obiektu.
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34. Dostępność opieki długoterminowej 
finansowanej ze środków NFZ 

(dział: zdrowie) 
P/19/061

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  
o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 849, ze zm.)

Podjęcie działań, w celu stworzenia ustawowych 
podstaw prawnych, uprawniających kierownika  zakładu 
opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno- 
-opiekuńczego, albo członków rodzin pacjentów 
nieubezwłasnowolnionych i niezdolnych do świadomego 
wyrażenia zgody, do występowania do sądu opiekuńczego 
o wyrażenie przez ten sąd zgody na ich umieszczenie 
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Niezrealizowany W trakcie kontroli stwierdzono, że do placówek przyjmowano 
niekiedy pacjentów bez uzyskania ich zgody, a  także bez zgody 
przedstawiciela ustawowego, bądź zezwolenia sądu opiekuńczego. 
Praktyka przyjmowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych 
pacjentów, którzy nie byli w stanie świadomie wyrazić na to zgody, 
wyłącznie na podstawie wniosku osób bliskich, nie znajduje oparcia 
w obowiązujących przepisach. Jedynym uprawnionym do złożenia 
takiego wniosku jest pacjent (§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów 
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – Dz. U. 
poz. 731). Umieszczenie pacjenta w zakładzie opiekuńczo-
leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym może ponadto 
nastąpić na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego (§ 6 ww. 
rozporządzenia), jednak przepisy nie wskazują, kto do złożenia 
stosownego wniosku jest uprawniony.

35. Dostępność opieki długoterminowej 
finansowanej ze środków NFZ 

(dział: zdrowie) 
P/19/061

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 711)

Rozważenie zmiany ustawy o działalności leczniczej, 
celem wprowadzenia jednego typu zakładów opieki 
długoterminowej, w związku z brakiem faktycznych 
różnic w funkcjonowaniu zakładów opiekuńczo- 
-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Niezrealizowany Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 1 i  2  ustawy o działalności 
leczniczej, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne 
niż szpitalne są udzielane  w zakładach opiekuńczo-leczniczych 
oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, które zapewniają 
opiekę długoterminową poza szpitalem. Kwerenda obowiązujących 
przepisów wykazała, że warunki prowadzenia działalności leczniczej 
w formie zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) oraz zakładu 
pielęgnacyjno-opiekuńczego (ZPO) są tożsame, mimo rozróżniania 
dwóch form przez ustawę. Potwierdzeniem tego są takie same, 
dla obu typów zakładów, warunki udzielania świadczeń określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1658, ze zm.). Jedyna różnica pomiędzy 
ZOL a ZPO odnosi się do zakładów w opiece psychiatrycznej 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, a dotyczy wymiaru etatu osób 
prowadzących terapię zajęciową.

36. Dostępność opieki długoterminowej 
finansowanej ze środków NFZ

(dział: zdrowie)
P/19/061

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 711)

Wprowadzić jednolite normy zatrudnienia pielęgniarek 
i opiekunów medycznych dla podmiotów prowadzących 
zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Niezrealizowany Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545) odnoszą się 
wyłącznie do podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i nie dotyczą 
podmiotów funkcjonujących w innej formie organizacyjno-prawnej, 
co stwarza ryzyko obniżenia jakości opieki nad pacjentem.  
Dla rozszerzenia stosowania norm zatrudnienia określonych  
w ww. rozporządzeniu koniecznym byłoby rozszerzenie delegacji  
dla ministra właściwego do spraw zdrowia w art. 50 ust. 2 ustawy 
o działalności leczniczej do wydania rozporządzenia określającego 
normy zatrudnienia także dla podmiotów leczniczych będących 
przedsiębiorcami. Zbliżony efekt można osiągnąć poprzez 
określenie szczegółowych wymagań w odniesieniu do personelu 
pielęgniarskiego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658, ze zm.), przy czym  
w ten sposób normy dotyczyłyby wyłącznie podmiotów 
udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
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37. Realizacja zadań Narodowego  
Programu Zdrowia na lata 2016–2020 

(dział: zdrowie) P/19/060

Ustawa z dnia 11 września 2015 r.  
o zdrowiu publicznym 
(Dz. U. z 2021 r.  poz. 183, ze zm.)

Podjęcie działań legislacyjnych zmierzających 
do doprecyzowania przepisów ustawy o zdrowiu 
publicznym, w celu wyeliminowania wątpliwości 
dotyczących kwalifikowania innych zadań, w tym 
inwestycyjnych, jako zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, poprzez doprecyzowanie treści art. 2 pkt 
5 (działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub 
ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego 
i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, 
pracy i rekreacji), pkt 9 (ograniczanie nierówności 
w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-
ekonomicznych) i pkt 10 (działania w obszarze 
aktywności fizycznej) ustawy o zdrowiu publicznym.

Niezrealizowany Brak jasno zdefiniowanego pojęcia zdrowia publicznego 
i nieprecyzyjne określenie zadań z zakresu zdrowia publicznego, 
wymienionych w art. 2 pkt 5 (działania w celu rozpoznawania, 
eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy 
i rekreacji), pkt 9 (ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających 
z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych) i pkt 10 (działania 
w obszarze aktywności fizycznej) ustawy o zdrowiu publicznym, 
spowodowało problemy ze zdefiniowaniem działań podejmowanych 
w ramach NPZ. Za zadania zdrowia publicznego podmioty realizujące 
uznawały takie zadania jak wymiana opraw oświetlenia ulicznego, 
budowa dróg czy termomodernizacja budynków. Traktowanie takich 
zadań jako zadań z zakresu zdrowia publicznego stwarza realne ryzyko 
wykorzystania przepisów ustawy o zdrowiu publicznym do wyboru 
wykonawców zadań inwestycyjnych z pominięciem przepisów 
o zamówieniach publicznych, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy 
o zdrowiu publicznym.

38. Realizacja zadań Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016–2020 

(dział: finanse publiczne) P/19/060

Rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.)

NIK wniosła o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych poprzez dodanie w załączniku nr 2 
w dziale 851; Ochrona zdrowia, rozdziału „zdrowie 
publiczne”, w celu umożliwienia rzetelnego planowania 
wydatków budżetowych oraz wyeliminowania dowolności 
w klasyfikowaniu wydatków poniesionych w związku 
z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym 
zadań NPZ.

Niezrealizowany Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
nie wyodrębnia rozdziału zdrowie publiczne ani NPZ. Minister Zdrowia 
środki na realizację NPZ planował w ramach rezerwy celowej. Środki 
z rezerwy celowej ze względu na brak w klasyfikacji budżetowej 
odpowiedniego rozdziału klasyfikowano w budżecie części 46 
w rozdziale 85195; pozostała działalność. Jednostki samorządu 
terytorialnego planowane i zrealizowane wydatki na zadania z zakresu 
zdrowia publicznego klasyfikowały w różnych działach i rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej. Wprowadzenie prawidłowej klasyfikacji 
umożliwiłoby również szacowanie rzeczywistych wydatków 
publicznych na zdrowie publiczne.

39. Audyt wewnętrzny w jednostkach 
samorządu terytorialnego 

(dział: finanse publiczne) P/19/074

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przygotowanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, 
polegającej na wprowadzeniu wyższego limitu kwoty 
dochodów i przychodów lub kwoty wydatków i rozchodów 
ujętych w uchwale budżetowej, po przekroczeniu których 
powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego 
w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wyższego 
limitu tych kwot dotyczącego możliwości zlecenia 
wykonywania audytu usługodawcy niezatrudnionemu 
w jednostce.

Niezrealizowany W okresie objętym kontrolą kierownicy (wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci miast, starosta) 30% z 27 skontrolowanych urzędów jst, 
poprzez niezatrudnienie audytora wewnętrznego albo niezawarcie 
umowy z usługodawcą, nie zapewnili ciągłości prowadzenia audytu 
wewnętrznego, wymaganej art. 282 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. Z ustaleń kontroli wynika, że jedną z przyczyn 
niezachowania ciągłości wykonywania zadań audytowych była 
niewystarczająca liczba audytorów. Powodowało to również, 
że znaczna część audytorów w ciągu roku obsługiwała kilka 
jednostek samorządu terytorialnego, pozostając w zatrudnieniu 
w poszczególnych urzędach tych jednostek w niskim wymiarze czasu. 
W związku z tym wprowadzenie wyższego limitu kwoty dochodów 
i przychodów lub kwoty wydatków i rozchodów  ujętych w uchwale 
budżetowej (o jakich mowa w art. 274 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych), po przekroczeniu których powstaje obowiązek 
prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz wyższego limitu tych kwot (przewidzianego 
w art. 278 ust. 3 ustawy)  dotyczącego możliwości zlecenia 
wykonywania audytu usługodawcy niezatrudnionemu 
w jednostce, pozwoli na zwiększenie dostępności do usług 
świadczonych przez audytorów.
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40. Audyt wewnętrzny w jednostkach 
samorządu terytorialnego 

(dział: finanse publiczne) P/19/074

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przygotowanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, 
polegającej na wprowadzeniu zasady, aby minimalny 
stan zatrudnienia w urzędzie na stanowisku audytora 
(lub stanowiskach audytorów, w przypadku zatrudniania 
na część etatu) wynosił co najmniej jeden pełny etat.

Niezrealizowany Według informacji uzyskanych w toku kontroli z 531 urzędów jednostek 
samorządu terytorialnego zobowiązanych na podstawie art. 274 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych do prowadzenia audytu wewnętrznego 
(wszystkich z terenu województw: łódzkiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego), 
w przypadku 12% audytorów wymiar ich czasu pracy w osobodniach 
przekraczał liczbę dni roboczych w roku (250 osobodni), a 8% audytorów 
obsługiwało w ciągu roku cztery lub więcej jednostek. Co trzeci audytor 
prowadził audyt w więcej niż jednej jednostce. Ustalenia kontroli wskazują, 
że zatrudnianie w urzędach jst audytora wewnętrznego w niskim 
wymiarze czasu (np. na 1/8 etatu), w sytuacji gdy audyt nie może być 
wykonywany przez usługodawcę, stanowiło w istocie obejście przepisów 
ustawy dotyczących obowiązku zatrudnienia audytora w jednostce. 
Ustalono również, że w 35% z 27 skontrolowanych jednostek, w których 
audytorzy zostali zatrudnieni w urzędach, wymiar ich zatrudnienia 
określono na mniej niż jeden etat. NIK oceniła, że zatrudnienie audytora 
w niższym wymiarze czasu pracy niż jeden etat mogło negatywnie 
wpływać na zakres realizowanych zadań audytowych.

41. Audyt wewnętrzny w jednostkach 
samorządu terytorialnego 

(dział: finanse publiczne)
P/19/074

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przygotowanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, 
polegającej na wprowadzeniu rozwiązań uprawniających 
Ministra Finansów, w ramach koordynacji wykonywania 
audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 
publicznych, do uzyskiwania informacji o organizacji 
i prowadzeniu audytu w jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz do upowszechniania w oparciu o te 
informacje dobrych praktyk w działalności tych jednostek, 
a także wskazywania nieefektywnych rozwiązań dotyczących 
np. wykonywania audytu w wielu jednostkach w ciągu roku 
przez audytora usługodawcę.

Niezrealizowany Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie audytu 
wewnętrznego w 27 objętych kontrolą jednostkach samorządu 
terytorialnego. Niewłaściwa organizacja audytu oraz nieprawidłowe 
jego wykonywanie w znacznej części skontrolowanych jednostek 
powodowały, że nie był on efektywny, ponieważ w niedostatecznym 
stopniu służył usprawnianiu działalności tych jednostek. 
Z tego względu uzasadnione jest wprowadzenie uregulowania 
pozwalającego Ministrowi Finansów na uzyskiwanie informacji 
o organizacji i prowadzeniu audytu w jednostkach samorządu 
terytorialnego, w celu podejmowania działań, o których mowa 
we wniosku. Rozwiązanie takie może przyczynić się do poprawy 
organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego w tych 
jednostkach i zwiększenia jego efektywności. Obowiązujące 
obecnie przepisy ustawy o finansach publicznych nie uprawniają 
Ministra Finansów – w ramach jego zadań w zakresie koordynacji 
audytu wewnętrznego (art. 292 ustawy) – do uzyskiwania 
powyższych informacji i dokonywania oceny audytu wewnętrznego 
wykonywanego w jednostkach samorządu terytorialnego.

42. Wsparcie osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera w przygotowaniu  
do samodzielnego funkcjonowania

(dział: zabezpieczenie społeczne)
P/19/073

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z  2021 r. poz. 573)

Przygotowanie propozycji zmian w ustawie 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, a także w przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, które 
pozwolą na przeznaczenie dodatkowych środków 
na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej i 
zakładów aktywności zawodowej dla osób  z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi. Środki te powinny być 
przeznaczone na finansowanie zatrudnienia dodatkowej 
kadry wspierającej proces rehabilitacji zawodowej 
i społecznej takich osób.

Niezrealizowany Wniosek NIK przedstawiony w Informacji pod adresem Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzasadniony jest wynikami 
kontroli. Ustalono bowiem, że w większości z objętych kontrolą 
warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej 
(sześciu z dziewięciu kontrolowanych), których uczestnikami były 
osoby z niepełnosprawnościami, w tym z rozpoznaniem autyzmu 
lub zespołu Aspergera,  występowały kłopoty z zapewnieniem 
odpowiednio przygotowanej kadry opiekuńczo-specjalistycznej. 
Nie zatrudniano psychologów, a inni specjaliści byli zatrudniani 
na części etatów lub na podstawie umów zlecenia. Wynikało 
to z braku odpowiednich osób na rynku pracy, niskich płac oraz 
częstych rezygnacji z pracy z powodu wypalenia zawodowego. Osoby 
kierujące warsztatami terapii zajęciowej i zakładami aktywności 
zawodowej oraz specjaliści zatrudnieni w tych placówkach podkreślali, 
że możliwość zindywidualizowanego podejścia do osób z autyzmem 
wpłynie na lepsze rezultaty ich rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
Wskazywano m.in., że rehabilitacja takich osób będzie skuteczniejsza, 
gdy zwiększone zostaną środki finansowe przeznaczone na działalność 
warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.



17

Lp.
Tytuł kontroli

(dział administracji rządowej)
Akt prawny lub problem, 

 który należy ująć w akcie prawnym
Treść wniosku

de lege  ferenda
Stan realizacji

wniosku
Uzasadnienie wniosku

43. Wsparcie osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera w przygotowaniu 
do samodzielnego funkcjonowania 

(dział: zabezpieczenie społeczne) 
P/19/073

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących 
utworzenia, na szczeblu powiatów, ośrodków 
odpowiedzialnych za poradnictwo informacyjno-prawne 
dla osób z autyzmem lub zespołem Aspergera oraz ich 
rodzin. Ośrodki te powinny koordynować ścieżki optymalnej 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poczynając 
od pierwszej diagnozy i zorganizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci do lat trzech, kształcenia 
specjalnego i wyboru zawodu przez uczniów  
oraz zarekomendowania odpowiednich form i miejsc 
rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób 
opuszczających system edukacji.

Niezrealizowany System edukacji umożliwia uczniom niepełnosprawnościami, 
w tym uczniom z autyzmem lub zespołem Aspergera, uzyskanie 
wykształcenia i przygotowania zawodowego w wybranej przez 
nich szkole (ogólnodostępnej, z oddziałami integracyjnymi lub 
specjalnej). Większość osób z autyzmem lub zespołem Aspergera 
wymaga, po zakończeniu edukacji, pomocy w przygotowaniu 
do pracy i samodzielnego życia. Wsparcie dla tych osób może być 
udzielane w ramach systemu rehabilitacji społecznej, zawodowej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, finansowanego ze 
środków samorządów i PFRON (uczestnictwo w warsztatach terapii 
zajęciowej lub podjęcie pracy na otwartym, lub chronionym rynku 
pracy, np. w zakładzie aktywności zawodowej, oraz systemu pomocy 
społecznej  –  w środowiskowych domach samopomocy.  
Z ustaleń kontroli wynika, że osoby z autyzmem lub zespołem 
Aspergera oraz ich rodziny oczekują wsparcia dostosowanego  
do tej dysfunkcji. 
W latach 2016–2019 (I półrocze) środowisko tych osób przekazywało 
Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych swoje 
oczekiwania i postulaty (w ramach prac organów konsultacyjno- 
-doradczych, konsultacji społecznych oraz poprzez Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka). Dotyczyło 
to potrzeby zindywidualizowanego podejścia i zapewnienia 
osobom z autyzmem lub zespołem Aspergera ciągłości procesu 
rehabilitacji po zakończeniu procesu edukacji, tworzenia małych, 
specjalistycznych placówek dla osób z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi oraz zwiększenia finansowania pobytu tych osób 
w warsztatach terapii zajęciowej.  
W związku z tym istotne jest, aby system wsparcia dla osób 
z autyzmem lub zespołem Aspergera był spójny i skuteczny zarówno 
na etapie zdobywania wykształcenia, jak i w odniesieniu do osób 
dorosłych, podejmujących aktywność zawodową i samodzielne życie. 
Ośrodki, o których mowa we wniosku, skierowanym do Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mogłyby funkcjonować np. 
na wzór ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, 
które zostały utworzone w ramach programu kompleksowego 
wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin, przewidzianego ustawą z dnia  
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329). Ewentualnie ośrodki te mogły realizować 
zadania dotyczące poradnictwa informacyjno-prawnego dla osób 
z autyzmem lub zespołem Aspergera oraz ich rodzin.
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44. Wsparcie osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera w przygotowaniu 
do samodzielnego funkcjonowania

(dział: nauka) 
P/19/073

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 września 2018 r. 
w sprawie sposobu podziału dla uczelni 
środków finansowych na świadczenia  
dla studentów oraz na zadania związane  
z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym 
warunków do pełnego udziału w procesie 
przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, 
kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich 
lub prowadzeniu działalności naukowej.  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 384)

Ustalenia sposobu podziału środków finansowych dla uczelni, 
przeznaczonych na świadczenia dla studentów i stworzenie 
studentom niepełnosprawnym optymalnych warunków 
przyjmowania ich na studia i prowadzenia pracy naukowej, 
z uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów  
z autyzmem i zespołem Aspergera.

Niezrealizowany Z ustaleń kontroli (na podstawie informacji uzyskanych przez NIK 
z wyższych uczelni), wynika, że osoby z autyzmem lub zespołem 
Aspergera podejmują studia wyższe i ich problemy są tam 
zauważane. W grupie tej zdarzają się sytuacje rezygnacji ze studiów 
spowodowane trudnościami w funkcjonowaniu społecznym 
tych osób, wymagających indywidualnej pomocy (np. asystenta). 
Uczelnie podejmują różnorodne działania, by zapewnić osobom 
niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie 
kształcenia i prowadzenia pracy naukowej. Działania te finansowane 
są ze środków publicznych w ramach dotacji podmiotowej  
dla uczelni. Algorytm naliczania tej dotacji preferuje osoby 
słabowidzące i słabosłyszące, którym należy zapewnić pomoc 
innych osób (np. tłumacza języka migowego) oraz osoby 
z niepełnosprawnością ruchową (wymagające likwidacji barier 
architektonicznych). Algorytm naliczania dotacji w przypadku 
osób z innym rodzajem niepełnosprawności, w tym z autyzmem 
i zespołem Aspergera, wykorzystuje najniższą wagę (o wartości 
1,4 w porównaniu z wagami 2,9 i 3,6 dla wymienionych wyżej 
niepełnosprawności). Wprowadzenie wyższego niż 1,4 wskaźnika 
naliczania dotacji dla tych studentów, pozwoli np. na włączenie 
do pomocy dodatkowej osoby – asystenta. Wniosek został skierowany 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

45. Wsparcie osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera w przygotowaniu 
do samodzielnego funkcjonowania 

(działalność administracji rządowej  
nie objęta zakresem działów administracji) 
P/19/073

Rozporządzenie w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej wydane 
na podstawie delegacji  z art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, ze zm.). 
W programie badań statystycznych 
(stanowiącym załącznik do rozporządzenia) 
określane są, jako źródła danych, zestawy 
danych GUS oraz Ministerstwa Edukacji 
i Nauki (obecna nazwa), dotyczące  studentów 
i absolwentów studiów, także niepełnosprawnych, 
w tym sprawozdanie S-10. 
W programie badań statystycznych powinna 
zostać uwzględniona możliwość uzyskiwania 
danych na temat osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera, które studiują lub pracują 
zawodowo.

Uwzględnienie w przygotowywanym na kolejne lata 
projekcie badań statystycznych możliwości uzyskiwania 
danych na temat osób z autyzmem lub zespołem 
Aspergera, które studiują lub pracują naukowo, co będzie 
wymagało wydzielenia informacji dotyczącej tych osób  
w formularzach statystycznych dla studiów wyższych, 
a także wprowadzenia zmian w działach 5 i 6 sprawozdania 
S-10: „Studenci niepełnosprawni według kierunków 
studiów” i „Absolwenci niepełnosprawni według 
kierunków studiów”.

Niezrealizowany Kontrola wykazała, że nie ma pewnych danych, dotyczących 
liczby osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, studiujących 
lub pracujących naukowo na uczelniach wyższych. Główny 
Urząd Statystyczny (GUS) gromadzi informacje dotyczące 
studentów niepełnosprawnych, ale tylko z wyszczególnieniem 
niepełnosprawności związanej z niedosłuchem, słabym widzeniem 
i dysfunkcją ruchu. Pozostali niepełnosprawni (55% ogółu 
niepełnosprawnych studentów), w tym osoby z autyzmem i zespołem 
Aspergera, zaliczani są do grupy „inny rodzaj niepełnosprawności”.  
Z tego względu uzasadnione jest, aby w ustalanym corocznie, 
w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, programie badań 
statystycznych uwzględniona została możliwość uzyskiwania danych 
na temat osób z autyzmem i zespołem Aspergera, które studiują  
lub pracują zawodowo. Projekt badań statystycznych przygotowuje 
Prezes GUS (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o statystyce publicznej) 
i przedstawia go Radzie Statystki, która po jego ustaleniu przedkłada 
projekt Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego 
roku. Wniosek skierowany do Prezesa GUS. 
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46. Działania na rzecz rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych 

(dział: żegluga śródlądowa) P/19/030

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 193  
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)

Spowodowanie realizacji przez Radę Ministrów  
obowiązku określonego w art. 193 ust. 7 Prawa wodnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), tj. określenia, w drodze 
rozporządzenia, śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 
znaczeniu transportowym, kierując się potrzebą 
zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju 
systemu transportowego kraju. 

Niezrealizowany Przepis art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 
wyodrębnia śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu 
transportowym. Są to śródlądowe drogi wodne istotne dla zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju, które obejmują:  
1)  śródlądowe drogi wodne istotne dla zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju oraz 
grunty pod tymi drogami; 

2)  nieruchomości gruntowe położone w międzywalu śródlądowych 
dróg wodnych, istotnych dla zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju systemu transportowego kraju; 

3)  nieruchomości, budynki i budowle oraz urządzenia wodne, 
z wyjątkiem wałów przeciwpowodziowych, funkcjonalnie 
i bezpośrednio powiązane ze śródlądowymi drogami wodnymi, 
istotnymi dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju systemu 
transportowego kraju, znajdujące się w obrębie ich działek 
ewidencyjnych. Wniosek został skierowany do Prezesa Rady 
Ministrów.

47. Działania na rzecz rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych 

(dział: żegluga śródlądowa)
P/19/030

Rozporządzenie Rady Ministrów  
z 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych 
(Dz. U. Nr. 77, poz. 695)

Doprowadzenie do zgodności z Europejskim porozumieniem 
w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych 
o znaczeniu międzynarodowym (AGN) sporządzonym 
w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r., obowiązującej w Polsce 
klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. 

Niezrealizowany Prezydent RP dnia 6 marca 2017 r., działając na mocy ustawy 
z 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia 
w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie  
19 stycznia 1996 r., podpisał akt ratyfikacyjny tego Porozumienia. 
Polska jako członek Porozumienia AGN zobowiązała się 
do zapewnienia na objętych Porozumieniem drogach wodnych 
warunków nawigacyjnych spełniających kryteria właściwe  
dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, 
tzw. klasy „E” odpowiadającej co najmniej IV klasie żeglowności. 
Pomimo konieczności dostosowania odcinków dróg wodnych 
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 
2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, które 
stanowiły w myśl Porozumienia AGN międzynarodowe drogi 
wodne o min. klasie IV, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej nie podjął do czasu zakończenia kontroli NIK działań 
zmierzających do aktualizacji tego rozporządzenia. Po wejściu 
w życie ww. Porozumienia Minister zaniechał aktualizacji. 
Aktualizacja klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych zgodnie 
z Porozumieniem AGN spowodowałaby, że każdy inwestor przy 
realizacji inwestycji na międzynarodowych drogach wodnych miałby 
obowiązek zapewnienia minimalnych parametrów realizowanej 
inwestycji przewidzianych dla docelowej klasy danej drogi wodnej, 
bez dodatkowych zabiegów Ministra.
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48. Ochrona narodowego zasobu 
archiwalnego

(dział: kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego)
P/19/024

Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu 
i trybu udostępniania materiałów 
archiwalnych znajdujących się w archiwach 
wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161)

Podjęcie działań w celu dostosowania rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie 
sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych 
znajdujących się w archiwach wyodrębnionych  
(Dz. U. Nr 196 poz. 1161) do obowiązującego stanu 
prawnego wynikającego z aktualnych przepisów ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Niezrealizowany Od 16 czerwca 2016 r. obowiązuje znowelizowana ustawa 
o narodowym zasobie archiwalnym, która zmieniła zasady w dostępie 
do materiałów archiwalnych. Dotyczy to w szczególności okresu, 
jaki musiał upłynąć od ich wytworzenia (uchylono m.in. art. 17 
ust. 1 tej ustawy). Zniesiono również ograniczenia podmiotowe 
(materiały archiwalne mogły być udostępniane tylko jednostkom 
organizacyjnym i obywatelom) i przedmiotowe (dla potrzeb 
nauki, kultury, techniki oraz gospodarki) wynikające z uprzednio 
obowiązującego art. 16 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. 
Na podstawie zaś art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), art. 16a ust. 1 ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach przyjął brzmienie: „Każdemu 
przysługuje prawo dostępu do materiałów archiwalnych”. 
Tymczasem treść wskazanego wyżej rozporządzenia, dotyczącego 
sposobu udostępniania zasobu przez archiwa wyodrębnione, nie 
zmieniła brzmienia od dnia jego uchwalenia, tj. od dnia 22 czerwca 
2011 r. Na podstawie § 6 rozporządzenia określono ograniczenia 
w dostępie do zasobu, związane z obowiązkiem uzyskania zgody 
na udostępnienie wobec materiałów, od których wytworzenia nie 
upłynęło 30 lat. Ponadto zgodnie z § 9 pkt 1 tego rozporządzenia, 
organ, któremu podlega archiwum lub który je nadzoruje, 
może uzależnić udostępnienie materiałów archiwalnych 
od potwierdzenia faktu prowadzenia prac o określonej tematyce 
lub od przedłożenia przez zainteresowanego pisma polecającego 
instytucji lub osoby właściwej w zakresie prowadzenia prac 
dotyczących danej tematyki. Przepisy te są niespójne z wymienionymi 
wyżej, aktualnie obowiązującymi regulacjami ustawowymi.
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49. Przeciwdziałanie zagrożeniom 
wynikającym z zalegania materiałów 
niebezpiecznych na dnie Morza 
Bałtyckiego 

(dział: gospodarka morska) P/19/068

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. 
w sprawie wykazu substancji priorytetowych 
(Dz. U. poz.528)

Doprowadzenie do umieszczenia w wykazie substancji 
priorytetowych, substancji niebezpiecznych pochodzących 
z bojowych środków trujących i produktów ich rozpadu, w tym 
w szczególności związków siarkoorganicznych 
i arsenoorganicznych.

Niezrealizowany Art. 114 prawa wodnego zawiera delegację dla ministra właściwego 
do spraw gospodarki wodnej, który w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wykaz substancji priorytetowych, kierując się przepisami prawa Unii 
Europejskiej dotyczącymi substancji priorytetowych w dziedzinie 
polityki wodnej. W dniu 1 marca 2019 r. Minister GMiŻŚ wydał 
rozporządzenie w sprawie wykazu substancji priorytetowych 
(Dz. U. poz. 528), w którym nie wskazano jednak substancji 
niebezpiecznych stanowiących bojowe środki trujące i produkty 
ich rozpadu, w tym związki siarkoorganiczne i arsenoorganiczne. 
Ww. substancje nie zostały wymienione ani na listach 46 substancji 
priorytetowych określonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/105/WE oraz dyrektywą 2013/39/UE, ani na listach 
obserwacyjnych substancji określonych przez Komisję Europejską 
w wydanych decyzjach wykonawczych ustanawiających listy 
obserwacyjne substancji do celów monitorowania obejmującego całą 
Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy 2008/105/WE 
(decyzja nr 2015/495 i nr 2018/840). Minister, kierując się przepisami 
UE, nie jest nimi ograniczony. Ponadto państwo członkowskie 
w związku ze stwierdzonymi zagrożeniami dla środowiska jest 
zobowiązane do podejmowania niezwłocznych działań niezależnie 
od regulacji unijnych, wobec czego przyjęcie przez Ministra 
GMiŻŚ występowania innych ważnych substancji priorytetowych, 
które powinny zostać objęte monitoringiem, nie wymaga zmiany 
Dyrektywy. W związku z tym przedmiotowy wykaz został określony 
nierzetelnie, ponieważ nie zawierał odniesienia do związków 
chemicznych związanych z bojowymi środkami trującymi.

50. Prawidłowość sprawozdań finansowych 
sporządzanych przez państwowe 
jednostki budżetowe 

(dział: sprawiedliwość, finanse 
publiczne, budżet)
P/19/009

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki 
finansowej i działalności inwestycyjnej sądów 
powszechnych  (Dz. U. poz. 1476, ze zm.)

Zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia gospodarki finansowej i działalności 
inwestycyjnej sądów powszechnych, tak aby przepisy tego 
rozporządzenia odsyłały do obowiązujących przepisów 
rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów: 
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami RP oraz z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej.

Niezrealizowany Przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 
2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki 
finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych 
(§ 2 pkt 3 lit. e i g, § 14, § 28 ust. 1 i 5 oraz § 30 ust. 1) odsyłają 
do nieobowiązujących przepisów rozporządzeń Ministra Finansów: 
z dnia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami RP oraz z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej, zamiast do obowiązujących 
rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów: z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 342; rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 
2018 r.) oraz z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564; rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 13 stycznia 2018 r.), stąd też wymagają zmiany.
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51. Udzielanie pomocy finansowej 
producentom drobiu w województwie 
lubuskim, w związkuz epizootią  
grypy ptaków

(dział: rolnictwo) 
P/19/110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, ze zm.)

NIK wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o zapewnienie, by termin określony w § 13k ust. 4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, ze zm.), przewidziany na złożenie 
wniosku o udzielenie pomocy finansowej, w związku 
z utrudnieniami, jakich doznało gospodarstwo rolne z powodu 
epizootii grypy ptaków, umożliwiał wszystkim producentom 
rolnym skorzystanie z tej formy pomocy. 

Niezrealizowany Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zasadnym byłoby zapewnienie,  
by w przypadku udzielania kolejnej pomocy finansowej termin 
określony w § 13k ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, ze zm.), przewidziany na złożenie wniosku 
o udzielenie tej pomocy, w związku z utrudnieniami, jakich doznało 
gospodarstwo rolne z powodu epizootii grypy ptaków, umożliwiał 
wszystkim producentom rolnym skorzystanie z tej formy pomocy.  
Jak wykazała kontrola NIK, z uwagi na możliwość składania wniosków 
o udzielenie pomocy finansowej jedynie od 1 do 28 lutego 2017 r., 
część właścicieli drobiu została pozbawiona możliwości ubiegania 
się o przewidziane prawem rekompensaty pieniężne za utrudnienia 
związane z faktem pozostawania ich gospodarstw w strefie 
zapowietrzonej lub zagrożonej, a kolejnej grupie producentów 
rolnych, tj. tym, którzy znaleźli się w sąsiedztwie wyznaczonych 
ognisk na krótko przed upływem terminu na złożenie wniosków, 
z uwagi na krótki czas, jaki mieli na realizacje wszystkich formalności, 
utrudniono ubieganie się o przysługujące im środki finansowe. 
W województwie lubuskim stwierdzono 20 ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, przy czym pierwsze zostało wyznaczone 
3 grudnia 2016 r., zaś ostatnie 6 marca 2017 r., czyli już po upływie 
terminu na składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej. 
W efekcie, utrzymujący stada drobiu, będący w analogicznej 
sytuacji faktycznej, jedynie z uwagi na sztywno określony termin 
na składanie wniosków zostali pozbawieni możliwości ubiegania 
się o przyznanie rekompensat. Odnośnie wszystkich 65 ognisk HPAI 
wyznaczonych na terenie całego kraju, w okresie od 20 do 28 lutego 
2017 r., tj. w czasie, który zdaniem NIK mógł być niewystarczający 
na skuteczne aplikowanie o pomoc, wyznaczono 8 ognisk (12,3% 
wszystkich odnotowanych ognisk). Po dniu 28 lutego 2017 r. 
wyznaczonych zostało kolejnych 6 ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (9,2%). W tym przypadku, producenci rolni znajdujący się 
w strefach zapowietrzonych lub zagrożonych zostali całkowicie 
pozbawieni możliwości ubiegania się o przyznanie rekompensat. 

52. Organizacja, dostępność i jakość 
diagnostyki patomorfologicznej 

(dział: zdrowie)
 P/19/062

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów 
organizacyjnych opieki zdrowotnej 
w dziedzinie patomorfologii (Dz. U. poz. 2435)

NIK wnioskowała o pilną nowelizację przepisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów 
organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie 
patomorfologii, w zakresie dotyczącym określenia standardu 
opisu wyniku badania patomorfologicznego, który powinien 
dostarczać informacje niezbędne do zaplanowania leczenia 
pacjenta, bez konieczności przeprowadzania bardziej 
szczegółowych badań tego samego typu.

Niezrealizowany W trakcie kontroli ustalono, że nieprecyzyjny lub niepełny opis wyniku 
badania patomorfologicznego może powodować konieczność 
powtórzenia badania, w tym ponownego pobrania materiału 
biologicznego, co wydłuża czas potrzebny na diagnostykę i podjęcie 
leczenia oraz może generować dodatkowe koszty.
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53. Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.  
Wykonanie w 2019 r. planu finansowego 
Rzecznika Finansowego 

(dział: budżet, finanse publiczne, 
instytucje finansowe)
P/20/001

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2279, ze zm.)

Dokonanie zmiany zasad finansowania Rzecznika 
Finansowego i jego Biura tak, aby biura usług płatniczych  
nie wnosiły opłat z tego tytułu.

Niezrealizowany NIK podtrzymuje wniosek de lege ferenda zgłoszony w Informacji 
o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Rzecznika 
Finansowego w 2017 r. Zmiana regulacji dotyczących finansowania 
Rzecznika Finansowego i jego Biura jest zasadna ze względu na niski 
udział wpłat biur usług płatniczych w finansowaniu Rzecznika 
Finansowego i jego Biura oraz dużą pracochłonność związaną 
z rozliczeniem finansowania przez te podmioty.   
Rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów 
podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej 
(Sejm IX kadencji – druk nr 834; dalej projekt ustawy o rozpatrywaniu 
reklamacji) zakłada m.in. zniesienie Rzecznika Finansowego i przejęcie 
jego zadań dotyczących ochrony interesów klientów podmiotów 
rynku finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji zakłada, 
aby koszty funkcjonowania systemu ochrony interesów klientów 
podmiotów rynku finansowego były ponoszone nadal m.in. przez 
biura usług płatniczych.

54. Działania wspierające  
i aktywizujące osoby bezdomne 

(dział: zabezpieczenie społeczne) 
P/18/096

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.)

Wprowadzenie do art. 48a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 
terminu na zawarcie kontraktu socjalnego z osobą bezdomną 
po uprzednim przyjęciu jej do schroniska.

Niezrealizowany Przeniesienie obowiązku zawarcia kontraktu socjalnego dopiero 
po umieszczeniu osoby bezdomnej w schronisku (np. do 2 tygodni) 
przyśpieszyłoby udzielenie jej niezbędnej pomocy oraz pozwoliłoby 
pracownikom socjalnym na rozpoznanie potrzeb i opracowanie  
dla każdej osoby bezdomnej adekwatnego kontraktu socjalnego.  
Takie stanowisko zostało także zaprezentowane w trakcie kontroli 
przez kierowników kontrolowanych jednostek.

55. Działania wspierające  
i aktywizujące osoby bezdomne 

(dział: zabezpieczenie społeczne) 
P/18/096

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.)

Określenie zasad współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy 
społecznej a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
placówki zapewniające tymczasowe schronienie, w celu 
skutecznej realizacji zadań wynikających z przepisu art. 48a 
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Niezrealizowany Uszczegółowienia wymagają zwłaszcza zagadnienia związane 
z udostępnianiem wywiadów środowiskowych i kontraktów 
socjalnych organizacjom pozarządowym. Żaden z kontrolowanych 
ośrodków pomocy społecznej nie przekazał organizacjom 
pozarządowym prowadzącym schroniska ani wywiadów 
środowiskowych, ani kontraktów socjalnych, zawierających istotne 
informacje o sytuacji skierowanych do nich osób bezdomnych. 
Ośrodki pomocy społecznej nie informowały również o zadaniach 
ujętych w tych dokumentach, które należało realizować z osobami 
bezdomnymi dla wzmacniania ich aktywności społecznej, wyjścia 
z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. Uzasadniano 
to brakiem ustawowych przepisów w tym zakresie oraz 
ograniczeniami związanymi z ochroną danych osobowych.

56. Działania wspierające  
i aktywizujące osoby bezdomne 

(dział: zabezpieczenie społeczne) 
P/18/096

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.)

Wprowadzenie obowiązku określania w kontraktach 
socjalnych terminów ich obowiązywania oraz realizacji 
poszczególnych zadań, a także ich ewaluacji.

Niezrealizowany Wskazanie terminów działałoby mobilizująco zarówno na osobę 
bezdomną, jak i udzielających jej wsparcia. Pozwalałoby również 
na bieżące i systematyczne korygowanie zastosowanych metod 
i działań.

57. Działania wspierające i aktywizujące 
osoby bezdomne 

(dział: zabezpieczenie społeczne) 
P/18/096

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.)

Doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania 
analizy skuteczności pomocy społecznej przez Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej oraz analizy stanu i skuteczności pomocy 
społecznej przez wojewodów, w szczególności odnośnie formy, 
zakresu, mierników i terminu sporządzania.

Niezrealizowany Wprowadzenie przepisów precyzujących szczegółowo sposób 
dokonywania analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej 
umożliwi gromadzenie jednolitych, porównywalnych oraz wiarygodnych 
informacji o działaniach podejmowanych na rzecz osób bezdomnych. 
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie analizował 
skuteczności udzielanej osobom bezdomnym pomocy społecznej. 
W sytuacji braku przepisów odnośnie formy, zakresu, mierników, 
jak i terminu przeprowadzenia analizy stanu i skuteczności pomocy 
społecznej każdy z kontrolowanych Wojewodów obowiązek ten 
realizował w odmienny sposób.
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58. Działania wspierające i aktywizujące 
osoby bezdomne 

(dział: zabezpieczenie społeczne)
P/18/096

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz.1876, ze zm.)

Wprowadzenie przepisu zobowiązującego ośrodki pomocy 
społecznej i organizacje pozarządowe zapewniające 
tymczasowe schronienie do dokonywania oceny skuteczności 
udzielonego wsparcia osobom bezdomnym.

Niezrealizowany Wprowadzenie takiego obowiązku pozwalałoby podmiotom 
bezpośrednio udzielającym wsparcia osobom bezdomnym 
na gromadzenie informacji o skuteczności podejmowanych działań, 
ich ewaluacji, a także na dokonywanie ewentualnych korekt i zmian. 
Brak obowiązku dokonywania oceny skuteczności udzielonego 
wsparcia osobom bezdomnym spowodował, że jedynie sześć 
ośrodków pomocy społecznej monitorowało i prowadziło ewaluację 
świadczonych usług. W pozostałych ośrodkach pomocy społecznej, 
z powodu braku wiedzy, nie wskazano osób, które się usamodzielniły. 
Osiem skontrolowanych organizacji pozarządowych prowadzących 
schroniska, w których w okresie objętym kontrolą przebywało łącznie 
3935 osób bezdomnych, zgromadziło dane odnośnie 201 osób, 
które usamodzielniły się. Brak obowiązku oceniania skuteczności 
udzielanego wsparcia spowodował, że pozostałe organizacje takich 
danych nie miały.

59. Pomoc świadczona przez gminy  
osobom żyjącym w ubóstwie 

(dział: zabezpieczenie społeczne)
P/19/041

Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.)

Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej 
uproszczonej procedury objęcia pomocą osób 
wymagających wsparcia w formie posiłków. 

Niezrealizowany NIK wskazała, że w ustawie o pomocy społecznej wymienione 
są rodzaje świadczeń, dla których uzyskania nie jest wymagane 
wydanie decyzji administracyjnej. Rozszerzenie takiej możliwości 
o zapewnienie posiłku umożliwiłoby bezzwłoczne i zgodne 
z procedurą objęcie osoby niezbędnym wsparciem, gdyż obecnie 
w wielu takich sytuacjach decyzje wydawane są z mocą wsteczną. 
Takie sytuacje miały również miejsce w jednostkach objętych kontrolą. 
Wdrożenie tych rozwiązań umożliwiłoby usprawnienie realizacji 
działań pomocowych w formie posiłku. 

60. Pomoc świadczona przez gminy 
osobom żyjącym w ubóstwie

(dział: zabezpieczenie społeczne)
 P/19/041

Rozporządzenie Ministra Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie  
rodzinnego wywiadu środowiskowego  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1788)

Wprowadzenie do formularza wywiadu środowiskowego 
rubryki dotyczącej celu pracy z osobą lub rodziną ubiegającą 
się o pomoc społeczną (oraz wprowadzenie do formularza 
aktualizacji wywiadu środowiskowego rubryki „modyfikacja 
celu pracy z osobą i rodziną”). 

Niezrealizowany Obowiązujący wzór formularza wywiadu środowiskowego nie nakłada 
wymogu wskazywania celu pracy z osobą lub rodziną, co utrudnia 
rzetelną ocenę efektywności udzielonych działań pomocowych. 
Dokonanie rzetelnej oceny udzielonej pomocy stanowiło znaczący 
problem w toku przeprowadzonych działań kontrolnych. 
W opinii NIK uzupełnienie formularza wywiadu środowiskowego o cel 
pracy z podopiecznym pozwoliłoby na przeprowadzanie rzetelnej 
ewaluacji poprzez ocenę efektywności udzielanego wsparcia.

61. Lokalne bezpieczeństwo energetyczne 

(dział: energia) 
P/19/014

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
– Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.)

Stworzenie prawnych mechanizmów egzekwowania 
realizacji przez gminy obowiązku, wynikającego z art. 19  
Prawa energetycznego, sporządzania i aktualizowania 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, a w sytuacji określonej w art. 20 ust. 1 Prawa 
energetycznego opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe.

Niezrealizowany Skontrolowane jednostki samorządu gminnego (gminy) nienależycie 
i nie w pełni zgodnie z prawem wypełniały zadania własne w zakresie 
planowania i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, 
ciepło i paliwa gazowe, co powodowało niewystarczający poziom 
lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Gminy nie opracowały 
lub opracowały ze znacznym opóźnieniem założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a przyjęte 
założenia były obarczone wadami. Gminy zaniechały też jakichkolwiek 
działań sprawdzających, czy plany rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych zapewniają realizację przyjętych w gminie założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
W sytuacji, gdy nie była zapewniona ich realizacja, niemożliwe było 
wypełnienie ustawowego obowiązku opracowania planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 



25

Lp.
Tytuł kontroli

(dział administracji rządowej)
Akt prawny lub problem, 

 który należy ująć w akcie prawnym
Treść wniosku

de lege  ferenda
Stan realizacji

wniosku
Uzasadnienie wniosku

62. Lokalne bezpieczeństwo energetyczne 

(dział: energia) 
P/19/014

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
– Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 716, ze zm.)

Doprecyzowanie  i uzupełnienie art. 19 ust. 3 Prawa 
energetycznego postanowień określających niezbędny 
przedmiotowy i merytoryczny zakres założeń planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
w tym w szczególności poprzez wskazanie w tym przepisie 
obowiązków:  
–  analizy lokalnego potencjału zaspakajania potrzeb 

energetycznych, zawierającej inwentaryzację lokalnych 
zasobów energii oraz infrastruktury energetycznej  
oraz ocenę możliwości zaspokojenia tych potrzeb; 

–  określenia celów i działań, które powinny być podjęte 
dla ich realizacji, w tym kierunków i zakresu rozwoju sieci 
i innych elementów infrastruktury energetycznej oraz 
warunków budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby 
przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie; 

–  uszczegółowienie dotychczasowych przepisów poprzez 
określenie w art. 19 ust. 3 pkt 1) niezbędnego zakresu 
oceny stanu aktualnego zapotrzebowania (w tym 
uwzględnienie bilansu energetycznego gminy 
obejmującego wszystkie nośniki energetyczne 
występujące na terenie gminy oraz powiązanego z nim 
bilansu emisji zanieczyszczeń do atmosfery) oraz oceny 
przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, uwzględniające 
dane prognostyczne uwzględniające zgłaszane 
zapotrzebowanie na nośniki energii, które dotychczas 
nie jest zaspokojone, oraz dane o terenach, gdzie 
gmina planuje rozwój mieszkalnictwa i działalności 
gospodarczej, określające obszar oraz szacowaną 
wielkość nośników energii niezbędną do zaspokojenia 
tego dodatkowego zapotrzebowania.

Niezrealizowany Wyniki kontroli wskazują na potrzebę doprecyzowania i uzupełnienia 
art. 19 ust. 3 Prawa energetycznego postanowień określających 
niezbędny przedmiotowy i merytoryczny założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ustalenia 
kontroli wskazują, że dotychczasowe brzmienie art. 19 ust. 3 
Prawa energetycznego nie uwzględniało niektórych zasadniczych 
elementów planowania energetycznego w gminach i powodowało to, 
że również działania gmin związane z planowaniem energetycznym 
ich nie uwzględniały. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe to strategiczny dokument 
planistyczny w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia 
w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Powinien więc zawierać 
pełną diagnozę stanu obecnego, wynikające z niej wnioski  
oraz określać cele gminy. 

63. Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
w części 19 – budżet, finanse publiczne  
i instytucje finansowe oraz wykonanie 
planu finansowego Funduszu 
Reprywatyzacji 

(dział: budżet, finanse publiczne) 
P/20/001

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Zmiana art. 29 ust. 9 ustawy o finansach publicznych. Niezrealizowany Wyniki kontroli wykonania planu finansowego Funduszu 
Reprywatyzacji wskazują na potrzebę zmiany treści art. 29 ust. 9 
ustawy o finansach publicznych w zakresie możliwości zmiany 
planów finansowych państwowych funduszy celowych w trakcie 
roku budżetowego (bez uprzedniej konieczności nowelizacji 
ustawy budżetowej). Zmienione przepisy powinny określać 
przesłanki dopuszczające możliwość zwiększenia planowanych 
kosztów funduszu bez jednoczesnego adekwatnego zwiększenia 
prognozowanych przychodów (przesłanki dopuszczające możliwość 
jednoczesnego zwiększenia planowanych kosztów i zmniejszenia 
prognozowanego stanu środków funduszu na koniec roku).
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64. Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
w części 19 – budżet, finanse publiczne  
i instytucje finansowe oraz wykonanie 
planu finansowego Funduszu 
Reprywatyzacji 

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/20/001

Rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie  
szczegółowego sposobu wykonywania  
budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Dokonanie zmian przepisów tak, by jednoznacznie z nich 
wynikał sposób postępowania jednostek budżetowych 
(rozliczania w zakresie wydatków i dochodów), w przypadku 
dokonywanego w trybie  kodeksu cywilnego potrącenia 
wzajemnych wierzytelności, w tym także w ramach 
realizowanych projektów finansowanych z udziałem  
środków europejskich (zarówno w części finansowanej 
z budżetu państwa, jak i w części finansowanej z budżetu 
środków europejskich).

Niezrealizowany Nie zostały wprowadzone zmiany w § 4 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa. Było to przedmiotem m.in. wniosku 
Najwyższej Izby Kontroli po kontroli wykonania budżetu państwa  
w cz. 19 w 2018 r.  
Także w ustawie o finansach publicznych brak jest przepisów 
wskazujących wprost sposób postępowania jednostki budżetowej 
(rozliczania w zakresie wydatków i dochodów) w przypadku 
potrącania należności cywilnoprawnych. W związku z tym Najwyższa 
Izba Kontroli ponownie wnosi o dokonanie zmian tak, by z przepisów 
jednoznacznie wynikał sposób  postępowania jednostek budżetowych 
(rozliczania w zakresie wydatków i dochodów), w  przypadku 
dokonywanego w trybie kodeksu cywilnego potrącenia wzajemnych 
wierzytelności, w tym także w ramach realizowanych projektów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (zarówno w części 
finansowanej z budżetu państwa, jak i w części finansowanej 
z budżetu środków europejskich).

65. Centralizacja podatku VAT  
w jednostkach samorządu 
terytorialnego

(dział: finanse publiczne)
 P/19/109

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.)

Podjąć działania legislacyjne mające na celu wyraźne 
określenie w przepisach prawa precyzyjnego sposobu 
obniżania przez jednostki samorządu terytorialnego 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych 
wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, 
jak i w ramach działalności w charakterze organu władzy 
publicznej.

Niezrealizowany Jednostki samorządu terytorialnego niejednolicie dokonywały 
odliczeń w przypadku wydatków ponoszonych na pojazdy 
samochodowe wykorzystywane do tzw. działalności mieszanej, 
tj. zarówno: [1] przy zastosowaniu proporcji wyliczonej dla tych 
jednostek, [2] 50% kwoty podatku naliczonego, [3] iloczynu 50% 
kwoty podatku naliczonego i proporcji. Wskazywały przy tym 
na występujące problemy związane z interpretacją i zastosowaniem 
niejednoznacznych przepisów w tym zakresie.

66. Centralizacja podatku VAT  
w jednostkach samorządu 
terytorialnego

(dział: finanse publiczne)
P/19/109

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz.305)

Podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wyraźne 
określenie w przepisach prawa organu jednostek samorządu 
terytorialnego właściwego do regulowania w akcie 
rangi wewnętrznej mechanizmu wznowienia wydatków 
budżetowych.

Niezrealizowany W toku kontroli stwierdzono niejednolite stanowisko organów 
nadzorczych oraz różną praktykę kontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego (jst) w sprawie ustalenia organu właściwego 
do uregulowania, w akcie rangi wewnętrznej, mechanizmu 
wznawiania wydatków budżetowych w jst. W 13 kontrolowanych 
jednostkach uregulowania takie wynikały z zarządzeń prezydentów 
miast i starostów, z wyjątkiem jednej jednostki, w której uregulowania 
te wynikały z uchwały rady powiatu.

67. Centralizacja podatku VAT  
w jednostkach samorządu 
terytorialnego

(dział: finanse publiczne) 
P/19/109

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
– Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.)

Podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia 
do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
przepisu wskazującego na zasadność wydania interpretacji 
ogólnej w sytuacjach, kiedy w analogicznych stanach prawnych 
i faktycznych o wydanie interpretacji indywidualnych 
w swych jednostkowych sprawach zwraca się wielu 
podatników.

Niezrealizowany Stosowanie interpretacji ogólnych w większym niż dotychczas zakresie 
mogłoby przyczynić się do zwiększenia jednolitości i przejrzystości 
stosowanych w praktyce przez jst interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, jak również bardziej efektywnego wykorzystania 
zasobów KAS.
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68. Centralizacja podatku VAT  
w jednostkach samorządu 
terytorialnego

(dział: finanse publiczne) 
P/19/109

Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  
wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych 
i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń 
w zakresie danych uzupełniających  
(Dz. U. poz. 2496)

Podjęcie działań zmierzających do zmiany formularza NIP-2 
(zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem) 
w taki sposób, aby uwzględniał specyfikę niektórych 
podatników prowadzących działalność gospodarczą pod 
wieloma adresami, poprzez m.in. dodanie obowiązku podania 
krótkiego opisu przedmiotu działalności prowadzonej pod 
konkretnym adresem.

Niezrealizowany Formularz NIP-2 nie uwzględnia specyfiki niektórych podatników 
prowadzących działalność gospodarczą pod wieloma adresami 
(np. jednostki samorządu terytorialnego). Nie ma w nim miejsca 
na podanie oznaczenia jednostki organizacyjnej, której zmienione 
dane dotyczą (w zakresie miejsc prowadzenia działalności 
gospodarczej i numerów rachunków bankowych), czy przedmiotu jej 
działalności.

69. Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
w części 04 – Sąd Najwyższy 

(dział: sprawiedliwość) P/20/001

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  
– Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2072)

Doprecyzowanie art. 77 § 6 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia  
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,  
tak aby z jego treści jednoznacznie wynikało, że ryczałt 
na pokrycie kosztów zamieszkania sędziego delegowanego 
wypłacany jest w wysokości proporcjonalnej do liczby dni 
zamieszkiwania w danym miesiącu w miejscu delegowania.

Niezrealizowany Wyniki kontroli wskazują, że SN i Izba Dyscyplinarna SN błędnie 
interpretowały treść art. 77 § 6 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych, wypłacając sędziemu 
delegowanemu do SN i ID SN miesięczny ryczałt na pokrycie 
kosztów zamieszkania zawsze w pełnej wysokości, niezależnie 
od faktycznej liczby dni zamieszkiwania w danym miesiącu 
w miejscu delegowania, co czyniło ten wydatek niegospodarnym. 
W związku z tym, iż obecna treść ww. przepisu budzi wątpliwości 
interpretacyjne, NIK wnosi o doprecyzowanie tego przepisu tak, aby 
z jego treści jednoznacznie wynikało, że ryczałt na pokrycie kosztów 
zamieszkania sędziego delegowanego wypłacany jest w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni zamieszkiwania w danym miesiącu 
w miejscu delegowania.

70. Wykonanie w 2019 r. planu 
finansowego Polskiej Agencji 
Kosmicznej oraz realizacja programów 
współfinansowanych z budżetu  
Unii Europejskiej 

(dział: gospodarka, budżet,  
finanse publiczne)
P/20/001

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Podjęcie działań legislacyjnych w celu wydania 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych, określającego sposób ustalania 
nadwyżki w Polskiej Agencji Kosmicznej, uwzględniając 
potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań Agencji, 
dokonywania inwestycji niezbędnych do wykonywania 
zadań państwa oraz mając na względzie źródła finansowania 
zadań realizowanych przez Agencję.

Zrealizowany  
w pełni

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o finansach publicznych minister 
sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą w porozumieniu 
z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
ustalania nadwyżki, uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości 
finansowania zadań agencji, dokonywania inwestycji niezbędnych 
do wykonywania zadań państwa oraz mając na względzie źródła 
finansowania zadań realizowanych przez agencję. Kontrola wykazała, 
że w przypadku Polskiej Agencji Kosmicznej rozporządzenie takie 
nie zostało wydane. Wniosek został zrealizowany poprzez wydanie 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
14 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków 
finansowych Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. poz. 2392).
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71. Zapewnienie opiekunom pacjentów 
niesamodzielnych właściwych 
warunków pobytu w szpitalu 

(dział: zdrowie)
P/19/064

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 849, ze zm.)

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (ustawa o prawach pacjenta)  przez jednoznaczne 
określenie prawa do pobytu w szpitalu opiekunów 
wszystkich pacjentów dorosłych i zwolnienie pacjentów 
z opłaty za ten pobyt.

Niezrealizowany Obecnie ustawa przyznaje prawo do dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej, w tym do pobytu opiekuna tylko osobom małoletnim 
lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednak 
takiej dodatkowej opieki mogą wymagać także pozostali pacjenci. 
W skontrolowanych jednostkach charakterystycznym zjawiskiem 
była bardzo mała liczba osób zgłaszających się do sprawowania 
całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami 
dorosłymi. W tej sytuacji podmioty lecznicze powinny oferować jak 
najlepsze możliwości dłuższego pobytu opiekunów na oddziałach, 
aby stworzyć odpowiednie warunki do udzielenia pomocy ww. 
pacjentom. Skontrowane szpitale odstąpiły zarazem od pobierania 
opłat od opiekunów pacjentów dorosłych samodzielnych. W związku 
z niewielką liczbą takich opiekunów, koszty ich pobytu są nieznaczącą 
pozycją wydatków szpitali. Wypada zauważyć, że od 3 lipca 2019 r. 
pobyt opiekunów wszystkich pacjentów małoletnich oraz o znacznym 
stopniu niepełnosprawności jest finansowany ze środków szpitali 
(art. 35  ust. 4. w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta).

72. Zapewnienie opiekunom pacjentów 
niesamodzielnych właściwych 
warunków pobytu w szpitalu 

(dział: zdrowie)
P/19/064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 595, ze zm.)

Nowelizacja rozporządzenia z dnia 26 marca 2019  r. 
przez jednoznaczne określenie wymogu dotyczącego 
zapewnienia opiekunom dodatkowych łóżek i pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych w oddziałach dziecięcych 
i doprecyzowanie sposobu jego wypełnienia (zapewnienie 
wyłącznie osobnych łóżek i pomieszczeń higieniczno- 
-sanitarnych osobnych, czy też dopuszczenie 
udostępniania opiekunom wolnych łóżek szpitalnych  
i pomieszczeń pacjentów; uwzględnienie obłożenia łóżek 
szpitalnych i zezwolenie na umieszczenie dodatkowych 
łóżek lub foteli dla opiekunów w odrębnym pomieszczeniu 
na oddziale tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości 
zapewnienia ich przy łóżku pacjenta).

Niezrealizowany Inspekcja Sanitarna niejednolicie interpretowała kwestię spełniania 
wymogów cz. V ust. 8 i 10 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. 
Przyczyną nieudostępnienia w jednym ze szpitali opiekunom 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pacjentów było stanowisko 
nadzorującego placówkę Inspektora Sanitarnego. W związku 
z decyzjami tego i innych Inspektorów Sanitarnych, w kilku szpitalach 
podejmowano inwestycje, by zapewnić opiekunom niesamodzielnych 
pacjentów odrębne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
Jednocześnie w sześciu innych podmiotach medycznych opiekunom 
pacjentów niesamodzielnych nie przygotowano oddzielnych 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Korzystali oni z pomieszczeń 
przeznaczonych dla pacjentów, co Inspektorzy Sanitarni nadzorujący 
te jednostki uznali za prawidłowe. Również w związku ze stanowiskiem 
Inspektora Sanitarnego, w jednym szpitalu na ośmiu oddziałach, które 
praktycznie nie dysponowały dodatkowymi łóżkami, opiekunom  
nie udostępniano wolnych łóżek pacjentów (choć obłożenie zwykle  
nie przekraczało 70%). Jednocześnie w innych szpitalach opiekunom 
udostępniano wolne łóżka pacjentów, co akceptowały służby 
sanitarne. Wskazuje to na potrzebę jednoznacznego sformułowania 
dotyczących tej kwestii wymogów w  rozporządzeniu oraz jednolitego 
stosowania go przez podmioty medyczne i Inspekcję Sanitarną.
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73. Zapewnienie opiekunom pacjentów 
niesamodzielnych właściwych 
warunków pobytu w szpitalu 

(dział: zdrowie)
P/19/064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 595, ze zm.)

Nowelizacja rozporządzenia z dnia 26 marca 2019 r.  
przez jednoznaczne objęcie wymogami dotyczącymi 
oddziału dziecięcego wszystkich miejsc hospitalizacji dzieci, 
w tym pododdziałów dziecięcych na oddziałach  
dla dorosłych.

Niezrealizowany Pięciu z sześciu wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, 
z województw, w których kontrolowano szpitale, stało na stanowisku, 
że zapewnienie warunków całodobowego pobytu opiekunów dotyczy 
tylko formalnie wyodrębnionych oddziałów dziecięcych. Nie odnosi 
się zaś do innych miejsc hospitalizacji dzieci, np. pododdziałów 
dziecięcych w oddziałach dla dorosłych, w związku z czym na ogół 
nie kontrolowali tych warunków w pododdziałach dziecięcych. 
Tymczasem w takich miejscach także była potrzeba zapewnienia 
opiekunkom warunków całodobowego pobytu. W badanym oddziale 
dla dorosłych, w którym odbywały się typowe hospitalizacje dzieci, 
przebywali całodobowo ich opiekunowie. Zdaniem NIK, decydujący 
w tej kwestii powinien być wiek pacjenta (dorosły/dziecko),  
a nie miejsce jego hospitalizacji w szpitalu (oddział, czy pododdział 
dziecięcy). Przepisy w tej kwestii powinny zostać doprecyzowane.

74. Zapewnienie opiekunom pacjentów 
niesamodzielnych właściwych 
warunków pobytu w szpitalu 

(dział: zdrowie)
 P/19/064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 595, ze zm.)

Nowelizacja rozporządzenia z dnia 26 marca 2019 r.  
przez określenie warunków pobytu w szpitalu opiekunów 
pacjentów dorosłych, dotyczących łóżek i pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych.

Niezrealizowany Szpitale stworzyły możliwość zapewnienia wszystkim dorosłych 
pacjentom niesamodzielnym możliwości całodziennej opieki osoby 
bliskiej. Opiekunom przygotowano miejsca do siedzenia przy 
łóżkach pacjentów i dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
W niektórych szpitalach, oferowane warunki nie obejmowały 
jednak możliwości sprawowania opieki całodobowo, w tym 
noclegu opiekuna. W 7 skontrolowanych szpitalach (37%) zdarzały 
się przypadki całodobowego pobytu opiekunów przy pacjentach 
dorosłych, z tego w 2 placówkach nie zapewniono im dodatkowych 
łóżek w salach chorych – z uwagi na brak, wynikającego z uregulowań 
prawnych, obowiązku zapewnienia możliwości noclegu opiekunom 
dorosłych pacjentów niesamodzielnych. Zarazem tylko niewielu 
opiekunów dorosłych pacjentów niesamodzielnych zgłasza chęć 
sprawowania całodobowej opieki.

75. Utworzenie i funkcjonowanie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 

(dział: gospodarka wodna)
P/19/051

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  
– Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)

Podjęcie działań w celu wprowadzenia w przepisach 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne mechanizmu 
samonaliczania i uiszczania bez wezwania opłat za usługi 
wodne przez podmioty korzystające z tych usług, 
z jednoczesnym zagwarantowaniem mechanizmu kontroli 
przez PGW Wody Polskie  prawidłowości ustalenia tych opłat 
przez te podmioty.

W trakcie prac legi-
slacyjnych  
w Ministerstwie 
Infrastruktury

NIK skierowała do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
wniosek o podjęcie działań w celu wprowadzenia w przepisach ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie  
1 stycznia 2018 r., mechanizmu samonaliczania i uiszczania  
bez wezwania opłat za usługi wodne przez podmioty korzystające 
z tych usług, z jednoczesnym zagwarantowaniem mechanizmu 
kontroli przez PGW Wody Polskie prawidłowości ustalenia opłat przez 
te podmioty. Uzasadnieniem dla wniosku są stwierdzone w toku 
kontroli jednostek organizacyjnych PGW WP liczne nieprawidłowości 
w zakresie ustalania opłat za usługi wodne, przy czym PGW WP 
nie jest w stanie skutecznie nadzorować prawidłowości ustalania 
i egzekwowania tych opłat. Zmiany powinny zapewnić uproszczenie 
systemu pobierania opłat za usługi wodne, a tym samym podniesienie 
efektywności działania PGW WP, poprzez wyeliminowanie znaczącego 
obciążenia pracowników PGW WP czynnościami administracyjnymi 
w tym zakresie.  
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76. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet)
P/19/008

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Włączenie celów i mierników zadań do ustawy budżetowej. Niezrealizowany Budżet zadaniowy nie jest elementem ustawy budżetowej,  
lecz jedynie częścią jej uzasadnienia. Wobec tego budżet w układzie 
zadaniowym nie jest przedmiotem prac Parlamentu w procesie 
uchwalania ustawy budżetowej, ani nie jest poddawany ocenie 
podczas omawiania realizacji tej ustawy. Dane o budżecie w układzie 
zadaniowym stanowią informację uzupełniającą, zazwyczaj niemającą 
zasadniczego znaczenia w debatach budżetowych. Zdaniem NIK 
funkcja prezentacyjna budżetu zadaniowego może być realizowana 
bardziej skutecznie w wyniku włączenia planu wydatków w układzie 
zadaniowym – wraz z planowanymi wartościami mierników  
–  do ustawy budżetowej, która stanowi podstawę wykonania 
budżetu państwa i dla rozliczenia dysponentów z jego realizacji. 
Włączenie zadaniowego układu wydatków do ustawy budżetowej 
wiązałoby się z koniecznością dostosowania jego zakresu do potrzeb 
prezentacyjnych, czyli do jego uproszczenia i rezygnacji z tych 
poziomów klasyfikacyjnych, na których funkcja prezentacyjna nie jest 
efektywnie realizowana.

77. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet, finanse publiczne, 
administracja publiczna)
P/19/008

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych 
pozwalających na przypisanie właściwym organom władzy 
publicznej (ministrom wiodącym) odpowiedzialności 
za realizację poszczególnych zadań publicznych oraz 
zapewnienie tym organom wpływu na realizację tych zadań 
przez innych dysponentów.

Niezrealizowany Poszczególni ministrowie są wskazani w katalogu funkcji, zadań, 
podzadań i działań jako wiodący w wyznaczaniu i realizacji celów 
poszczególnych zadań. Ministrowie ci nie są jednakże wyposażeni 
w kompetencje niezbędne do sprawowania kontroli nadzoru  
nad realizacją tych celów przez innych dysponentów. Zdaniem NIK, 
niezapewnienie ministrom wiodącym informacji o celach i miernikach 
ustalanych przez pozostałych dysponentów, w tym wojewodów, 
w zakresie wykonywanych zadań, a także niezapewnienie tym 
ministrom udziału w wyznaczaniu celów i mierników przez innych 
dysponentów powodowało, że ministrom wiodącym nie można było 
przypisać pełnej odpowiedzialności za realizację celów na poziomie 
zadania. Odpowiedzialność ta była rozproszona pomiędzy różne 
organy realizujące zadanie. Sytuacja taka świadczy o niskiej 
przydatności budżetu zadaniowego do oceny wykonywania zadań 
publicznych przez poszczególne organy administracji rządowej.
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78. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/19/008

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rozważenie wypracowania rozwiązań zmierzających 
do rozszerzenia budżetu zadaniowego na cały sektor finansów 
publicznych.

Niezrealizowany W ustawie o finansach publicznych uregulowano niektóre kwestie 
dotyczące budżetu zadaniowego, które odnoszą się do zasad 
ewidencji, sporządzania sprawozdań i kontroli wykonania budżetu 
w układzie zadaniowym. Budżet państwa w układzie zadaniowym 
nie ma jednak charakteru pełnego, nie obejmuje bowiem całego 
sektora finansów publicznych, pomijając Narodowy Fundusz 
Zdrowia, jednostki zaliczane do podsektora samorządowego oraz 
inne jednostki, których plany finansowe nie są ujmowane w ustawie 
budżetowej. Tylko część spośród jednostek sektora finansów 
publicznych ma obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonania 
planów finansowych w układzie zadaniowym. Warto zauważyć, 
że np. ponad 90% środków przeznaczonych w budżecie państwa 
na realizację zadania 3.1 Oświata i wychowanie jest przekazywanych 
jednostkom samorządu terytorialnego w formie części oświatowej 
subwencji ogólnej, bez wskazania celów. Jednocześnie w obszarach 
ochrony zdrowia i oświaty występuje problem ze wskazaniem, 
na poziomie funkcji i zadań, celów strategicznych powiązanych 
ze środkami planowanymi w ustawie budżetowej. Biorąc pod 
uwagę, że większość środków publicznych w tych obszarach jest 
wydatkowana przez jednostki samorządu terytorialnego i Narodowy 
Fundusz Zdrowia, których plany finansowe nie są ujęte w ustawie 
budżetowej, zdaniem NIK zasadne byłoby rozszerzenie zakresu 
podmiotowego budżetu zadaniowego o inne jednostki sektora 
finansów publicznych.

79. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet, finanse publiczne,  
administracja publiczna)
P/19/008

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rozważenie wypracowania rozwiązań zmierzających 
do umiejscowienia ośrodka odpowiedzialnego 
za funkcjonowanie budżetu zadaniowego bliżej centrum 
decyzyjnego państwa lub wzmocnienie pozycji Ministra 
Finansów w kwestii nadzoru nad realizacją celów stosowania 
budżetu zadaniowego.

Niezrealizowany Obecnie pełna odpowiedzialność za wybór celów i mierników  
oraz wyznaczanie ich docelowych wartości spoczywa 
na wykonawcach zadań, co prowadzi do konfliktu interesów  
i nie sprzyja poprawie efektywności realizacji zadań publicznych.  
Rola instytucji określającej cele i sposób rozliczenia z ich realizacji 
oraz rola realizatora tych celów powinny zostać choćby częściowo 
rozdzielone, na przykład poprzez wzmocnienie znaczenia centrum 
koordynacyjnego (funkcję tę mogły pełnić na przykład Ministerstwo 
Finansów lub organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów).
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80. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/19/008

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 305) rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 704, ze zm.); rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 740)

Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych 
znoszących obowiązek planowania, ewidencjonowania 
i wykazywania wydatków oraz ustalania celów i mierników 
na poziomie podzadań i działań.

Zrealizowany  
częściowo

Do realizacji głównego celu prezentacyjnego budżetu zadaniowego 
nie przyczyniało się gromadzenie danych i sporządzanie sprawozdań 
z wykonania tego budżetu na poziomach podzadań i działań. Dane 
te nie były potrzebne do sporządzenia Informacji o wykonaniu 
wydatków w układzie zadaniowym, w której prezentowano informacje 
o wykonaniu budżetu zadaniowego tylko na dwóch najwyższych 
poziomach: funkcji i zadań. Danych o podzadaniach i działaniach 
nie publikowali ani poszczególni dysponenci, ani Ministerstwo 
Finansów. Dane takie można było otrzymać od poszczególnych 
dysponentów lub z Ministerstwa Finansów, dopiero po zwróceniu się 
o ich udostępnienie. Trudno jednak uznać taką formę komunikacji 
za optymalną z punktu widzenia realizacji celów prezentacyjnego 
budżetu zadaniowego. Potrzeby funkcjonowania budżetu 
zadaniowego na poziomie podzadań i na poziomie działań nie można 
także wywieść z tego, że informacje o realizacji celów na tych 
poziomach były niezbędne do analizy realizacji celów na dwóch 
wyższych poziomach budżetu zadaniowego. Ustalenia kontroli NIK 
wskazują bowiem na brak hierarchicznej zależności pomiędzy celami 
wskazanymi na poszczególnych poziomach układu zadaniowego. 
Należy ponadto podkreślić, że pozyskanie informacji dla poziomów 
podzadań i działań wymagało od dysponentów o wiele większych 
nakładów pracy niż pozyskanie informacji związanej z realizacją celów 
na poziomie funkcji i zadań. 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej (Dz. U. poz. 1276) ograniczono zakres oraz stopień 
szczegółowości materiałów planistycznych przekazywanych przez 
dysponentów (formularz BZ zawierający zestawienie planowanych 
wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok 
budżetowy dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji 
i zadań, a nie jak dotychczas w szczegółowości dla funkcji, zadań, 
podzadań i działań).

81. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/19/008

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Zastąpienie dwóch różnych zestawów celów i mierników  
(dla funkcji i zadań) jednym wspólnym zestawem, 
obejmującym najważniejsze, strategiczne cele państwa  
oraz mierniki pozwalające na ocenę postępów w realizacji 
tych celów.

Niezrealizowany W ocenie NIK niejasny był cel prezentowania dwóch różnych 
zestawień najważniejszych, strategicznych, priorytetowych 
celów i mierników, oddzielnie na poziomie funkcji i oddzielnie 
na poziomie zadań. Ustalenie w to miejsce jednego, wspólnego 
zestawu mierników pozwoliłoby ujednolicić treść Wieloletniego 
Planu Finansowego Państwa, odwołującego się do poziomu funkcji, 
z treścią uzasadnienia projektu ustawy budżetowej (w zakresie planu 
wydatków w układzie zadaniowym), w którym skoncentrowano się 
na poziomie zadań.
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82. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/19/008

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych 
wprowadzających obowiązek konsultowania 
z interesariuszami celów i mierników budżetu 
zadaniowego, a także publikowania okresowych ocen 
realizacji tych celów.

Niezrealizowany Głównym celem stosowania budżetu zadaniowego jest poprawa 
jakości dialogu społecznego pomiędzy społeczeństwem, a politykami 
i urzędnikami tworzącymi projekt budżetu państwa. Kontrolowane 
jednostki, włącznie z Ministerstwem Finansów, nie dostarczyły 
dowodów na to, że cel ten został zrealizowany. Przeciwnie,  
ze składanych wyjaśnień wynika, że budżet zadaniowy cieszył się 
niewielkim zainteresowaniem ze strony interesariuszy.  
Zdaniem NIK, sytuacja taka mogła wynikać z powierzenia funkcji 
kreatora zestawu celów i mierników budżetu zadaniowego wyłącznie 
dysponentom środków budżetowych, będącym jednocześnie 
wykonawcami zadań publicznych. Dysponentów tych nie zobowiązano 
do współpracy z interesariuszami, którzy powinni być głównymi 
beneficjantami prezentacyjnego budżetu zadaniowego. Aby tak się 
stało, zestaw celów i mierników powinien uwzględniać także potrzeby 
tych interesariuszy, co wymagało podjęcia z nimi współpracy na etapie 
tworzenia budżetu zadaniowego.  
NIK nie kwestionuje potrzeby udziału ministrów odpowiedzialnych 
za kreowanie polityk w poszczególnych obszarach działalności 
państwa w procesie ustalania celów i mierników budżetu 
zadaniowego, lecz wskazuje na zasadność włączenia w ten proces 
innych organów oraz instytucji publicznych, a także interesariuszy. 
Przyczyniłoby się to do poprawy jakości dialogu społecznego, którą 
wskazywano w publikacjach Ministerstwa Finansów i Rady Ministrów, 
jako oczekiwany efekt wprowadzenia budżetu zadaniowego.

83. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/19/008

Rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu  
działalności i sprawozdania z jego wykonania 
(Dz. U. Nr 187, poz. 1254)

Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych 
włączających cele i mierniki budżetu zadaniowego 
do planów działalności poszczególnych ministrów.

Niezrealizowany W okresie objętym kontrolą zarówno konstrukcja układu celów 
i działań przedstawianych w poszczególnych częściach planu 
działalności, jak i powiązanie tego planu z budżetem zadaniowym, 
były niezrozumiałe. Ponadto, zdaniem NIK, wskazanie planu 
działalności jako podstawy prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach 
podległych ministrom zmniejszało rolę budżetu zadaniowego.

84. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/19/008

Rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm.);
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  
28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu, trybu i terminów opracowania 
materiałów do projektu ustawy budżetowej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 740)

Określenie przejrzystych zasad dokonywania zmian  
w planie mierników, wiążąc te zmiany z adekwatnymi  
zmianami w planie wydatków.

Zrealizowany  
częściowo

NIK negatywnie ocenia przypadki niedostosowania przez 
kontrolowane jednostki planowanych wartości mierników do planu 
wydatków w związku z jego zmianami w trakcie roku budżetowego. 
Z istoty układu zadaniowego wynika, że mierniki stopnia realizacji 
celów i wydatki powinny być ze sobą ściśle powiązane.  
Rozporządzeniem z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 
(Dz. U. poz. 1229) zmodyfikowano brzmienie nazw kolumn: nr 27 
w załączniku nr 1 (RB-BZ1) oraz nr 10 w załączniku nr 2 (RB-BZ2), 
wymagając podania miernika w kolumnie „Plan po zmianach”, 
zamiast dotychczasowej „Przewidywane wykonanie wartości 
miernika na koniec roku budżetowego”. Jak wskazano w uzasadnieniu 
do projektu ww. rozporządzenia, skutkiem tej regulacji będzie 
zapewnienie pełnej spójności treści wzorów formularzy sprawozdań 
z przepisami niniejszego rozporządzenia (ujednolicenie nazewnictwa 
w odniesieniu do wartości miernika, odpowiednio do brzmienia 
§ 4 pkt 2). Ponadto rozporządzeniem z dnia 17 lipca 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej (Dz. U. poz. 1276), w § 14 dodano ust. 6–8 umożliwiające 
aktualizowanie celów i mierników na poziomie zadań, aby odzwierciedlały 
one stan prawny istniejący w momencie opracowania danych 
materiałów planistycznych.
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85. Planowanie i realizacja zadaniowego 
układu wydatków w kontekście reformy 
systemu budżetowego 

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/19/008

Rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 740)  
– dalej „nota budżetowa”.

Ujednolicenie układu celów obowiązującego  
podczas tworzenia rezerw celowych z układem celów 
budżetu zadaniowego i planowanie rezerw celowych 
zgodnie z ich faktycznym przeznaczeniem,  
a rezerwy ogólnej – jako oddzielnej kategorii,  
niezwiązanej z żadnym zadaniem.

Niezrealizowany W budżecie zadaniowym wszystkie rezerwy celowe i rezerwa ogólna 
budżetu państwa były przypisywane do zadania 4.2. „Budżet państwa 
i realizacja wybranych wydatków”, mimo że, co do zasady, rezerwy 
te były tworzone z myślą o realizacji innych zadań. Prowadziło 
to do znaczącego zniekształcenia struktury wydatków w budżecie 
zadaniowym. Kwota wydatków planowanych na realizację zadania 
„Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków” była istotnie 
zawyżana, a kwoty wydatków planowanych na inne zadania były 
zaniżane. Zdaniem NIK wprowadzenie budżetu zadaniowego 
powinno doprowadzić do zmiany podejścia do planowania 
rezerw celowych, tak aby układ celów przyjęty przy tworzeniu 
rezerw odpowiadał układowi celów w budżecie zadaniowym. 
Zmiany takiej jednak nie dokonano. W konsekwencji w budżecie 
państwa funkcjonował zarówno układ celów, według którego były 
uporządkowane rezerwy celowe, jak i niepowiązany z nim układ 
celów budżetu zadaniowego.  
W opinii NIK uzasadnione byłoby planowanie wartości mierników 
realizacji celów na poziomie zadań z uwzględnieniem wszystkich 
środków publicznych przeznaczonych na zadanie, w tym środków 
zaplanowanych w rezerwach celowych, a zatem zmiany wymaga 
treść noty budżetowej, która nadal wskazuje (podobnie jak 
poprzednio obowiązująca nota z 2017 r.) na obowiązek określania 
wartości docelowej miernika (wartości miernika, którą planuje się 
osiągnąć w roku budżetowym) bez uwzględnienia rezerw celowych.

86. Dzierżawa i użytkowanie jezior 
i obwodów rybackich Skarbu Państwa 

(dział: rybołówstwo) P/19/088

Rozporządzenie w sprawie konkursu 
ofert  na oddanie w użytkowanie obwodu 
rybackiego, wydawane na podstawie delegacji 
z art. 6d ust. 26 ustawy  z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 2168)

Wydanie rozporządzenia w sprawie konkursu ofert 
na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego,  
spełniającego wymogi dla tego aktu prawnego.

Zrealizowany 
w pełni

Skontrolowane Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZDW) 
posiadały łącznie 106 obwodów rybackich nieoddanych 
w użytkowane. Jedną z przyczyn nieoddania obwodów rybackich 
w użytkowanie była utrata mocy, z dniem 2 lipca 2019 r., 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 
2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie 
obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181) i niewydanie nowego 
rozporządzenia w tym zakresie przez ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa. 
W konsekwencji braku przepisów wykonawczych regulujących 
procedurę postępowań konkursowych, RZGW pozbawione były 
możliwości ogłaszania konkursów i zawierania nowych umów 
o oddanie obwodów rybackich w użytkowanie.  
Wniosek został zrealizowany poprzez wydanie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 sierpnia 
2020 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu 
rybackiego (Dz. U. poz. 1595).
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87. Monitorowanie niepożądanych  
działań leków 

(dział: zdrowie)
P/19/097

Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  
Prawo farmaceutyczne  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 97, ze zm.)

Rozważenie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu 
wprowadzenie w Prawie farmaceutycznym definicji pojęcia 
„monitorowanie niepożądanych działań leków”.

Niezrealizowany/
nieaktualny

Postulowane uzupełnienie treści art. 2 Prawa farmaceutycznego 
wynikało ze stwierdzenia przez NIK, że wskazany w art. 86 ust. 3 
pkt 7 ww. ustawy udział w monitorowaniu działań niepożądanych 
leków interpretowany jest niejednolicie przez osoby odpowiedzialne 
za funkcjonowanie szpitali. Realizacja tej usługi farmaceutycznej 
polega niekiedy na ograniczeniu zadań kierownika apteki szpitalnej 
do ewidencjonowania i przekazywania zgłoszeń niepożądanych 
działań leków do urzędu lub podmiotu odpowiedzialnego. Należałoby 
zatem wskazać, że obejmuje on prowadzenie w sposób ciągły 
nadzoru nad identyfikowaniem i zgłaszaniem niepożądanych działań 
leków. W obecnym stanie prawnym, wobec niewprowadzenia przez 
ustawodawcę definicji monitorowania niepożądanych działań 
leków, nie ma możliwości egzekwowania spełnienia tego wymogu 
w szpitalach.
Wniosek de lege ferenda stał się bezprzedmiotowy, ze względu 
na art. 86 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo farmaceutyczne, który został 
uchylony z dniem 16 kwietnia 2021 r. przez ustawę z dnia 10 grudnia 
2020 r. o zawodzie farmaceuty
 (Dz. U. z 2021 r. poz. 97). Monitorowanie działań niepożądanych leków, 
było do 15 kwietnia 2021 r. usługą farmaceutyczną, wymienioną 
w art. 86 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo farmaceutyczne. 

88. Monitorowanie niepożądanych  
działań leków 

(dział: zdrowie)
P/19/097

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia  
z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej  
oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 666, ze zm.).

Rozważenie wprowadzenia obowiązku odnotowywania  
w dokumentacji medycznej wystąpienia niepożądanych działań 
leków ze wskazaniem kategorii, do której one należą.

Niezrealizowany Z ustaleń kontroli wynika, że w żadnym z kontrolowanych szpitali  
nie wprowadzono rozwiązań systemowych, mających zapewnić 
nadzór nad identyfikowaniem i zgłaszaniem niepożądanych 
działań leków (ndl), a instytucje zewnętrzne, w tym Narodowy 
Fundusz Zdrowia oraz organy prowadzące nie przeprowadzały 
kontroli dotyczących prawidłowości monitorowania ndl. Obecnie 
monitorowanie oraz nadzór nad realizacją obowiązków związanych 
z raportowaniem ndl jest możliwe w podmiotach leczniczych 
jedynie poprzez dokonanie analizy niejednolitych co do treści 
zapisów prowadzonej dokumentacji medycznej. Szczegółowe 
dokumentowanie wystąpienia ndl przez osoby wykonujące 
zawody medyczne jest z kolei niezbędne dla prawidłowego 
monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii. Istotne, w ocenie 
Izby, jest  szczegółowe opisanie takich danych jak: nazwa produktu 
leczniczego, który był (lub nie można wykluczyć, że był) przyczyną 
niekorzystnej reakcji polekowej oraz jej skutków określonych w 
art. 2 pkt 3d Prawa farmaceutycznego (zgonu pacjenta, zagrożenia 
życia, konieczności hospitalizacji lub jej przedłużenia, wystąpienia 
trwałego lub znacznego uszczerbku na zdrowiu lub innego działania 
produktu leczniczego, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna 
za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu) 
i w art. 36d ust. 1 pkt 6 Prawa farmaceutycznego (zastosowania innego 
produktu leczniczego, procedury medycznej lub sposobu leczenia 
stosowanego u pacjenta). Ujednoliceniu praktyki w tym zakresie 
służyć będzie dodanie w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (np. do § 10 pkt 4) 
obowiązku odnotowywania ww. istotnych informacji o wystąpieniu 
ndl, przy jednoczesnym uwzględnieniu konsekwencji tej zmiany  
dla treści pozostałych przepisów ww. rozporządzenia. 
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89. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat,energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110)

Wprowadzenie w art. 39 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych  
(ustawa o elektromobilności) zmian umożliwiających 
tworzenie stref niskoemisyjnego transportu  przez gminy 
o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. oraz (ewentualnie) 
gminy powyżej 50 tys. mieszkańców, w szczególności  
przez gminy uzdrowiskowe i gminy posiadające status 
obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Niezrealizowany Celem wprowadzonych zmian w przepisie ma być wprowadzenie 
rozwiązań elastycznych dla gmin – możliwości ustanawiania 
także stref niskoemisyjnego transportu (tj. obszarów, na których 
wprowadzono ograniczenie poruszania się pojazdów z określonymi 
normami emisji spalin), a nie jedynie stref czystego transportu, w tym 
również przez gminy, które do tej pory nie były objęte art. 39 ustawy 
o elektromobilności. Ustalenia kontroli wykazały niską skuteczność 
stref czystego transportu. Tylko władze Krakowa wprowadziły 
strefę czystego transportu. Po upływie około trzech miesięcy 
od wprowadzenia strefy zliberalizowano zasady jej funkcjonowania, 
co w praktyce doprowadziło do jej zamknięcia. Zakaz wjazdu 
wszystkich samochodów z silnikami spalinowymi benzynowymi 
i diesel okazał się zbyt restrykcyjny w realiach krajowych. Pozostałych 
20 skontrolowanych miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. 
nie wprowadziło takiej strefy, kierując się racjonalną przesłanką 
niewielkiego udziału samochodów elektrycznych w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych pojazdów. 
W praktyce strefa czystego transportu przekształciłaby się bowiem 
w strefę zamkniętą dla ruchu. Zdaniem miast efektywniejszym 
byłoby stopniowe wprowadzanie zakazów wjazdu do określonej 
części miasta dla pojazdów z najniższymi normami emisji spalin; 
przykładowo Euro 1, Euro 2 lub Euro 3. W wyjaśnieniach powoływano 
się na doświadczenia miast europejskich, na terenie których 
wprowadzono już około 260 stref niskoemisyjnego transportu.

90. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110)

Wprowadzenie zmian do art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (ustawa 
o elektromobilności), tak aby umowy o świadczenie zadań 
publicznych wygasały w terminach w nich określonych  
i  jednocześnie zobowiązanie jednostek samorządu 
terytorialnego do zawierania po dniu 31 grudnia 2021 r.  
umów wyłącznie z wykonawcami, którzy spełniają warunki 
określone w art. 68 ust. 3 i 35 ust. 2 tej ustawy.

Niezrealizowany W związku z trudnościami w realizacji obowiązku wynikającego 
z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności rośnie ryzyko 
przedterminowego wygaszania umów na świadczenie zadań 
publicznych na podstawie art. 76 ust. 2 tejże ustawy. Tylko co trzecia 
skontrolowana jednostka podjęła działania celem oszacowania liczby 
umów, które mogą wygasnąć z dniem 31 grudnia 2021 r. ze względu 
na niespełnianie wymogów ustawy o elektromobilności przez 
przedsiębiorców świadczących usługi użyteczności publicznej. 
W konsekwencji powstaje istotne ryzyko dla jednostek samorządu 
terytorialnego, że umowy na zadania publiczne nie zostaną 
zrealizowane.

91. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110) 

Wprowadzenie progu bagatelności w wysokości 30 tys. euro  
w przepisie art. 68 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (ustawa 
o elektromobilności)

W trakcie prac  
legislacyjnych  
w Ministerstwie 
Klimatu 
i Środowiska 
 

W art. 35 ustawy o elektromobilności dodano ust. 3, zgodnie z którym 
przepisu ust. 2 pkt 2, czyli progu 30%, nie stosuje się do zlecania wykonania 
zadania publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 
30 tys. euro wyrażonej w złotych. Takiego samego przepisu 
nie wprowadzono w przypadku art. 68 ust. 3 tejże ustawy, zatem 
literalnie interpretując przepis ustawy, można przyjąć, że obowiązek 
uzyskania wielkości progowej 10% udziału samochodów 
napędzanych paliwem alternatywnym przy wykonywaniu usług 
publicznych przez podmioty trzecie, obowiązuje w przypadku 
wszystkich umów, a nie tylko tych o wartości przekraczającej  
30 tys. euro.
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92. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110) 

Powiązanie terminu realizacji limitu ustalonego w art. 68 
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (ustawa o elektromobilności) 
od tempa rozwoju rynku pojazdów specjalistycznych oraz 
rozwoju infrastruktury ładowania samochodów sprężonym 
gazem (CNG).

Niezrealizowany Pomimo przesunięcia o dwa lata terminu realizacji obowiązku  
10% udziału pojazdów z napędem alternatywnym przy świadczeniu 
zadań publicznych, stan przygotowań jednostek samorządu 
terytorialnego do jego wypełnienia wskazuje na wysokie ryzyko 
jego niezrealizowania w ustawowym terminie do 1 stycznia 2022 r. 
Tylko dwa miasta (Kraków i Wrocław) podjęły skuteczne działania 
w celu jego realizacji, ale i tak w ograniczonym zakresie. Żadne 
z miast nie było przygotowane do realizacji tego zadania przez 
podmioty zewnętrzne, realizujące zadania publiczne na podstawie 
umów. Do głównych przyczyn braku realizacji limitów należały 
kwestie finansowe, w tym ograniczenia dochodów wskutek pandemii 
COVID-19 i brak dofinansowania z FNT(Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu), a także niedostępność na rynku samochodów 
specjalistycznych z wymaganym napędem oraz niski rozwój 
infrastruktury ładowania sprężonym gazem ziemnym.

93. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110) 

Wdrożenie skutecznego systemu monitorowania realizacji 
przez podmioty zobowiązane obowiązków wynikających  
z art. 68 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (ustawa o elektromobilności).
Wprowadzenie, po konsultacji z kluczowymi 
interesariuszami, przepisów powszechnie obowiązujących 
ustalających pełną metodologię i standardy obliczania 
limitów wynikających z art. 34–36 oraz art. 68 ustawy 
o elektromobilności, jak również metodyki i formy 
sporządzania informacji na podstawie art. 38 ustawy  
o elektromobilności.

Niezrealizowany Prawie jedna trzecia skontrolowanych miast nie wypełniała 
obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 38 ustawy 
o elektromobilności. Jednocześnie niska jakość przesłanych 
informacji i ich niejednorodna zawartość w praktyce wykluczały 
wykorzystanie przekazanych danych do monitorowania i oceny 
wypełnienia poziomu osiągnięcia celów zarówno wyznaczonych 
w ustawie, jak i w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy był m.in. brak 
jakichkolwiek szczegółowych wytycznych odnośnie wyliczania progów 
ustawowych i metodologii agregacji danych. Brak rzetelnej informacji 
zarządczej uniemożliwiał monitorowanie i ocenę wypełnienia 
ustawowych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

94. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110)  

Usunięcie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (ustawa 
o elektromobilności) obowiązku przekazywania AKK 
(analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem 
przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów  
zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których 
do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których 
cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych) 
do ministra właściwego do spraw gospodarki, do spraw 
energii oraz ministra do spraw środowiska.

Niezrealizowany Wszystkie AKK są dostępne on-line. Ministrom nie określono celu 
i zakresu wykorzystania informacji zawartych w AKK. Realizacja 
obowiązków wynikających z art. 68 ust. 4 oraz art. 36 ustawy 
o elektromobilności jest monitorowana poprzez przekazywanie 
informacji na podstawie art. 38 tejże ustawy.

95. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110) 

 Wprowadzenie do art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (ustawa 
o elektromobilności) przepisu umożliwiającego jednostkom 
samorządu terytorialnego, które zrealizowały już kolejny próg 
obowiązku udziału pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji 
miejskiej, odstąpienie od wykonania AKK (analiza kosztów 
i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu 
usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych 
oraz innych środków transportu, w których do napędu 
wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy  
nie powoduje emisji gazów cieplarnianych).

W trakcie prac  
legislacyjnych  
w Ministerstwie  
Klimatu i Środowiska 

AKK jest dokumentem służącym podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. 
W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego zrealizowała 
już wymagane inwestycje i osiągnęła dzięki nim wymagane wielkości 
progowe udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie komunikacji 
miejskiej z okresów przyszłych, wykonanie AKK jest niezasadne, 
a środki wydane na jej przeprowadzenie można uznać za wydatek 
niegospodarny.
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96. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110) 

Uszczegółowienie definicji ogólnodostępnej stacji ładowania 
zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (ustawa 
o elektromobilności).

Niezrealizowany Definicja zawarta w ustawie o elektromobilności powodowała 
trudności interpretacyjne w przypadku stacji ładowania znajdujących 
się na terenach podmiotów prywatnych (hotele, sklepy, galerie 
handlowe), które we własnym zakresie wprowadzały zasady 
korzystania z tych stacji ładowania.  

97. Wsparcie rozwoju elektromobilności

(dział: energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
– Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.)

Zintensyfikowanie działań w celu ustanowienia niezbędnych 
uregulowań prawnych dotyczących obszaru inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych, a w szczególności zapewniających 
Operatorowi Systemu Przesyłowego możliwości pośredniego 
lub bezpośredniego oddziaływania na profile zapotrzebowania 
na energię elektryczną i moc, generowane przez usługi 
ładowania samochodów elektrycznych.

W trakcie prac  
legislacyjnych 
w Sejmie

Obowiązek wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania 
wynikał z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE 
z 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE 
L 211 z 14.08.2009 r., str. 55, ze zm.), która utraciła moc ze skutkiem 
na 1 stycznia 2021 r. Obecnie w tym zakresie obowiązuje Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/944 z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej oraz zmieniająca Dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 
158 z 14.06.2019 r., str. 125).

98. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110) 

Sporządzenie standardów i wytycznych sporządzania AKK 
powszechnie obowiązujących i obligatoryjnych  
dla jednostek samorządu terytorialnego (jst). Sporządzenie 
również standardów i wytycznych dla jednostek samorządu 
terytorialnego oceny prawidłowości i rzetelności wykonania 
AKK przez podmiot trzeci. Standardy i wytyczne powinny 
być sporządzane w ścisłej współpracy z kluczowymi 
interesariuszami, a w szczególności z ekspertami z zakresu 
sporządzania AKK oraz przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego.

Niezrealizowany Celem wniosku jest ograniczenie dowolności w sporządzaniu 
AKK (analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem 
przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów 
zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu 
wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje 
emisji gazów cieplarnianych) dla jednostki samorządu terytorialnego 
oraz oceny prawidłowości i rzetelności wykonania AKK przez podmiot 
trzeci. Obowiązek sporządzenia AKK wykonało 94% jst. Jednakże 
z uwagi na fakt, że nie istnieją obligatoryjne standardy oraz założenia 
dla opracowania AKK, sporządzający analizy wykorzystywali różne 
metodyki i założenia. 
W efekcie przyjmowane wielkości i założenia różniły się w zależności 
od wykonawcy analizy.

99. Wsparcie rozwoju elektromobilności

(dział: klimat, energia) 
P/19/020

Rozporządzenie Ministra Aktywów 
Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego 
ze środków Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu (Dz. U. poz. 2538)

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Aktywów 
Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania 
wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu przepisów umożliwiających skorzystanie  
z dopłat bezpośrednich przez podmioty nabywające pojazdy 
z napędem na paliwa alternatywne w drodze leasingu  
lub najmu długoterminowego. 

Niezrealizowany/ 
nieaktualny

Wykluczenie objęcia wsparciem ze środków FNT pojazdów będących 
przedmiotem leasingu lub najmu długoterminowego stoi w opozycji 
do coraz powszechniej stosowanej formy pozyskiwania samochodów, 
co w konsekwencji nie przekłada się na wzrost popularności 
pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Zdaniem NIK, można 
wprowadzić rozwiązania, że to leasingobiorca lub najmujący otrzymuje 
dofinansowanie bezpośrednie w kwocie odpowiadającej długości 
użytkowania pojazdu, czyli użytkownik jest beneficjentem systemu 
dofinansowania, a dealerzy i producenci aut są beneficjentami 
wzmożonego popytu na samochody elektryczne. Podstawa prawna 
do wydania ww. rozporządzenia, tj. art. 28zf ust. 5 ustawy  
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 
obowiązywała do dnia 30.09.2020 r. (uchylona przez art. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 sierpnia 2020 r. – Dz. U. poz. 1565 – zmieniającej ww. ustawę), 
dlatego też wniosek z dniem 1 października 2020 r. stał się nieaktualny.
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100. Wsparcie rozwoju elektromobilności

(dział: klimat, energia) P/19/020

Rozporządzenie Ministra Aktywów 
Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.  
w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego 
ze środków Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2538)

Zniesienie w rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra 
Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania 
wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu, limitu ceny nabywanego samochodu elektrycznego 
z kategorii M1 przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Niezrealizowany/ 
nieaktualny

Z przeprowadzonych dotychczas przez jednostki samorządu 
terytorialnego (jst) zamówień publicznych wynikało, że tylko 
w jednym zamówieniu cena samochodu osobowego była niższa  
niż 125 tys. zł. Natomiast jst mają obowiązek zakupu przedmiotowych 
samochodów elektrycznych, a wprowadzony limit cenowy skutecznie 
eliminuje te podmioty z dofinansowania.
Podstawa prawna do wydania ww. rozporządzenia, tj. art. 28zf ust. 5 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych, obowiązywała do dnia 30 września 2020 r. (uchylona 
na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. – Dz. U.  
poz. 1565 – zmieniającej ww. ustawę), dlatego też wniosek z dniem  
1 października 2020 r. stał się nieaktualny. 

101. Wsparcie rozwoju elektromobilności 

(dział: klimat, energia)
P/19/020

Rozporządzenia określone 
w art. 12 ust. 2, art. 19 i art. 41 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110) 

Pilne wydanie rozporządzeń wykonawczych na podstawie 
art. 12 ust. 2 , art. 19 oraz art. 41 ust. 6 ustawy z dnia  
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (ustawa o elektromobilności).

Zrealizowany  
częściowo

Minister Klimatu na podstawie art. 41 ust.6 pkt 1 i 2 ustawy 
o elektromobilności wydał rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego 
wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego 
oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu 
samochodowego takim paliwem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1560).

102. Segregacja odpadów komunalnych 
na terenie województwa podlaskiego 

(dział: klimat)
P/19/065

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

Podjęcie działań w celu zmiany art. 20 ustawy o odpadach, 
przez wprowadzenie obowiązku zagospodarowania  
w pierwszej kolejności frakcji surowcowych powstałych 
w kraju z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym frakcji 
energetycznych.

Niezrealizowany Podmioty prowadzące instalacje mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów wykazywały małe zainteresowanie 
poprawą odzyskiwania frakcji surowcowych. Wpływ na to miały 
trudności w zagospodarowaniu odpadów, w tym w znalezieniu 
odbiorcy odpadów surowcowych oraz zmieniające się z roku na rok 
ceny tych odpadów. Trudności te pogłębiały także coraz większe 
ilości drobnych opakowań z tworzyw sztucznych w odpadach 
zmieszanych, które zamiast do odzysku trafiały do procesu 
biostabilizacji, a następnie do składowania. 
W związku z zamknięciem granic spowodowanym COVID-19 istotnie 
wzrosło zapotrzebowanie na surowce wtórne i frakcje energetyczne, 
co wskazuje na potrzebę priorytetowego potraktowania tego rodzaju 
odpadów wytwarzanych w kraju. Zarazem objęte kontrolą podmioty 
prowadzące ww. instalacje nie zagospodarowywały na bieżąco balastu 
kalorycznego. W rezultacie odpady te poddawano magazynowaniu, 
mimo że było to niezgodne z posiadanym pozwoleniem 
zintegrowanym lub art. 25 ust. 4 i art. 104 ust. 1 ustawy o odpadach.

103. Zarządzanie długiem publicznym 
i płynnością jednostek sektora finansów 
publicznych 

(dział: budżet, finanse publiczne)
P/19/013

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Zainicjowanie zmiany art. 264 ustawy o finansach 
publicznych umożliwiającej samorządom szybkie otwieranie 
rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
(jst) w więcej niż jednym banku w celu ograniczenia ryzyka 
utraty środków, w sytuacji wskazującej na pogorszenie się 
sytuacji ekonomiczno-finansowej banku.

Niezrealizowany Obecnie jst nie ma możliwości prowadzenia wielu rachunków 
bankowej obsługi budżetu, gdyż zgodnie z treścią art. 264 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych, bankową obsługę budżetu jst 
wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach 
o zamówieniach publicznych. NIK ponownie (podobny wniosek 
był już sformułowany w informacji o wynikach kontroli P/15/014 
– Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową) wniosła 
o zainicjowanie zmiany art. 264 ustawy o finansach publicznych, 
umożliwiającej samorządom szybkie otwieranie rachunków 
budżetu jst w więcej niż jednym banku w celu ograniczenia ryzyka 
utraty środków, w sytuacji wskazującej na pogorszenie się sytuacji 
ekonomiczno-finansowej banku.
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104. Zarządzanie długiem publicznym 
i płynnością jednostek sektora finansów 
publicznych 

(dział: budżet, finanse publiczne)
 P/19/013

Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 – rozporządzenie 
utraciło moc z dniem 1 stycznia 2021 r., 
na podstawie zastępującego je rozporządzenia 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych  
– Dz. U. poz. 2396).

Wprowadzenie w przepisach rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych (dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdań 
Rb-Z) obowiązku badania kompletności sprawozdań Rb-Z 
agregowanych przez danego odbiorcę.

Niezrealizowany Zorganizowany system zbierania danych o zadłużeniu obliczanym 
według metodologii krajowej można uszczelnić poprzez 
wprowadzenie obowiązku badania kompletności sprawozdań 
służących obliczaniu długu publicznego.
Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS), co do zasady nie podejmował 
na rzecz identyfikacji jednostek sektora finansów publicznych, które 
nigdy nie wywiązały się z obowiązku sporządzania sprawozdań 
określających zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych. 
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) nie weryfikowało kompletności 
informacji przekazanych przez GUS. Minister Finansów nie wprowadził 
również mechanizmów zapewniających kompletność danych,  
np. w przypadku zmiany liczby szpitali, połączenia ministerstw, 
likwidacji jednostek budżetowych lub funduszy celowych. 
Narzędzi w tym zakresie nie miał także GUS. MF stoi na stanowisku, 
że odpowiedzialność za prawidłowe i kompletne sporządzenie 
sprawozdań Rb-Z, będących podstawą wyliczenia długu, spoczywa 
na samych jednostkach zobowiązanych oraz jednostkach 
je nadzorujących. Za wystarczający do zapewnienia kompletności 
sprawozdawczości uznało fakt, że niesporządzenie sprawozdania jest 
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

W informacji o wynikach tej kontroli wskazano, iż zdaniem NIK, 
aby zmniejszyć ryzyko niekompletności danych o wysokości 
zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych przepis § 10 ust. 
6 rozporządzenia w sprawie sprawozdań Rb-Z należałoby uzupełnić 
o obowiązek sprawdzania kompletności sprawozdań składanych 
do poszczególnych odbiorców. Jednostki te zazwyczaj mają wiedzę 
o nowo tworzonych lub likwidowanych jednostkach podległych.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie sprawozdań 
Rb-Z utraciło moc na podstawie zastępującego go rozporządzenia 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 
2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych (dalej: nowe rozporządzenie 
w sprawie sprawozdań Rb-Z). Treść § 10 ust. 6 nowego rozporządzenia 
w sprawie sprawozdań Rb-Z ma podobne brzmienie do treści § 10 ust. 
6 rozporządzenia w sprawie sprawozdań Rb-Z i również nie wskazuje 
wprost na obowiązek sprawdzania kompletności sprawozdań 
składanych do poszczególnych odbiorców. 

105. System monitorowania przewozu 
towarów akcyzowych 

(dział: finanse publiczne) P/19/012

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.  
o Krajowej Administracji Skarbowej  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 422, ze zm.)

Zmiana art. 33 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej, tak aby w przepisie tym wymienione były 
zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego związane 
z monitorowaniem przewozu towarów.

Niezrealizowany Zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego (UCS) enumeratywnie 
określono w art. 33 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej  (KAS). Wśród zadań tych nie ma wskazanych wprost 
zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 
obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859) – dalej: „ustawa 
o SENT”. W art. 2 ust. 1 ustawy o KAS, określającym zadania KAS, 
zadania wynikające z ustawy o SENT zostały wprost wskazane (art. 2 
ust. 1 pkt 16b). Zasadne jest więc, w tym także – ze względu na rangę 
tych zadań – aby Minister Finansów podjął działania zmierzające 
do wymienienia wśród zadań naczelnika UCS określonych w ustawie 
o KAS, zadań związanych z monitorowaniem przewozu towarów.
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106. System monitorowania przewozu 
towarów akcyzowych 

(dział: finanse publiczne) P/19/012

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.  
o Krajowej Administracji Skarbowej  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 422, ze zm.)

Podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany 
art. 62 ust. 5 pkt 1a ustawy o Krajowej Administracji Skarbo-
wej, tak aby zawierał on odesłanie do art. 13 ust. 1 ustawy 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewo-
zu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Niezrealizowany Zgodnie z art. 62 ust. 5 pkt 1a ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej (dalej: ustawy o KAS), kontrole przewozu towarów, 
o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie  monitorowania 
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 
paliwami opałowymi (dalej: ustawa o monitorowaniu przewozu), 
są wykonywane na podstawie okazywanej legitymacji służbowej 
oraz stałego upoważnienia do wykonywania kontroli. W ocenie 
NIK odesłanie, o którym mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1a ustawy o KAS, 
powinno odnosić się do art. 13 ust. 1 ustawy o monitorowaniu 
przewozu, jako do przepisu określającego przedmiotowy zakres 
kontroli przewozu towarów przeprowadzanych na podstawie ustawy, 
a nie do art. 13 ust. 2 tej ustawy, który określa wyłącznie rodzaje 
przeprowadzanych czynności kontrolnych. 

107. Działania na rzecz ograniczenia 
powstawania odpadów z tworzyw 
sztucznych i ich skutecznego 
zagospodarowania w Polsce

(dział: klimat)
P/19/079

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  
o gospodarce opakowaniami i odpadami  
opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)

Nowelizacja przepisów art. 19 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w sposób 
umożliwiający podejmowanie przez marszałków 
województw działań windykacyjnych w przypadkach 
niedokonania przez przedsiębiorcę wprowadzającego 
do obrotu produkty w opakowaniach, wpłaty za publiczne 
kampanie edukacyjne (PKE) lub wpłaty w wysokości niższej 
od należnej, poprzez dodanie regulacji o stosowaniu 
w odniesieniu do ww. opłat odpowiednio przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 
analogicznie jak w przypadku przepisów: odnoszących się 
do opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej 
i opłaty recyklingowej (odpowiednio art. 40 i art. 40d ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) 
oraz opłat za PKE dla przedsiębiorców wprowadzających 
do obrotu baterie lub akumulatory (art. 37 ust. 10 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach  
– Dz. U. z 2020 r. poz. 1850).

Niezrealizowany Według  art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi wprowadzający produkty 
w opakowaniach są zobowiązani prowadzić publiczne kampanie 
edukacyjne, zdefiniowane w art. 8 pkt 13 tej ustawy, a obowiązek 
ten może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem 
organizacji odzysku opakowań. 
W tym pierwszym przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest 
do przeznaczenia na kampanie edukacyjne lub przekazania 
na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa 
środków w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań 
wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym 
(art. 19 ust. 4 cyt. ustawy). Z kolei, jeśli obowiązek prowadzenia 
publicznych kampanii edukacyjnych przeniesiony został 
na organizację odzysku opakowań, to jest ona obowiązana 
przeznaczać w danym roku kalendarzowym na te kampanie 
co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku 
kalendarzowym z przejęcia – od wprowadzającego produkty 
w opakowaniach – obowiązków uzyskania odpowiednich poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (art. 19 ust. 3 
w związku z art. 31 ust. 1 cyt. ustawy). 

108. Zapobieganie zagrożeniom ze strony 
składowisk pozakładowych z terenu 
województwa łódzkiego 

(dział: klimat)
P/19/112

Specustawa odnosząca się wyłącznie 
do terenów składowisk pozostających  
w dyspozycji Eko-Boruta sp. z o.o. w likwidacji 
w Zgierzu. 

Podjęcie prac legislacyjnych w celu opracowania specustawy 
odnoszącej się wyłącznie do terenów składowisk 
pozostających w dyspozycji Eko-Boruta sp. z o.o. w likwidacji 
w Zgierzu. 
W ustawie należy określić w szczególności zasady  
i procedury postępowania organów ochrony środowiska 
w celu powstrzymania i usunięcia zagrożenia ze strony 
tych instalacji, a także zasady i źródła finansowania działań 
w zakresie rekultywacji, remediacji oraz innych działań 
niezbędnych do przywrócenia lub nadania nowych wartości 
użytkowych gruntu.

Niezrealizowany Składowiska w Zgierzu, po Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta”, 
przez wiele lat prowadzone były w sposób, który powodował 
przekroczenia standardów jakości środowiska gruntowo-wodnego 
oraz przekroczenia standardów emisyjnych (m.in. popiołów i cząstek 
azbestu). Zarządzająca składowiskami spółka Eko-Boruta sp. z o.o.  
nie przeprowadziła rekultywacji składowisk, nie podjęła też 
żadnych prac ograniczających negatywny wpływ tych obiektów 
na środowisko. 
W konsekwencji nastąpiło znaczne pogorszenie stanu środowiska 
w otoczeniu tych instalacji. Niebezpieczne dla ludzi i środowiska  
były także pożary składowisk. Organy nadzorcze właściwe 
w sprawach ochrony środowiska do chwili obecnej nie podjęły 
skutecznych działań w kierunku ograniczenia negatywnego 
wpływu na ludzi i środowisko. Nieefektywne okazały się też 
kilkuletnie działania na rzecz przejęcia terenu składowisk przez 
lokalny samorząd. Składowiska w Zgierzu nieprzerwanie stanowią 
zagrożenie dla środowiska i ludzi. 
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109. Ruch pojazdów przeciążonych  
na obszarach zurbanizowanych  

(dział: transport)
P/20/082

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm.)

Wprowadzenie standardów wskazujących na obowiązek 
zasięgania przez zarządców dróg, od właściwego 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego 
(WITD), stanowiska w zakresie lokalizacji miejsc do kontroli 
pojazdów, w procesie planowania inwestycji drogowych 
dotyczących dróg krajowych i wojewódzkich na obszarach 
miast na prawach powiatu, w których zarządcą wszystkich 
dróg publicznych jest prezydent miasta.

Niezrealizowany Ustalenia kontroli wskazują na potrzebę podjęcia działań w obszarze 
planowania i organizacji, które pozwoliłyby na lepszą niż dotąd 
ochronę obszarów zurbanizowanych przed degradującym 
infrastrukturę drogową ruchem pojazdów przeciążonych. Jedną 
z podstawowych przeszkód w procesie eliminacji ruchu pojazdów 
przeciążonych z obszaru dużych miast była niedostateczna liczba 
miejsc kontroli pojazdów lub ich niewłaściwa lokalizacja. W większości 
objętych kontrolą miast lokalizacja tych miejsc nie była konsultowana 
z ich podstawowym użytkownikiem, tj. właściwym WITD. Stwierdzono 
też przypadki braku współpracy między zarządcami dróg 
w miastach i właściwymi WITD, a także w zakresie planowanych 
inwestycji drogowych. Ustanowienie i stosowanie ww. standardów 
niewątpliwie może wpłynąć na poprawę skuteczności działań 
w zakresie eliminacji ruchu pojazdów przeciążonych w miastach.

110. Opieka nad pacjentkami w przypadkach 
poronień i martwych urodzeń 

(dział: zdrowie) 
P/20/063

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 22 listopada 2013 r.  
w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.)

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego, poprzez wprowadzenie 
obowiązku zatrudniania również na oddziale ginekologiczno- 
-położniczym o pierwszym i drugim poziomie referencyjności 
psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu.

Niezrealizowany Na podstawie analizowanej w toku kontroli dokumentacji medycznej 
2220 pacjentek (z 37 objętych kontrolą szpitali), które poroniły, 
urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło tuż po porodzie, 
ustalono, że faktyczna liczba udzielonych pacjentkom konsultacji 
psychologa była zróżnicowana – w trzech podmiotach leczniczych 
w ogóle nie udzielano takich porad, a w jednym szpitalu 85% pacjentek, 
z badanej próby dokumentacji, skorzystało z takich porad. Z ustaleń 
kontroli wynika, że na oddziałach ginekologiczno-położniczych, 
w których istniał wymóg zatrudnienia psychologa w wymiarze 
co najmniej 0,5 etatu (wymóg ten dotyczy tylko oddziałów 
ginekologiczno-położniczych o trzecim poziomie referencyjności), 
z jego pomocy skorzystało najwięcej pacjentek. Na podstawie badanej 
próby dokumentacji stwierdzono, że na oddziałach o trzecim poziomie 
referencyjności z pomocy psychologa skorzystało od 8% do 85% 
pacjentek, na oddziałach o drugim poziomie referencyjności – od 3% 
do 43%, a na oddziałach o pierwszym poziomie – od 2 do 17%. 
W ośmiu szpitalach nieprawidłowa organizacja pracy psychologa 
uniemożliwiała skorzystanie z konsultacji niektórym pacjentkom, 
które ich potrzebowały. Było to spowodowane brakiem możliwości 
skorzystania z takiej konsultacji w weekendy, święta i dni wolne 
od pracy, a w przypadku jednego szpitala – również w dni robocze. 
W związku z tym, wprowadzenie obowiązku zatrudniania również 
na oddziale ginekologiczno-położniczym o pierwszym i drugim 
poziomie referencyjności psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, 
wpłynie na zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla 
hospitalizowanych pacjentek.

111. Opieka nad pacjentkami w przypadkach 
poronień i martwych urodzeń 

(dział: zdrowie)
 P/20/063

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 6 kwietnia 2020 r.  
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 666, ze zm.)

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 
poprzez wprowadzenie wzoru oświadczenia dla pacjentek, 
które poroniły lub urodziły martwe dziecko, dokumentującego 
ich decyzję o skorzystaniu z prawa do pochówku dziecka 
lub rezygnacji z tego prawa oraz obowiązku dołączania tego 
oświadczenia do indywidualnej dokumentacji medycznej.

Niezrealizowany W większości z 37 objętych kontrolą szpitali (63%) stosowano wzory 
oświadczeń dotyczących decyzji matki o sposobie postępowania  
ze zwłokami dziecka (o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa 
do pochówku i pozostawieniu ciała dziecka w szpitalu). W trzech 
szpitalach (9%) wzory tych oświadczeń nie były prawidłowe i mogły 
wprowadzać pacjentki w błąd odnośnie dalszego postępowania  
ze zwłokami ich dziecka i w konsekwencji uniemożliwiać dokonanie 
pochówku. W dziewięciu szpitalach (26%) dokumentacja medyczna 
niektórych pacjentek nie zawierała oświadczenia o korzystaniu 
z prawa do pochówku lub rezygnacji z tego prawa. Doprowadziło 
to do tego, że w pięciu szpitalach zwłoki dzieci po poronieniu 
lub martwo urodzonych przechowywane były przez długi okres, 
przekraczający w skrajnych przypadkach nawet sześć lat.
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112. Zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenach 
zurbanizowanych

(dział: gospodarka wodna) 
P/20/073

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 
 – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)

Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia  
w Prawie wodnym zmian legislacyjnych nakładających 
na PGW Wody Polskie obowiązek przekazywania właściwym 
organom wykonawczym gmin wydanych pozwoleń  
wodno-prawnych na zmniejszenie naturalnej retencji 
terenowej, w celu zapewnienia im dostępu do danych 
umożliwiających skuteczną realizację obowiązku naliczania 
opłaty określonej w art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego.

W trakcie prac 
legislacyjnych 
prowadzonych 
w Ministerstwie 
Infrastruktury

Ustalenia kontroli wykazały, że współpraca jednostek organizacyjnych 
PGW Wody Polskie (zarządów zlewni) z gminami miejskimi 
była nieskuteczna. Jedynie kilka ze skontrolowanych przez NIK 
zarządów zlewni przekazało bowiem gminom dane o pozwoleniach 
wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, których mowa 
w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego, dotyczących zmniejszenia naturalnej 
retencji terenowej. Dane te były pomocne w naliczaniu przez gminy 
opłat z tego tytułu. Ich brak skutkował tym, że nie we wszystkich 
wymaganych przypadkach gminy naliczały opłaty za zmniejszenie 
retencji. Brak zatem właściwej współpracy ograniczał skuteczność 
przyjętego w Prawie wodnym systemu opłat, których celem było 
zachęcenie do ograniczenia odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do wód oraz podejmowania działań  zapewniających 
zachowanie naturalnej retencji terenowej. Wpływało to także 
na pozbawienie Wód Polskich części należnych dochodów 
niezbędnych do prowadzonej przez nie działalności. Zgodnie bowiem 
z art. 299 ust. 5 Prawa wodnego wpływy z tytułu opłat za usługi 
wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której 
mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1, stanowią w 90% przychód Wód Polskich, 
a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Minister Infrastruktury 
w piśmie z dnia 22 grudnia 2020 r. uznał zasadność  sformułowanego 
wniosku i poinformował, że zostanie on zrealizowany poprzez zmianę 
w projekcie ustawy Prawo wodne, będącym obecnie w opracowaniu, 
przepisów nakładających na PGW Wody Polskie obowiązek 
przekazywania właściwym organom wykonawczym gmin wydanych 
pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, 
podlegające opłacie za usługi wodne, o której mowa w art. 269 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

113. Zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenach 
zurbanizowanych

(dział: gospodarka wodna)
P/20/073 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)

Wprowadzenie w Prawie wodnym zmian legislacyjnych 
ustanawiających sankcje z tytułu niewywiązywania się 
podmiotów z obowiązku składania oświadczeń, o których 
mowa w art. 552 ust. 2b ww. ustawy, stanowiących podstawę 
naliczania opłat za odprowadzanie wód do wód oraz 
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

W trakcie prac 
legislacyjnych 
prowadzonych 
w Ministerstwie 
Infrastruktury 

Zgodnie z art. 552 ust. 2b Prawa wodnego podmioty obowiązane 
do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać 
odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 
oraz Wodom Polskim oświadczenia, o których mowa w ust. 2a 
pkt 2, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. Kontrola NIK 
wykazała natomiast, że podmioty te nie wywiązywały się z tego 
obowiązku. Tymczasem informacje podawane w tych oświadczeniach 
są niezbędne do ustalenia przez ww. organy wysokości opłat, 
o których mowa odpowiednio w art. 272 ust. 8 oraz art. 272 ust. 1–7 
i 9 oraz art. 275 ust. 8 pkt 6 ww. ustawy. Wprowadzenie zatem sankcji 
w przypadku niewywiązania się podmiotów z obowiązku złożenia 
wskazanych wyżej oświadczeń przyczyni się do zwiększenia wpływów 
z tytułu ww. opłat.
Minister Infrastruktury w piśmie z dnia 22 grudnia 2020 r. uznał 
zasadność sformułowanego wniosku i poinformował, że zostanie on 
zrealizowany poprzez wprowadzenie w projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo wodne, będącym obecnie w opracowaniu, przepisów 
wprowadzających sankcje za brak złożenia lub brak złożenia 
w terminie oświadczenia. 
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114. Działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na przejściach  
dla pieszych w województwie  
kujawsko-pomorskim 

(dział: transport)
P/20/058

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Znowelizowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem, w sposób określający termin, 
w którym zarządcy dróg zobowiązani byliby do uzupełnienia 
brakujących projektów zatwierdzonej organizacji ruchu.

Niezrealizowany Dla blisko połowy dróg gminnych w województwie kujawsko-
-pomorskim nie funkcjonowała organizacja ruchu wdrożona 
na podstawie standardów zapewniających bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 września 2003 r. W opinii NIK, chociaż ich zrealizowanie 
nie jest obowiązkowe, to ich brak może uniemożliwiać odtworzenie 
oznakowania pionowego w przypadku np. jego kradzieży, bądź 
ustalenie, kto i kiedy zadecydował o umieszczeniu danego 
oznakowania lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Brak zatwierdzonych organizacji ruchu znacznie utrudnia rzetelne 
wykonywanie funkcji kontrolnych przez organ zarządzający ruchem, 
z uwagi na brak stosownego wyznacznika do przeprowadzania 
kontroli prawidłowości wprowadzenia i okresowych przeglądów 
funkcjonowania na drogach oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Niezbędne są one także dla zastosowania 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  czy wyznaczenia przejść 
dla pieszych. Przepisy zawarte w rozporządzeniu ograniczają obowiązek 
sporządzania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu do nowo 
wybudowanych dróg lub w razie dokonywania zmian na drogach 
istniejących. Przepis ten nie przesądza, czy w odniesieniu do dróg 
istniejących, na których nie dochodziło do zmian organizacji ruchu, 
istnieje obowiązek posiadania zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu. Na niejednoznaczność tych przepisów NIK wskazywała 
już wielokrotnie, a w 2010 r. wystąpiła do ówczesnego Ministra 
Infrastruktury z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia  
do ww. rozporządzenia  przepisu zobowiązującego zarządców dróg 
do opracowania brakujących projektów organizacji ruchu i podjęcia 
działań w celu ich zatwierdzenia. W odpowiedzi na wystąpienie 
pokontrolne Minister Infrastruktury podzielił stanowisko NIK, 
wskazując, że projekt organizacji ruchu, stanowiący podstawę 
dla zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom, powinien 
być docelowo sporządzony i zatwierdzony do realizacji dla każdej 
drogi publicznej. Pomimo składanych przez Ministra deklaracji 
dotyczących pogłębionej analizy problemu, przepisy rozporządzenia 
w tej materii nie uległy zmianie.

115. Opieka nad dziećmi w pogotowiach 
opiekuńczych i rodzinnych 

(dział: rodzina)
P/19/043

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.)

Podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
w celu utworzenia centralnego rejestru danych 
o osobach pełniących funkcję rodziny zawodowej  
lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących 
rodzinny dom dziecka.

Niezrealizowany Celem sformułowania wniosku było wprowadzenie takich zmian 
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które 
przyniosłoby konkretne korzyści dla dobra dzieci – prowadziłyby 
do skrócenia pobytu dzieci w pieczy zastępczej, w szczególności 
w pieczy instytucjonalnej oraz zapewnienia dzieciom odebranych 
rodzicom w sytuacjach interwencyjnych opieki w pogotowiach 
opiekuńczych, a poniżej 10 roku życia w pieczy rodzinnej, poprzez 
możliwość szybkiego sprawdzenia informacji o wolnych miejscach 
w rodzinach zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
interwencyjnego (centralne rejestry). Sformułowanie wniosku 
uzasadniają ustalenia kontroli, z których wynika m.in., że w żadnym 
z 15 skontrolowanych powiatów i miast na prawach powiatu  
nie zapewniono odpowiedniej liczby rodzin zastępczych, 
co skutkowało kierowaniem nawet małych dzieci, wbrew przepisom 
ustawy, do placówek instytucjonalnych.
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116. Opieka nad dziećmi w pogotowiach 
opiekuńczych i rodzinnych 

(dział: rodzina)
P/19/043

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny  i systemie  
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.)

Podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
w celu utworzenia centralnego rejestru placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków 
preadopcyjnych oraz wolnych miejsc w tych placówkach.

Niezrealizowany Celem sformułowania wniosku było wprowadzenie takich zmian 
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które 
przyniosłyby konkretne korzyści dla dobra dzieci – prowadziłyby 
do skrócenia pobytu dzieci w pieczy zastępczej, w szczególności 
w pieczy instytucjonalnej oraz zapewnienia dzieciom odebranych 
rodzicom w sytuacjach interwencyjnych opieki w pogotowiach 
opiekuńczych, a poniżej 10 roku życia w pieczy rodzinnej, poprzez 
możliwość szybkiego sprawdzenia informacji o wolnych miejscach 
w rodzinach zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
interwencyjnego (centralne rejestry). Sformułowanie wniosku 
uzasadniają ustalenia kontroli, z których wynika m.in., że w żadnym 
z 15 skontrolowanych powiatów i miast na prawach powiatu nie 
zapewniono odpowiedniej liczby rodzin zastępczych, co skutkowało 
kierowaniem nawet małych dzieci, wbrew przepisom ustawy, 
do placówek instytucjonalnych.

117. Opieka nad dziećmi w pogotowiach 
opiekuńczych i rodzinnych

(dział: rodzina) 
P/19/043

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.) 

Do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: o  podjęcie działań 
zmierzających do zmiany przepisów ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu skrócenia 
terminu 18 miesięcy określonego w art. 47 ust. 7 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
po którym organizator pieczy zastępczej w przypadku, 
gdy nie ustały przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy 
zastępczej, występuje do sądu z wnioskiem o wszczęcie  
z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec 
dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej. 

Niezrealizowany Sformułowanie wniosku uzasadniają ustalenia kontroli, z których 
wynika m.in., że w większości kontrolowanych powiatów i miast 
na prawach powiatu pobyty dzieci odebranych rodzicom w sytuacjach 
interwencyjnych nie miały charakteru krótkotrwałego, ale przeciągały 
się do kilkunastu miesięcy, a nawet kilku lat. 

118. Opieka nad dziećmi w pogotowiach 
opiekuńczych i rodzinnych

(dział: rodzina) 
P/19/043

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z  2020 r. poz. 821, ze zm.) 

Do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: o podjęcie 
działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu 
skrócenia terminu 18 miesięcy od dnia umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej, określonego w art. 100 
ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, po którym dyrektor placówki opiekuńczo- 
-wychowawczej ma obowiązek złożenia do właściwego 
sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu 
postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka 
w celu zbadania zaistnienia warunków umożliwiających 
jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie 
przysposabiającej. 

Niezrealizowany Sformułowanie wniosku uzasadniają ustalenia kontroli, z których 
wynika m.in., że w większości kontrolowanych powiatów i miast 
na prawach powiatu pobyty dzieci odebranych rodzicom w sytuacjach 
interwencyjnych nie miały charakteru krótkotrwałego, ale przeciągały 
się do kilkunastu miesięcy, a nawet kilku lat. 
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119. Opieka nad dziećmi w pogotowiach 
opiekuńczych i rodzinnych 

(dział: rodzina) 
P/19/043

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez 
wprowadzenie do ustawy upoważnienia dla właściwego 
ministra dotyczącego uregulowania w rozporządzeniu:
−  zasad opracowywania oraz realizacji planów pomocy 

dziecku oraz planów pomocy rodzinie, w celu 
skoordynowania działań dotyczących zarówno dziecka, 
jak i rodziców biologicznych; 

−  udziału asystenta rodziny oraz kuratora sądowego 
w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji 
dziecka.

Niezrealizowany Sformułowanie wniosku wynika z konieczności wprowadzenia 
rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby na skoordynowanie 
działań pomocowych kierowanych do rodzin biologicznych  
oraz odebranych im dzieci. W toku kontroli Izba stwierdziła istotne 
nieprawidłowości związane z opracowaniem i realizacją planu 
pomocy dziecku:
−  opracowanie planu pomocy dziecku przed sporządzeniem 

diagnozy psychofizycznej (dla siedmiorga spośród 195 dzieci, 
których dokumentację objęto badaniem);

−  znaczne opóźnienia w opracowaniu planu pomocy dziecku  
(od 59 do 100 dni od dnia przyjęcia dziecka do placówki);

−  opracowanie planu pomocy dziecku bez udziału asystenta rodziny 
(w pięciu placówkach dla 37 spośród 195 dzieci);

−  pominięcie w  planie pomocy dziecku celów długoterminowych, 
np. powrotu do rodziny biologicznej lub adopcji (dla 20 spośród 
195 dzieci).

−  niemodyfikowanie planu, mimo zmieniającej się sytuacji dziecka; 
−  sporządzanie planu w sposób ogólnikowy, bez uwzględniania 

indywidualnej sytuacji i potrzeb wychowanka; 
−  nieuwzględnianie zdania wychowanka przy opracowaniu  

planu pomocy dziecku lub niedokumentowanie uwzględnienia 
jego zdania; 

−  opóźnienia w zwoływaniu pierwszego spotkania zespołu  
ds. okresowej oceny sytuacji dziecka (nawet do kilku miesięcy  
– do 181 dni od przyjęcia dziecka do placówki);

−  posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci 
w niepełnym składzie, czyli bez psychologa, wychowawcy, 
terapeuty (dla 47 dzieci spośród 195).

120. Eliminacja z obrotu paliw stałych 
niespełniających norm jakościowych

(dział: energia) 
P/20/060

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 133, ze zm.) 

Dokonanie zmian w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. 
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
prowadzących do uwzględnienia paliw stałych w dyspozycji 
art. 23 ww. ustawy. 

Niezrealizowany Wniosek zmierza do uwzględnienia paliw stałych w systemie moni-
torowania i kontrolowania jakości paliw. W przypadku stwierdzenia 
w wyniku kontroli niewłaściwej jakości paliwa stałego możliwe 
będzie niezwłoczne wyznaczenie do kontroli przedsiębiorcy,  
który dostarczył to paliwo.

121. Zabezpieczenie szkół  
przed zagrożeniami wewnętrznymi  
i zewnętrznymi

(dział: oświata i wychowanie)
 P/20/070 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach
Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

Doprecyzowanie przepisu § 21 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach, poprzez określenie częstotliwości 
szkolenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy. 

Niezrealizowany Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, pracownicy szkoły lub placówki 
podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
Przepis ten nie określa jednak okresu, w jakim takie szkolenia miałyby się 
powtarzać. 
W toku niniejszej kontroli stwierdzono zaś, że w części kontrolowanych 
szkół od przeszkolenia pracowników szkoły w tym zakresie upłynęło 
od trzech do dziewięciu lat, a w skrajnym przypadku nawet 10 lat. 
Zdaniem NIK przy udzielaniu pierwszej pomocy ważna jest wiedza 
w tym zakresie oraz systematyczne ćwiczenia w określonych 
odstępach czasu, gdyż tylko to pozwoli na realizację celu, jakim jest 
zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. Dlatego też, zdaniem NIK, 
przepis w obecnym brzmieniu nie spełnia swojej funkcji i winien być 
doprecyzowany poprzez wskazanie częstotliwości, z jaką pracownicy 
szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy. 
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122. Nadzór nad robotami drogowymi  
prowadzonymi na drogach lokalnych  
w województwie lubelskim

(dział: budownictwo) 
P/19/080

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 963) 

Rozważenie uzupełnienia § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia stanowiącego, 
że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „zgłoszeniu”, 
to należy przez to rozumieć zgłoszenie budowy, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  o treść: „oraz zgłoszenie 
przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12 tej ustawy”.

Niezrealizowany/ 
nieaktualny

Uzupełnienie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia o wskazaną 
treść miało spowodować, że prowadzenie dziennika budowy stałoby 
się obowiązkiem wynikającym z przepisów wykonawczych Prawa 
budowlanego, także w odniesieniu do wymagających uprzedniego 
zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie 
dróg, torów i urządzeń kolejowych. Zdecydowaną większość robót 
budowlanych objętych kontrolą stanowiły przebudowy dróg 
prowadzone na podstawie zgłoszenia. Pomimo zobowiązania 
wykonawców robót w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, do prowadzenia dziennika budowy, dla wielu 
zadań o charakterze przebudowy drogi nie były one prowadzone 
lub były prowadzone nierzetelnie (nie zawierały wymaganych 
wpisów). Zarówno inwestorzy publiczni, jak i inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego wskazywali, że trudno jest egzekwować rzetelne 
prowadzenie dziennika budowy, gdy przepisy budowlane nie 
nakładają na uczestników procesu budowlanego obowiązku jego 
prowadzenia dla robót budowlanych polegających na przebudowie 
drogi. W związku z zasadniczymi zmianami Prawa budowlanego 
(po wejściu w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 471), 
których głównym zamiarem było zniesienie wielu obowiązków 
uczestników procesu budowlanego, wniosek de lege ferenda jest 
obecnie nieaktualny.

1/ Stan prawny na dzień: 16 kwietnia 2021 r.


