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Kogo NIK skontroluje w 2021 r.?
Trwająca pandemia determinuje obecnie życie gospodarcze i społeczne w Polsce. Jej skutki będą odczuwane
jeszcze przez długi czas. W 2021 roku NIK zwróci szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2
i przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii.
Sprawdzi także skuteczność tarczy antykryzysowej oraz zastosowania ulg i zwolnień podatkowych, a także
sprawność funkcjonowania systemów i instytucji ﬁnansowych.

Na pierwszej linii walki z chorobą znajdują się szpitale, dlatego kontrolerzy sprawdzą, czy zmiany w
organizacji i ﬁnansowaniu szpitali w czasie pandemii zapewniły ich prawidłowe funkcjonowanie. W
całkiem nowej sytuacji znalazło się też szkolnictwo, które musiało przestawić się na nauczanie za
pomocą sieci komputerowych. Zaplanowana kontrola ma wykazać, jak zorganizowano i realizowano
kształcenie dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia wirusem.
Kluczową rolę w walce z pandemią odgrywają rząd wraz z wojewodami oraz samorządy. Zbadana
zostanie także ich działalność, w szczególności udzielanie ulg, zwolnień podatkowych i innych
elementów wsparcia podatników oraz w jaki sposób wypłacano zwrot podatków.
Zbadanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 uwzględni także coroczna
kontrola wykonania budżetu państwa.
W kilku kontrolach zaplanowano też zbadanie wpływu skutków pandemii na funkcjonowanie np.
jednostek samorządu terytorialnego czy funduszy szkoleniowych. Kontrolerzy zbadają również, jak z
organizacją pracy w formie zdalnej poradziła sobie administracja publiczna. W dziedzinie ochrony
zdrowia sprawdzone zostaną zakupy i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej
oraz skuteczność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń.
Ważnym obszarem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli jest szeroko rozumiana ekologia. Jednym
z istotnych czynników wpływających na stan naszego środowiska jest użycie węgla w energetyce.
Rząd realizuje obecnie program „Czyste powietrze”. Jego głównym celem jest walka ze smogiem.
Polega on na dopłatach do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. NIK
przeprowadzi audyt systemu doﬁnansowań oraz sposobu jego obsługi.
Jak w każdym roku, poza kontrolami planowymi, NIK przeprowadzi też szereg kontroli doraźnych. To te
procedury, które pozwalają szybko sprawdzić dostrzeżone przez Izbę problemy. Kontrole te
podejmowane są także w efekcie rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do NIK od
parlamentarzystów, obywateli, instytucji i organizacji społecznych.
Więcej na temat kontroli: TU
Źródło: NIK

https://www.medexpress.pl/kogo-nik-skontroluje-w-2021-r/80189

