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Józef  Płoskonka

POJĘCIE  KONTROLI  W  UJĘCIU  ZARZĄDCZYM

Kontekst  problemu

Współczesna zorganizowana działalność, wykonywana przez jednostki sek-
tora finansów publicznych, dotyczy kilku – różniących się od siebie – sfer działa-
nia. Przyjmijmy, za Hubertem Izdebskim i Michałem Kuleszą1, podział zadań
wykonywanych przez współczesną administrację, na  zadania z zakresu:

– klasycznej administracji porządkowo-reglamentacyjnej (policyjnej);
– administracji świadczącej (usługi publiczne);
– administracji zarządzającej rozwojem (rozwiązywanie problemów socjo-

ekonomicznych).
Pierwsze zadanie to klasyczne kompetencje administracji, związane z bardzo

szeroko rozumianą ochroną ładu i bezpieczeństwa publicznego. Jest to główna
funkcja aparatu administracyjnego w każdym demokratycznym państwie prawa.
To ważne zadanie ustępuje jednak coraz bardziej dwóm  następnym, związanym
z wprowadzaniem w życie – zarówno w sferze społecznej, jak i ekonomicznej –
idei państwa opiekuńczego. Administracja publiczna przejęła odpowiedzialność
za organizację i dostarczanie wielu usług publicznych, w tym opieki nad grupami
społecznymi nieradzącymi sobie z otaczającą rzeczywistością. Zadaniem admini-
stracji stał się również udział w rozwiązywaniu problemów socjoekonomicznych,
takich jak strukturalne bezrobocie, niszczenie środowiska naturalnego czy też
wzrastający poziom ubóstwa. Te skomplikowane problemy, występujące na wie-

1 H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, wyd. 3 rozszerzone,
Liber, Warszawa 2004.
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lu obszarach Europy,  rozwiązuje się w ramach administracji działającej koopera-
tywnie2, przy wspólnym zaangażowaniu aparatu administracyjnego różnych szcze-
bli (począwszy od Komisji Europejskiej, przez administrację rządową i samo-
rządową).

Zwiększające się z roku na rok zadania administracji powodują stały wzrost
kadr urzędniczych oraz coraz większe strukturalne rozbudowanie sektora finan-
sów publicznych. Wymagania obywateli spotykają się coraz częściej z rosnącymi
ograniczeniami budżetowymi. Społeczeństwa życzą sobie, żeby rządy robiły wię-
cej, a równocześnie zmniejszały wydatki. Od administracji publicznej oczekuje
się zwiększenia efektywności działania przy równoczesnym obniżeniu kosztów
oraz przejrzystości procesu zarządzania i odpowiedzialności za własne działania.
Kluczowymi elementami jest żądanie lepszej jakości usług, szybszego tempa ich
świadczenia oraz zwiększania ich zakresu. To co jest niezbędne, to budowa pań-
stwa sprawnego, które w sposób skuteczny dostosowuje się do zmiennych warun-
ków i możliwości3 .

Nowe  potrzeby, nowe  wyzwania

Warto zwrócić uwagę na konsekwencje wynikające z różnorodności zadań
wykonywanych przez administrację. Różne zadania związane są z różnorakimi
oczekiwaniami co do końcowego rezultatu, ponadto w wielu wypadkach rezultat
ten zależy tylko częściowo od aparatu administracyjnego.

Wykonywanie zadań klasycznej administracji porządkowo-reglamentacyjnej
opiera się bądź ściśle na bezpośrednim stosowaniu normy prawnej (władza zwią-
zana), bądź na dostosowaniu ogólnych zapisów w prawie materialnym do wypad-
ków szczególnych (uznanie administracyjne). Istotą działania urzędnika wyko-
nującego zadania z tego zakresu jest procedura; produktem końcowym jest za-
zwyczaj decyzja administracyjna, a podstawowymi kryteriami jej oceny – zgod-
ność z powszechnie obowiązującym prawem (legalność) oraz  szeroko rozumiana
rzetelność (sposób traktowania petenta, terminowość, jawność itp.) W wielu wy-
padkach praca urzędnika przypomina pracę wykonywaną w fabrykach na liniach
produkcyjnych. Urzędnik wykonuje określoną czynność, będącą częścią ciągu

Józef Płoskonka

2 Administracja kooperatywna według H. Izdebskiego i M. Kuleszy to „..administracja oparta
coraz szerzej na systemach sieciowych, w których każde ogniwo ma w danej skali swoją rolę do spełnie-
nia, a wszystko działa dzięki przepływom informacji i współdziałaniu  samodzielnych instytucji, ustalo-
nych i zbudowanych według ustalonych dla całego systemu standardów i precyzyjnie ustalonych spój-
nych procedur”.

3 A. Schick: Państwo sprawne – rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze reali-

zacji, choć jej czas już nadszedł, „Służba Cywilna” nr 8/2004 (wiosna-lato), s. 11–56.
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czynności opisanych procedurą; w niektórych miejscach tego łańcucha działań
procedura przewiduje nadzór hierarchiczny. Tak przygotowany projekt decyzji
wędruje do osoby piastującej funkcję organu administracji, gdzie następuje for-
malne podjęcie decyzji.

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w trakcie takiego procesu polega za-
zwyczaj na wykonywaniu nadzoru hierarchicznego oraz na istnieniu (na zewnątrz
takiego procesu) instytucjonalnej (bo zwykle związanej z określoną komórką or-
ganizacyjną) kontroli inspekcyjnej typu ex post. Tego typu funkcjonalna kontrola
ma za zadanie spowodować zmniejszenie liczby nieprawidłowości w trakcie wy-
konywania poszczególnych kroków w ramach konkretnej procedury – przez we-
ryfikację zgodności działań z procedurą i przepisami prawa – oraz pozwala na
reakcję w związku z napływającymi z zewnątrz skargami bądź uwagami. W pol-
skiej administracji czynności pozwalające na przeciwdziałanie nieprawidłowo-
ściom jakie mogą zaistnieć w trakcie realizacji opisanych powyżej procesów noszą
nazwę kontroli wewnętrznej, a osoby ją wykonujące umiejscowione są zwykle
w komórce organizacyjnej do spraw kontroli, skarg i wniosków4.

Wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych oraz
służących do rozwiązywania problemów socjoekonomicznych związane jest zwy-
kle z zarządzaniem programami i (lub) projektami. Przyjęta i powszechnie stoso-
wana metoda wykonywania tego rodzaju zadań znacząco różni się od przyjętej
dla administracji porządkowo-reglamentacyjnej. Najbardziej rozpowszechnioną
obecnie metodą zarządzania publicznego jest zarządzanie zorientowane na osią-
ganie zaplanowanych rezultatów. Definiuje się takie pojęcia jak zasoby, cele, pro-
dukty, wyniki i oddziaływania oraz określa się związki przyczynowo-skutkowe
tworzące tak zwany łańcuch rezultatów5. Działania aparatu administracyjnego mają
wymiar operacyjny, to znaczy, iż kończą się wytworzeniem określonego produk-
tu (usługi), który można opisać wskaźnikami dokonań, zarówno pod względem
ilościowym, jak i jakościowym. Pracę urzędnika można porównać do pracy me-
nadżera wypracowującego jak najlepsze rezultaty za pomocą dostępnych mu
zasobów.

Należy też wziąć pod uwagę, że pojedyncza organizacja (jednostka sektora
finansów publicznych) może być odpowiedzialna jedynie za cząstkowy rezultat,
a dopiero ich suma – wynikająca z zintegrowanego działania wielu jednostek or-
ganizacyjnych – może spowodować skuteczne oddziaływanie na środowisko

Pojęcie kontroli ...

4 Obowiązująca ustawa o Radzie Ministrów ( art. 39 ust. 2 ustawy – DzU z 2003r., nr 199, poz. 24,
ze zm.) przewiduje istnienie w ministerstwach komórki organizacyjnej, biura, wydziału lub wyodrębnio-
nego stanowiska do spraw kontroli, skarg i wniosków.

5 J. Płoskonka: Zmiany w stosowanych przez polską administrację publiczną metodach i narzę-

dziach, „Kontrola Państwowa” nr specjalny 1/2005 r., s. 138–165.
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zewnętrzne i mieć znaczący wpływ na rozwiązanie określonego problemu.
W związku z tym często myśli się o administracji kooperatywnej jak o organiza-
cji pracującej w sposób analogiczny do wielkich korporacji, gdzie istotne jest
pojęcie tzw. ładu korporacyjnego (ang. governance). Problem ten związany jest z
potrzebą kreowania jawnych (przezroczystych) struktur rządzenia oraz wzrostu
poczucia odpowiedzialności wyższego kierownictwa.

Wytwarzanie właściwych i o dobrej jakości produktów (usług) prowadzi do
osiągnięcia określonych wyników (czyli rezultatów średniookresowych), które
można (i należy) opisać wskaźnikami dokonań. Problem oceny konkretnego do-
konania zwykle rozważa się w dwóch aspektach:

– miernika (-ów) dokonania, czyli sposobu opisania uzyskanego rezultatu (zwy-
kle w kategoriach mierzalnych) w celu porównania tego, co zamierzaliśmy, z tym,
co osiągnęliśmy jako rezultat naszych działań;

– miernika (-ów) jakości dokonania, czyli sposobu opisania szeroko rozumia-
nej jakości uzyskanego rezultatu.

Uzyskany rezultat (produkt lub usługa) powinien dać się ocenić w katego-
riach gospodarności, celowości czy rzetelności, traktowanych jako różne oblicza
jego jakości. Można również dokonać oceny legalności poszczególnych działań.
Niemniej jednak najbardziej istotne jest uzyskanie określonego (zaplanowanego)
rezultatu. Tego typu filozofia wykonywania zadań wymaga zwrócenia uwagi na
istnienie różnorakich ryzyk, które mogłyby spowodować niezrealizowanie zapla-
nowanych rezultatów.

Zarządzanie zorientowane na optymalne uzyskiwanie założonych celów wy-
maga umiejętności programowania oraz zarządzania wieloma różnorodnymi pro-
cesami. W takiej sytuacji przez pojęcie nieprawidłowości zwykle rozumie się osią-
gnięcie negatywnego rezultatu, czyli rezultatu gorszego niż zaplanowano (słowo
„gorszy” można rozpatrywać zarówno w aspekcie legalności, jak i oszczędności,
wydajności  oraz skuteczności). Przyjmuje się powszechnie, że ten „gorszy” re-
zultat jest spowodowany nieuświadomionym sobie i (lub) niezarządzanym wła-
ściwie ryzykiem.  Dlatego tak ważnym procesem jest analiza ryzyka, czyli osza-
cowanie oraz zarządzanie możliwością zaistnienia zdarzenia, które może mieć
negatywny wpływ na realizację założonych celów6 . W ramach zarządzania uświa-
domionym ryzykiem ważną rolę odgrywają procesy, które mają na celu ograni-
czanie ryzyka tak, aby zrealizować to co zaplanowane bez żadnych odchyleń.
Procesy takie mają za zadanie bądź zniwelować ryzyko negatywnych konsekwencji
wpływających na działania, bądź informować, kiedy konsekwencje ryzyka od-

Józef Płoskonka

6 W tego typu modelach można również rozpatrywać pojęcie „możliwości” (szansy) pozwalającej
na potencjalne uzyskanie rezultatu „lepszego” niż spodziewany (w aspekcie oszczędności, wydajności
oraz skuteczności).
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działują na określone operacje. Takie procesy noszą odpowiednio nazwę kontroli
prewencyjnej oraz kontroli wykrywającej7.

Pełny zbiór powiązanych ze sobą składników oraz działań, tworzący określo-
ny system8 wspomagający zarządzanie tak, aby istniała racjonalna pewność, że
cele jednostki zostaną osiągnięte (lub mówiąc językiem zarządzania ryzykiem –
ustanowionych w taki sposób, aby zidentyfikowane ryzyka zmieściły się w ustalo-
nych granicach), nosi nazwę systemu kontroli wewnętrznej (ang. internal control).

Używam tu pojęcia „kontrola”, ponieważ w języku polskim istnieje szersze –
niż funkcjonalne – znaczenie tego słowa, jako wpływanie na coś, panowanie nad
czymś, zwykle w określony sposób. Znaczenie to odpowiada angielskiemu
to control – kierować, sterować9  i może być związane ze środkami wspomagają-
cymi zarządzanie jednostką, służącymi do pełnego zachowania wpływu (pano-
wania, kontroli) nad prowadzoną w niej działalnością.

Istotna różnica w sposobie przeciwdziałania nieprawidłowościom w trakcie
realizacji różnych zadań administracji publicznej pomiędzy podejściem, nazwij-
my go „tradycyjnym”, a podejściem „współczesnym” tkwi w zaangażowanych
środkach oraz metodach ich wykorzystania. „Tradycyjna” metoda nastawiona jest
na kontrolę inspekcyjną, wykonywaną z wewnątrz układu administracyjnego i re-
agującą na popełniony błąd w stosowaniu obowiązującego prawa. Czynności kon-
trolne mają więc charakter horyzontalny i korygujący. Metoda „współczesna”
nastawiona jest na ocenę osiąganych rezultatów, zgodność z prawem jest oczywi-
ście warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Ponadto ocena uzyskanych
rezultatów przeprowadzana jest z zewnątrz układu, przez „klientów” administra-
cji, czyli społeczeństwo, które z coraz to większą skrupulatnością ocenia produk-
ty wytwarzane przez aparat administracyjny oraz ich wkład w zmianę swojego
otoczenia10. Taka sytuacja wymaga całkowicie innego podejścia. Po pierwsze,
w działania związane z unikaniem nieprawidłowości muszą być zaangażowani
wszyscy pracownicy, przy czym bardzo istotną rolę odgrywa sposób zarządzania
publicznego (ang. governance),  tak wewnątrz jednostki, jak i wewnątrz systemu,

Pojęcie kontroli ...

7 D. McNamee: Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, IIA, Warszawa 2004.
8 Przez system rozumiem zbiór powiązanych ze sobą elementów o określonym celu lub inaczej:

system jest to byt przejawiający istnienie przez synergiczne współdziałanie swych części.
9 The people who control on organization or place have the power to take all the important deci-

sions about the way that it is run, Collins English Dictionary, 1995.
10  Taka sytuacja powoduje również niezbędność współpracy administracji publicznej z podmiota-

mi zewnętrznymi, zwłaszcza prywatnymi i organizacjami społecznymi, oraz możliwość wprowadzania
i stymulowania konkurencji między jednostkami administracji publicznej, a także w obszarze usług pu-
blicznych – między jednostkami sektora prywatnego i jednostkami administracji publicznej. Pozwala to
zapewniać partycypację wszystkich wymienionych wyżej podmiotów w skutecznym, efektywnym i ra-
cjonalnym rozwiązywaniu spraw publicznych.
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w którym dana jednostka działa. Ten swoisty „publiczny ład korporacyjny” to
kombinacja wprowadzonych procesów oraz struktur służących do uzyskania prze-
pływu informacji, skutecznego kierowania oraz monitorowania działań w jedno-
stce, plus rzeczywista odpowiedzialność kierownictwa, które gwarantuje rzetel-
ność liczb i adekwatność stosowanych kontroli. Kontrole w takim systemie muszą
mieć charakter reagujący, ale również zapobiegający nieprawidłowościom. Po-
nadto system musi mieć wbudowane w siebie mechanizmy samooceny i naprawy.
Dopiero taki kompleksowy system pozwala panować nad wyznaczonymi jedno-
stce celami i minimalizować ryzyka, które mogłyby przeszkadzać w osiągnięciu
zaplanowanych rezultatów. Rzeczywiste wdrożenie tego systemu pozwoli zmie-
nić tradycyjną i powoli odchodzącą do lamusa „kulturę stosowania przepisów” na
niezbędną we współczesnym świecie „kulturę osiągania rezultatów”11.

Pojęcia „kontrola” używać więc można w dwóch odmiennych znaczeniach:
pierwszym – funkcjonalnym – opisuje ono szeroko pojęty proces sprawdzania
i oceniania (czyli określoną czynność) oraz drugim – zarządczym – rozumianym
jako przyjęty w jednostce system wspomagający zarządzanie (procedury, instruk-
cje, zasady, mechanizmy), który służy do uzyskania – przez kierownictwo – pew-
ności, że cele jednostki zostaną osiągnięte. Natomiast wchodzące w skład syste-
mu kontroli wewnętrznej procesy jego sprawdzania i oceniania kryją się pod po-
jęciem audyt wewnętrzny. Ważnym celem audytu wewnętrznego jest też zapew-
nienie bezstronnej i praktycznej porady dla kierownictwa w zakresie doskonale-
nia mechanizmów obowiązującego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej.

Standardy – ogólne ramy ustanowienia właściwych procedur

Podstawowe zasady właściwej praktyki audytu oraz skutecznych i sprawnych
systemów wspomagających zarządzanie opisane są w ogólnie uznawanych mię-
dzynarodowych standardach profesjonalnej praktyki12. Standardy te tworzą zbiór
jednolitych ram odniesienia, niezbędnych do ustanawiania właściwych procedur
i praktyk w poszczególnych krajach. Oparcie procedur i praktyk, jak również struk-
tur systemów kontroli wewnętrznej na powszechnie obowiązujących zasadach
powoduje, oczekiwaną przez wielu, unifikację działań. Czasami unifikacja taka,
ze względów związanych z odmiennością tradycji i kultur w administracji

Józef Płoskonka

11   J. Płoskonka: Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań publicznych, „Służ-
ba Cywilna” nr 12/2005 (jesień), s. 7-34.

12  Przegląd międzynarodowych i polskich standardów znaleźć można np. [w:] K. Winiarska: Teo-

retyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
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poszczególnych państw, nie jest łatwa zarówno w sferze pojęciowej, jak i wdro-
żeniowej. Dobrym przykładem są tutaj działania w ramach Unii Europejskiej.

W krajach Unii można zdefiniować przynajmniej dwa odmienne modele od-
powiadające pojęciom systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej) i audytu we-
wnętrznego13. Pierwszy z nich można nazwać modelem południowym (Włochy,
Portugalia, Hiszpania, Francja), w którym Ministerstwo Finansów nie tylko od-
grywa kluczową rolę w przygotowywaniu budżetu państwa, ale też przeprowadza
kontrole ex ante w branżowych ministerstwach, posiłkując się własną kadrą.
Generalny Inspektorat Finansów, odpowiedzialny za te kontrole, podlega bezpo-
średnio ministrowi finansów i odpowiada za kontrolę finansową wszystkich do-
chodów i wydatków publicznych. Ponadto w ministerstwach branżowych działa
audyt wewnętrzny wykonujący czynności kontrolne ex post. W systemie modelu
północnego (Wielka Brytania, Szwecja, Holandia – zwanego często modelem
anglosaskim) ministerstwa branżowe przejmują pełną odpowiedzialność za wy-
datkowanie budżetu, przez ustanowienie odpowiedniego systemu kontroli we-
wnętrznej, którego skuteczność jest sprawdzana przez audytorów wewnętrznych.
Audytorzy wewnętrzni przeprowadzają głównie audyty finansowe, a ich dzia-
łalność – w ramach całej administracji rządowej – koordynuje Ministerstwo
Finansów.

W związku  z  tak  różnym podejściem poszczególnych krajów Komisja
Europejska wprowadziła i posługuje się pojęciem „publiczna wewnętrzna kon-
trola finansowa” (public  internal financial control – PIFC), w której pojęcie
„kontrola finansowa” rozumie się jako zespół wszelkich działań związanych z nad-
zorem nad całością zarządzania finansami, w tym działania administracyjne, bu-
dżetowe oraz zarządcze. Działania te mają umożliwiać rządowi skuteczne pano-
wanie nad finansami publicznymi w danym państwie. Tak więc w obszarze poję-
cia PIFC mieści się zarówno model południowy, jak i północny, zawiera ono bo-
wiem koncepcję wewnętrznego systemu kontroli zarządczej, audyt publiczny
wewnętrzny oraz zewnętrzny. Innymi słowy, przyjęcie koncepcji PIFC pozwala
na zaakceptowanie tego, że poszczególne kraje europejskie bazując na wspól-
nych standardach ustanawiają własne „dobre praktyki” opierając się na swoich
tradycjach i kulturze systemu kontroli publicznej.

Ostatnio podjęta w ramach Komisji Europejskiej14 dyskusja dotyczy proble-
mu realizacji budżetu UE, a konkretnie – związana jest z krytyką metod zarządza-
nia środkami unijnymi przez Komisję. Postuluje się zbudowanie takich zintegro-

Pojęcie kontroli ...

13   K. Knedler: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w świetle dostosowań do standardów Unii

Europejskiej, „Służba Cywilna” nr 5 (2002/2003), s.9-28.
14  Szeroko na ten temat J. Mazur, L.Marcinkowski: Kierunki możliwych zmian w systemie kontroli

środków Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 4/2005, s. 22-45.
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wanych wspólnotowych ram systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej), których
stosowanie w państwach członkowskich zapewniłoby skuteczniejsze i sprawniej-
sze zarządzanie funduszami unijnymi.

Pojęcie kontroli w aspekcie funkcjonalnym

Zdefiniujmy proces polegający na sprawdzaniu i ocenianiu określonego stanu
czy też rezultatu określonego działania. Polega on na:

– obserwowaniu i rozpoznawaniu (stanu bądź rezultatu);
– dokonywaniu oceny (w stosunku do określonego wzorca);
– stawianiu diagnozy przy stwierdzeniu nieprawidłowości;
– formułowaniu wniosków.
Tak ogólnie zdefiniowany proces porównania stanu istniejącego ze stanem

oczekiwanym, stanowiący następujący po sobie ciąg czynności: ustalenie – ocena
– diagnoza – wnioski, nosi nazwę „kontrola” lub, wedle tradycji anglosaskiej –
„audyt”. Proces ten zwykle jest regulowany przez, mniej lub bardziej precyzyjne,
określenie sposobu wykonywania czynności kontrolnych oraz stosowanych
kryteriów.

W wielu podręcznikach i opracowaniach można znaleźć próbę definicji tak
określonego ciągu czynności. Profesor Jacek Jagielski definiuje kontrolę  jako15:
„...funkcję, która polega na obserwowaniu i rozpoznawaniu określonej działalno-
ści lub stanu, dokonywaniu oceny ich prawidłowości (z perspektywy założeń
wyjściowych i oczekiwanych pożądanych efektów), stawianiu diagnozy przyczyn
nieprawidłowości oraz formułowaniu wniosków co do tej działalności lub stanu
w przyszłości”. David McNamee, znany amerykański audytor wewnętrzny, defi-
niuje audyt jako16 : „Badanie lub przegląd polegający na porównaniu stanu fak-
tycznego ze stanem pożądanym oraz określeniu zaleceń do podjęcia działań na-
prawczych”. W opracowanym niedawno w Najwyższej Izbie Kontroli glosariu-
szu terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej17 przyję-
to, iż pojęcie audytu jest tożsame z  funkcjonalnym znaczeniem pojęcia kontrola
i oznacza „...badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego,
porównaniu go ze stanem wymaganym (pożądanym) oraz dokonanie jego

Józef Płoskonka

15  J. Jagielski: Współczesna funkcja kontroli administracji publicznej (kilka refleksji teoretycz-

nych), „Kontrola Państwowa” nr 1/2004, s. 13-30.
16   D. McNamee: Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Warszawa 2004.
17 Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, opracowany wspól-

nie przez pracowników NIK, KPRM, MF oraz MSWiA, Warszawa, lipiec 2005 r. Znaleźć go można np.
na stronie internetowej NIK: <www.nik.gov.pl>.
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oceny”. W glosariuszu definicji Komisji Europejskiej18 przyjęto, że audyt „...naj-
ogólniej rzecz biorąc, może oznaczać jakiekolwiek badanie ex post transakcji,
procedury czy sprawozdania pod kątem sprawdzenia dowolnego ich aspektu –
dokładności, wydajności itd. Zwykle należy zawęzić znaczenie tego pojęcia, aby
odnieść pożytek z posługiwania się nim”.

Pojęcie kontroli (audytu) jest więc pojęciem oznaczającym pewną ogólnie
zdefiniowaną funkcję, natomiast w rozważaniach praktycznych obszar stosowa-
nia tego pojęcia zwykle jest zawężany i doprecyzowany, najczęściej przez użycie
przymiotnika występującego po słowie kontrola (audyt), który określa jego przed-
miotowy i (lub) podmiotowy charakter. Zwykle proces kontroli (audytu) rozpa-
trywany jest w następujących aspektach:

– usytuowania podmiotu wykonującego czynności kontrolne (audyt) w struk-
turze państwa lub jednostki  organizacyjnej (kontrola zewnętrzna, wewnątrzad-
ministracyjna, resortowa itp.);

– czasu przeprowadzenia czynności kontrolnych w stosunku do procesu wy-
wołującego badany stan bądź rezultat (ocenianego) – ex ante, w trakcie, ex post;

– obszaru poddanego badaniu – kontrola (audyt) prawidłowości, finansowa
typu poświadczającego, wykonania zadań, systemów itp.;

– celu przeprowadzenia czynności kontrolnych – uzyskanie oceny zgodności
z przepisami prawa, poświadczenie (certyfikacja), jako element nadzoru, jako ele-
ment czynności policji administracyjnej, zapewnienie o skuteczności systemu
kontroli zarządczej itp.

Wraz ze znaczącym wpływem europejskich zasad administracji publicznej,
nazewnictwo związane z funkcją kontroli podlega w Polsce przeobrażeniom i zmia-
nom. Od kilku lat coraz mocniej do języka polskiego oraz do normy prawnej
wchodzi zamiast słowa „kontrola” – zaczerpnięte z kultury anglosaskiej słowo
„audyt”. Obecnie w literaturze angielskojęzycznej – a za nią w literaturze pol-
skiej – słowo to łączone jest z oddzielnymi obszarami, w których wykonuje się
czynności kontrolne, przykładowo audyt finansowy (ang. financial audit), audyt
systemów (ang. systems audit) czy też audyt dokonań19 (ang. performance audit).
Dlatego też przy rozpatrywaniu czynności sprawdzania i oceny w obszarze finan-
sowym możemy spotkać się tak z pojęciem „audyt finansowy”, jak i „kontrola
finansowa” (chociaż sformułowanie to w polskim prawie ma zupełnie inne zna-
czenie), ale również (zwłaszcza poza administracją publiczną) używane jest sfor-
mułowanie „rewizja finansowa”.

Pojęcie kontroli ...

18   Glosariusz definicji Komisji Europejskiej stosowanych w ramach publicznej wewnętrznej kon-

troli finansowej, opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu D.6 przy współpracy z Dyrekcją
Generalną ds. Rozszerzenia Unii, wersja z 11.09.2002 r.

19   Standardy kontroli NIK nazywają tego typu  audyt kontrolą wykonania zadań.
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W większości wypadków – w obszarze znaczenia funkcjonalnego – pojęcia
„kontrola” oraz „audyt” mogą być w języku polskim używane zamiennie, aczkol-
wiek w jednym wypadku występują zasadnicze różnice pojęciowe, wynikające
z braku przejrzystości terminologicznej w obecnych regulacjach prawnych. Poję-
cie „audyt wewnętrzny”, zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych20, róż-
ni się zasadniczo od – nigdzie w polskim prawie niezdefiniowanego, lecz często
używanego – pojęcia „kontrola wewnętrzna”. Pojęcie „kontrola wewnętrzna” funk-
cjonowało – i w zasadzie funkcjonuje nadal w polskiej administracji – w znacze-
niu kontroli inspekcyjnej typu ex post wykonywanej w ramach danej jednostki
organizacyjnej, często przez pracowników wydzielonej komórki organizacyjnej
(kontrolerów wewnętrznych). Ponadto pojęcie „kontrola wewnętrzna” używane
jest w aspekcie zarządczym w znaczeniu systemu wspomagającego zarządzanie
jednostką.

Warto więc być precyzyjnym w używaniu słowa kontrola, rozróżniając jego
znaczenie funkcjonalne (w języku polskim – słowo „kontrola” bądź słowo
„audyt”, a w języku angielskim – audit, check) od znaczenia zarządczego (w ję-
zyku polskim sformułowania: „kontrola wewnętrzna”, „system kontroli wewnętrz-
nej”, „kontrola finansowa” czy też „system kontroli zarządczej”, a w języku an-
gielskim – internal control,  financial control lub management control).

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż w tłumaczeniach z języka angiel-
skiego dokumentów dotyczących kontroli i zarządzania słowa mające w języku
angielskim zasadniczo odrębne znaczenia, to znaczy „internal control” oraz
„internal audit”, często tłumaczone są jednym polskim zwrotem „kontrola wewnętrz-
na”, co w niektórych wypadkach prowadzi do nieporozumień znaczeniowych21.

Pojęcie kontroli w aspekcie zarządczym

Każda samodzielna komórka w jednostce organizacyjnej, jak również jed-
nostka organizacyjna umiejscowiona w określonym systemie administracyjnym,
angażuje swoje zasoby przez proces zarządzania oraz wspomagający go system
kontroli wewnętrznej. Cele komórek organizacyjnych połączone są z celami jed-
nostki, a cele jednostek z celami systemu, w którym` ona działa22.

Józef Płoskonka

20   Art. 49 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104).
21 Problem ten występuje nie tylko w Polsce. W opracowaniu: Internal control systems in candida-

te countries – draft report to Supreme Audit Institutions of  Central and Eastern European Countries,

Cyprus, Malta, Turkey and European Court of Auditors, February 2004, pierwsze z zaleceń dla nowo
przyjętych do UE krajów zapisano następująco: „Należy jednoznacznie rozumieć i jednolicie stosować
definicje kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego”.

22   Takim systemem może być np. system działowy, czyli urzędy oraz jednostki organizacyjne
nadzorowane lub podległe i podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw danego działu admini-
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Należy wziąć pod uwagę, że zawsze istnieje określone prawdopodobieństwo
zaistnienia zdarzeń, które będą miały niekorzystny wpływ na realizację założo-
nych celów. Prawdopodobieństwo to określa się zwykle mianem ryzyka, jest ono
nieodłącznie związane z każdą zorganizowaną działalnością23. Określone zdarze-
nia mogą występować zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym
i mogą oddziaływać zarówno na zasoby, jak i na sam proces zarządzania. Można
szacować skutki takich niekorzystnych zdarzeń związanych np. z błędami, omył-
kami, opóźnieniami czy oszustwem oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Generalnie przyjmuje się, że zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji,
oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji, który zmierza
do dostarczenia racjonalnego zapewnienia, że cele jednostki zostaną zrealizowa-
ne. Przyjmuje się, że skutki ryzyka zależą od wydajności procedur kontroli, a mó-
wiąc szerzej – od jakości funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (zarząd-
czej). Skuteczny system kontroli wewnętrznej (zarządczej) powinien minimali-
zować konsekwencje istniejących ryzyk.

Oszacowanie ryzyka powinno być przeprowadzane na trzech poziomach24:
– strategicznym;
– projektu (programu) bądź procesu;
– operacyjnym.
Bazując na procesie oszacowania ryzyk w jednostce (identyfikacja, ocena po-

tencjalnych skutków, hierarchizacja ryzyk), kierownictwo jednostki powinno zbu-
dować odpowiednie i skuteczne środki sprawowania kontroli w jednostce (proce-
dury kontroli), będące częścią systemu kontroli wewnętrznej.

W nowoczesnej administracji publicznej stosuje się różnorakie narzędzia wspo-
magające zarządzanie, aby uzyskać pewność, że założone cele zostaną osiągnię-
te. Zwykle można je pogrupować w  procesy służące do zarządzania:

– finansami jednostki (procedury i dokumentacja związane z zabezpiecze-
niem majątku i rzetelnością zapisów finansowych);

– wykonywaniem zadań (procedury i działania dotyczące procesów, których
realizacja powoduje osiągnięcie zaplanowanych rezultatów);

– jednostką jako organizacją (struktura organizacyjna, polityki, procedury
i praktyki potrzebne do tego, aby pracownicy realizowali cele jednostki).

Pojęcie kontroli ...

stracji rządowej. Innym przykładem może być system związany z określoną administracją specjalną czy
też system zarządzający określonym sektorowym programem operacyjnym.

23   Tego typu ryzyko, które istnieje we wszystkich działaniach i jest funkcją zasobów oraz istoty
danego działania, nazywa się w literaturze „ryzykiem nieodłącznym” lub „ryzykiem wrodzonym”.

24   Por. przyp. 7.
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Nacisk na podejście finansowe wynika z obowiązku stałego rozliczania się ze
środków finansowych, które zwykle pochodzą ze źródeł zewnętrznych (budżet,
środki z funduszy strukturalnych UE, dotacje celowe itp.). Nacisk na podejście
zadaniowe wynika z obowiązku rozliczania się przed społeczeństwem z uzyska-
nych rezultatów i ich jakości. Ale oczywiście są to „dwie strony tej samej mone-
ty”, dwa odmienne spojrzenia na tę samą rzeczywistość.

Wszelkie środki podejmowane przez kierownictwo, służące do wspomagania
zarządzania jednostką w aspektach poruszonych powyżej, noszą nazwę „kontroli
wewnętrznej” (ang. internal control) bądź „kontroli zarządczej (ang. management

control)25. Nadany przez kierownika i skutecznie wdrożony system kontroli we-
wnętrznej (zarządczej) w jednostce powinien dawać uzasadnioną i racjonalną
pewność, że jednostka osiąga zamierzone cele w następujących kategoriach:

1) skuteczności, wydajności i oszczędności podejmowanych działań, w tym
również efektywnego wykorzystania zasobów, którymi dysponuje jednostka;

2) wiarygodności sprawozdań finansowych, w tym również sprawozdań z wy-
konania budżetu, bilansów i innych dokumentów tego typu, przeznaczonych do
użytku wewnętrznego i zewnętrznego;

3) zgodności z ustawami i rozporządzeniami.
Natomiast proces zarządzania jest związany z określaniem i przyjęciem ce-

lów ogólnych, priorytetów oraz celów operacyjnych jednostki, jak również z  po-
dejmowaniem określonych decyzji operacyjnych, w tym zwłaszcza związanych
z zarządzaniem ryzykiem w jednostce. Elementem procesu zarządzania jest także
nadanie jednostce skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, stała jego ocena
oraz usuwanie stwierdzonych w nim uchybień. Kierownicy ponoszą odpowie-
dzialność za korzystanie ze swoich uprawnień, za ochronę i rozwój zasobów oraz
za sprawne osiąganie zaplanowanych rezultatów. Przyjęty system kontroli we-
wnętrznej ma jedynie za zadanie doprowadzić do tego, aby decyzje podejmowane
w ramach funkcji zarządzania były legalne, skuteczne i wydajne.

Jednym z obszarów będących narzędziem kierownictwa w procesie zarządza-
nia jest ład (kultura) organizacyjny (ang. governance). Jest to kombinacja proce-
sów oraz struktur wprowadzonych przez organ nadzorczy dla uzyskania przepły-
wu informacji, zarządzania, kierowania oraz monitorowania działań w jednostce,
nakierowanych na realizację jej celów26.

Józef Płoskonka

25    Kierując się zaleceniem „Wytycznych standardów kontroli wewnętrznej” INTOSAI, SIGMA po-
stanowiła używać pojęcia „kontrola zarządcza” w odniesieniu do pojęcia „kontrola wewnętrzna”. Termin
„kontrola zarządcza” ma tę zaletę, że pozwala uniknąć mylenia z określeniem „audyt wewnętrzny”.
Z wielką jasnością ukazuje przy tym, że kontrola wewnętrzna – kontrola zarządcza – należy do obowiąz-
ków zarządu.

26     I. N. Gleim: Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie governance, ryzyka i kontroli,

Oddział Instytutu Audytorów  Wewnętrznych w Polsce, Warszawa 2005.
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Właściwie wprowadzony ład organizacyjny  powinien realizować następują-
ce cele:

– promować zasady etyki i wartości wewnątrz jednostki;
– przynosić korzyści społeczeństwu oraz przysparzać określone wartości w per-

spektywie krótkookresowej i długookresowej;
– skutecznie przekazywać informację o ryzykach i kontroli do odpowiednich

obszarów jednostki;
– skutecznie koordynować działania i przekazywać informację pomiędzy or-

ganem nadzorującym, audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz kierow-
nictwem.

Można powiedzieć, że ład (kultura) organizacyjny w jednostce to sposób, w jaki
prowadzi ona działalność w celu sprostania powyższym obowiązkom. Za sku-
teczność tego procesu odpowiada organ nadzorujący jednostkę oraz kierownic-
two wyższego szczebla.

Od każdego procesu operacyjnego oczekuje się, że osiągnięte rezultaty będą
spełniały określone (przyjęte, nadane) wymagania. Wymagania te zwykle dotyczą
ilości i (lub) jakości osiąganych rezultatów (oszczędność, wydajność, skutecz-
ność, rzetelność). Odchylenie od zaplanowanych wymagań można więc nazwać
nieprawidłowością. W związku z tym, nieodłącznym elementem każdego proce-
su operacyjnego są procedury kontroli (rozumiane funkcjonalnie) oraz informa-
cja zwrotna (monitorowanie osiąganych dokonań). Poniżej przedstawiono sche-
mat zarządzania procesem operacyjnym.

Rysunek 1

Pojęcie kontroli ...
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Zwykle odróżnia się dwa rodzaje procedur kontroli. Pierwsze mają za zadanie
reagować na popełnione w trakcie procesu nieprawidłowości, są więc działania-
mi wykrywającymi i korygującymi zaistniałe już niepożądane zdarzenia. W języ-
ku zarządzania ryzykiem można powiedzieć, że procedury te reagują na konse-
kwencję zaistniałego ryzyka. Polegają na dokonywaniu ocen ex post, których ce-
lem jest weryfikacja zgodności uzyskanych rezultatów z ustanowionymi dla nich
procedurami, przepisami czy tez żądanym poziomem jakości (np. sprawdzanie
ex post danych finansowych).

Drugi rodzaj procedur służy do zapobiegania powstaniu nieprawidłowości
przez działania prewencyjne (zapobiegawcze), uniemożliwiające lub zmniejsza-
jące prawdopodobieństwo występowania niepożądanych zjawisk (np. ponowne
sprawdzanie arytmetycznej poprawności wystawionej faktury). W języku zarzą-
dzania ryzykiem można powiedzieć, że procedury te mają za zadanie  nie dopu-
ścić do tego, aby zaistniała konsekwencja określonego ryzyka.

Oba rodzaje procedur stanowią część systemu kontroli wewnętrznej (zarząd-
czej) i od obu wymaga się, aby chroniły proces operacyjny przed wpływami ziden-
tyfikowanych wcześniej ryzyk oraz aby działały w sposób ciągły i skuteczny27.

W polskim  systemie prawnym, w wyniku realizacji zobowiązań negocjacyj-
nych Polski wobec Unii Europejskiej, szczegółowo uregulowana została ta część
systemu kontroli wewnętrznej, która dotyczy procesów związanych z gromadze-
niem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
Nosi ona w polskim prawie nazwę „kontroli finansowej”28  i  dotyczy następują-
cych – explicite wymienionych w ustawie – procesów związanych z gromadze-
niem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem:

1) dokonywania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finanso-
wych i dokonywania wydatków;

2) pobierania i gromadzenia środków publicznych;
3) zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ze środków publicznych;
4) udzielania zamówień publicznych;
5) zwrotu środków publicznych.
Zgodnie z zapisami w ustawie o finansach publicznych, procedury związane

z tymi procesami ustala – w formie pisemnej – kierownik jednostki oraz zapew-
nia ich przestrzeganie29.

Józef Płoskonka

27    Takie procedury kontroli w jęz. ang. określane są jako control procedures (a w ramach tych
procedur zdefiniowane są określone czynności  kontroli – controls). Nazewnictwo to podkreśla, że cho-
dzi o procedury oraz czynności, które stanowią nieodłączną część systemu wspierającego zarządzanie
(stąd słowo control). Bardziej więc zwracana jest uwaga na ich znaczenie systemowe, niż na to, że
stanowią określoną czynność.

28    Art.47 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104).
29    Art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
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Przyjęta w ustawie o finansach publicznych nazwa  „kontrola finansowa”  może
być czasami powodem nieporozumień, ponieważ w znaczeniu funkcjonalnym
pojęcie „kontrola finansowa” (lub używane zamiennie „audyt finansowy”) ozna-
cza coś innego, a mianowicie czynności sprawdzania i oceny finansów jednostki.
Dopiero nadane przez ministra finansów standardy kontroli finansowej jedno-
znacznie określają, że30: „...kontrolę finansową (system kontroli finansowej) w jed-
nostce sektora finansów publicznych można określić jako część systemu kontroli
wewnętrznej dotyczącą procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowa-
niem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem”.

Warto podkreślić, że wiele międzynarodowych ośrodków zajmujących się sys-
temami wspomagającymi zarządzanie nieustannie pracuje nad ich unowocześnie-
niem. Przykładem mogą być prace nad rozwojem tak zwanego modelu COSO31.

W swoim wcześniejszym opracowaniu32 COSO zdefiniował kontrolę we-
wnętrzną jako „proces wykonywany przez kierownictwo, a także inny personel,
którego celem jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia dotyczącego osiągania
celów w jednej lub więcej kategoriach:

– efektywność i skuteczność operacji;
– rzetelność sprawozdań finansowych;
– zgodność działań z odpowiednim prawem i regulacjami.”
Natomiast w swoim ostatnim opracowaniu33 zwrócono większą uwagę na istot-

ność systemu zarządzania ryzykiem w osiąganiu celów jednostki. Przyjęto, że
system kontroli wewnętrznej służy (jest narzędziem) do zarządzania ryzykiem
jednostki, tak więc pojęcie zarządzania ryzykiem jest bardziej kompleksowe i pier-
wotne. Cele jednostki podzielono na cztery kategorie:

– cele strategiczne (priorytety działania wspierające misję jednostki);
– cele operacyjne (wydajne i skuteczne korzystanie z zasobów jednostki);
– cele w obszarze sprawozdawczości (wiarygodne raportowanie o dokona-

niach jednostki);
– cel w obszarze legalności (działania zgodnie z prawem i regulacjami).
Ponadto przyjęto, że system zarządzania ryzykiem składa się z ośmiu kompo-

nentów:

Pojęcie kontroli ...

30    Komunikat nr 1 ministra finansów z 30.01.2003 r. w spr. ogłoszenia „Standardów kontroli
finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (DzUrzMF z 2003 r., nr 3, poz.13).

31    COSO (Komitet Sponsorujących Organizacji Komisji Treadway – The Committee of Sponso-

ring Organizations of the Treadway Commission) jest społeczną organizacją prywatną, ustanowioną
w USA przez audytorów oraz ich stowarzyszenia i instytuty badawcze, utworzoną w celu podniesienia
jakości działań audytorów, budowy skutecznych systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) oraz two-
rzenia ładu korporacyjnego.

32    Internal Control – Integrated Framework, COSO, New  York, 1992.
33 Enterprise Risk Management – Integrated Framework, COSO, 2004, <www.coso.org.>.
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– środowisko wewnętrzne;
– wyznaczanie celów;
– identyfikacja zdarzeń;
– ocena ryzyka;
– reakcja związana z ryzykiem;
– działalność kontrolna;
– informacja i komunikacja;
– monitorowanie.
Jak widać, modele zintegrowanych narzędzi do zarządzania jednostkami (or-

ganizacjami) są ciągle rozwijane.

Audyt wewnętrzny jako jeden z elementów systemu kontroli wewnętrznej
(zarządczej)

Zgodnie ze standardami kontroli finansowej nadanej przez ministra finansów34

jeszcze pod panowaniem poprzedniej ustawy o finansach publicznych, audyt we-
wnętrzny stanowi jeden z pięciu elementów systemu kontroli wewnętrznej (za-
rządczej). W nowej ustawie o finansach publicznych został on zdefiniowany jako35

ogół działań obejmujących:
1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym

procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje
obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych
systemów;

2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu uspraw-
nienie funkcjonowania jednostki.

Ocena systemów, o której mowa powyżej, dotyczy w szczególności:
1) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązują-

cymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;
2) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie syste-

mów zarządzania i kontroli36;
3) wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykona-

nia budżetu.

34   Komunikat nr 1 ministra finansów z 30.01.2003 r., op. cit. w przyp. 29.
35   Art. 48 ustawy o finansach publicznych.
36   Sformułowanie „systemy zarządzania i kontroli” pojawiło się w ustawie o finansach publicznych

w wersji obowiązującej od 1.01.2006 r. i wydaje się skrótem ogólnego pojęcia „ system wspomagający
zarządzanie”, w skład którego wchodzi pojęcie „system kontroli wewnętrznej”, a jego częścią jest z kolei
„system kontroli finansowej”.
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Zakres audytu obejmuje całą działalność jednostki oraz wszystkie obszary
odpowiedzialności kierownictwa.

Tak określony audyt wewnętrzny spełnia wszystkie, przedstawione wcześniej,
elementy funkcji kontroli (audytu), przy czym  jego zasadniczym celem jest nie-
zależna ocena skuteczności systemów zarządzania i kontroli oraz opracowanie –
i przedstawienie kierownikowi jednostki – wniosków wynikających z tej oceny
(również o charakterze doradczym). Audyt wewnętrzny jest więc niezależną i sys-
tematyczną oceną odpowiedniości, stosowania i efektywności systemów kontroli
wewnętrznej danej jednostki organizacyjnej. W ustawie przyjęto ponadto, że kie-
rownik jednostki, na podstawie sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrz-
nego, ma ustawowy obowiązek podjąć działania mające na celu usunięcie uchy-
bień lub usprawnienie funkcjonowania jednostki37.

To co zasadniczo różni audytora wewnętrznego od innych osób wykonują-
cych w jednostce funkcje kontroli, to cel wykonywania badań i ocen. Celem tym
jest zawsze – szeroko rozumiana – ocena nadanych jednostce systemów wspoma-
gających zarządzanie, a nie wykrywanie oraz ocena pojedynczych nieprawidło-
wości czy uchybień. Znalezione nieprawidłowości nie są istotne same w sobie,
audytora wewnętrznego interesuje faktyczna przyczyna (np. dlaczego procedury
kontroli nie zareagowały właściwie) oraz  ustalenie sposobu usprawnienia działa-
nia jednostki.

Takie systemowe podejście, polegające na identyfikacji, ocenie oraz selek-
tywnym testowaniu systemu służącego do wspomagania zarządzania w jednost-
ce, wymaga nowoczesnej metodologii oraz właściwej odpowiedzialności i nieza-
leżności zarówno audytora, jak i komórki audytu wewnętrznego w jednostce. Za
ustanowienie komórki audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest kierownik jed-
nostki, on też odpowiada za zapewnienie organizacyjnej odrębności zadań wyko-
nywanych przez audytora wewnętrznego. Kierownik komórki audytu wewnętrz-
nego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki. Za koordynację funkcjono-
wania komórek audytu wewnętrznego w administracji rządowej odpowiada mini-
ster finansów; jest on także odpowiedzialny za wydawanie odpowiednich stan-
dardów, wytycznych oraz podręczników dla audytorów wewnętrznych, jak rów-
nież za doradzanie im w sprawach ich właściwego szkolenia.

W obszarze audytu wewnętrznego wiodącą rolę odgrywają standardy profe-
sjonalnej praktyki opracowane przez  Instytut Audytorów Wewnętrznych38. Stan-
dardy audytu wewnętrznego zostały opracowane zarówno dla audytorów
wewnętrznych z  sektora finansów publicznych, jak i dla organizacji ze sfery
biznesu i obejmują:

Pojęcie kontroli ...

37   Art. 56 ustawy o finansach publicznych.
38 I. N. Gleim: Rola procesu audytu wewnętrznego..., op. cit. w przyp. 25.
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– standardy atrybutów, które dotyczą cech podmiotów i osób świadczących
usługi audytu wewnętrznego;

– standardy działania określające działania audytu wewnętrznego oraz kryte-
ria ich oceny;

– standardy wdrożenia odnoszące się do konkretnych zadań.
Standardy te wymagają, aby cel, uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności

działań audytu wewnętrznego w danej jednostce organizacyjnej były formalnie
określone w tzw. karcie audytu wewnętrznego. Karta ta musi być zgodna ze stan-
dardami oraz zatwierdzona przez określony organ nadzoru.

Definicja audytu wewnętrznego, według Instytutu Audytorów Wewnętrznych,
brzmi następująco: „Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektyw-
nie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i uspraw-
nienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu
jej celów przez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskona-
lenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyj-
nego (governance)”.

Nowe podejście Komisji Europejskiej do systemu kontroli wewnętrznej
(zarządczej)

Podstawowym problemem Komisji Europejskiej jest przyjęty i dotychczas
stosowany sposób zarządzania instrumentami finansowymi Wspólnoty, takimi jak
fundusze strukturalne czy też fundusz spójności.  Jak wynika z szacunków, około
osiemdziesiąt procent wydatków Komisji ponoszą państwa członkowskie w ra-
mach tzw. podzielonego zarządzania (ang. shared management). Mimo to Komi-
sja, zgodnie z traktatem, odpowiada za wykonanie całego budżetu.

Administrowanie budżetem unijnym związane jest z problemem wielości po-
ziomów zarządzania, począwszy od Komisji, przez różną kombinację poziomów
w państwach członkowskich z centralną, regionalną oraz lokalną władzą publiczną
(uwzględniając odrębność agencji płatniczych związanych z rolnictwem). Pozio-
my zarządzania są kontrolowane przez różne organy: unijne, ministerstwa, jed-
nostki kontrolne lokalne lub regionalne, audyt wewnętrzny oraz kontrolerów ze-
wnętrznych z najwyższych organów kontroli. Różne poziomy zarządzania mają
zwykle różną rolę do spełnienia oraz różną odpowiedzialność, ale cel operacyjny
jest taki sam: dokonywać wypłat z budżetu unijnego dla określonych beneficjen-
tów. Wszystko więc zaczyna się lub jak kto woli – kończy na tzw. beneficjentach
końcowych.

Józef Płoskonka
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Tego typu – podzielone między 25 państw – zarządzanie budżetem powoduje
niespójne stosowanie rozwiązań wynikających z norm unijnych, a co za tym idzie
niemożność uzyskania rozsądnej gwarancji, że fundusze Unii Europejskiej są za-
rządzane w sposób zgodny z prawem i prawidłowy.

Ostatnio trzy instytucje Unii Europejskiej: Parlament, Komisja i Europejski
Trybunał Obrachunkowy (ETO) opowiedziały się za takim przekształceniem sys-
temu kontroli wewnętrznej w poszczególnych krajach członkowskich Unii, który
stopniowo doprowadzi do ujednolicenia podejścia do systemu kontroli wewnętrz-
nej. Mogłoby to pomóc w zoptymalizowaniu skuteczności, sprawności i gospo-
darności aktualnych systemów kontroli39. Celem tych propozycji jest umożliwie-
nie – w nieodległej przyszłości – uzyskania od poszczególnych krajów członkow-
skich wiarygodnego zapewnienia, iż funkcjonujące w nich systemy kontroli we-
wnętrznej (zarządczej) skutecznie ograniczają ryzyko popełnienia nieprawidło-
wości w dysponowaniu środkami Unii Europejskiej40.

W przedstawionej opinii41 Europejski Trybunał Obrachunkowy zapropono-
wał rozwijanie we wszystkich państwach członkowskich jednolitego systemu,
opartego na wspólnych zasadach i standardach42. Podstawowe założenia takiego
systemu można ująć następująco:

1. Przyjęcie wspólnych zasad i standardów w obszarach: metodyki oceny ry-
zyka i procedur kontroli.

2. Oparcie systemu na modelu jednolitego audytu (ang. single audit).
3. Oparcie liczby niezbędnych kontroli na analizie: koszt – korzyść w aspek-

cie zidentyfikowanych ryzyk.
4. Regulacja procesów w systemie przez nieskomplikowane, jasne i jedno-

znaczne przepisy prawne.
Tego typu podejście wymaga zwrócenia bacznej uwagi na tak zwane transak-

cje podstawowe, czyli źródłowe, które leżą u podstaw operacji wykazanych
w sprawozdaniu finansowym. Transakcjami tymi są płatności dokonywane na rzecz

Pojęcie kontroli ...

39   Patrz przyp. 14.
40  Do chwili obecnej, przez kolejne 11 lat, ETO  na podstawie swoich kontroli finansowych wyda-

wał tzw. poświadczenie wiarygodności – zawierające opinie na temat wiarygodności sprawozdań finan-
sowych UE oraz opinię nt. legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw – z zastrzeże-
niem do części środków wyasygnowanych na płatności (np. w 2004 r. zastrzeżenie to dotyczyło 65%
środków budżetowych UE).

41  Opinion no 2/2004 of the Court of Auditors of the European Communities on the „single audit”

model (and the proposal for a Community internal control framework), 2004/C 107/01. Warto zwrócić
uwagę, że opinia ETO koncentruje się tylko na tych aspektach systemu kontroli wewnętrznej, które
dotyczą zapewnienia legalności i prawidłowości (regularity) dochodów i wydatków.

42  ETO nazywa te zasady i standardy „wspólnotowymi ramami kontroli wewnętrznej” (ang. com-

munity internal control framework – CICF).
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beneficjenta końcowego43, które muszą bazować na zgodności ze stanem faktycz-
nym. Stan ten można określić przez ocenę mierników materialnych (np. ilość,
rozmiar, wartość) lub monetarnych (poniesiony koszt). Miejsce gdzie dokonuje
się płatności dla beneficjenta końcowego jest podstawowym poziomem, na któ-
rym mogą powstać nieprawidłowości. Jeżeli dokona się płatności, do której nie
ma podstaw, to błąd ten może zostać „przeciągnięty” nawet przez cały system
zarządzania danym instrumentem finansowym, bez zidentyfikowania go i doko-
nania korekty. Kluczowym aspektem sprawdzania legalności i prawidłowości trans-
akcji jest więc potwierdzenie istnienia i dokładności opisu stanu faktycznego po-
danego przez beneficjentów. W wielu wypadkach weryfikacja stanu faktycznego
może być dokonana wyłącznie przez osobistą inspekcję na poziomie beneficjenta
ostatecznego.

Dlatego też systemy kontroli wewnętrznej muszą być tak skonstruowane, aby
ich kluczową częścią były kontrole wykrywające, usytuowane na poziomie bene-
ficjentów końcowych, ponieważ dostarczają one dowodów na materialne zaist-
nienie oraz dokładność działań i kosztów będących podstawą operacji wykaza-
nych w sprawozdaniu finansowym. Koszty takich czynności w porównaniu ze
średnią wartością płatności są często względnie wysokie, ale warto wziąć pod
uwagę, że ogólna efektywność (wydajność) procedur kontroli w systemie jest pro-
porcjonalna do liczby sprawdzeń wykonanych właśnie na tym poziomie.

Model „jednolitego audytu” (ang. single audit) zakłada budowę skutecznego
ciągu czynności kontrolnych w systemie, działających według jednolitych zasad,
gdzie na każdym poziomie (szczeblu) systemu kontroli zarządczej uwzględnia
się działania wykonane na poziomie niższym. Dlatego też poszczególne systemy
kontroli wewnętrznych powinny uwzględniać istnienie łańcucha procedur kon-
troli związanych z istnieniem systemów na poszczególnych poziomach (szcze-
blach) zarządzania środkami unijnymi i opierać się na rezultatach uzyskanych na
poziomie poprzednim.

System powinien mieć na szczeblu państwa trzy poziomy:
– podstawowy, związany z lokalną jednostką płatniczą (zarządzającą bądź

administrującą środkami); jednostka ta, w ramach swojego systemu kontroli

Józef Płoskonka

43  Ustawa o narodowym planie rozwoju (DzU z 2004 r., nr 1206, poz.116, ze zm.) podaje następu-
jącą definicję beneficjenta: „osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej korzystająca z pomocy funduszy wspólnotowych i krajowych w ramach działania
lub w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności na podstawie umowy realizacji projektu”.
W ramach systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce występują następujące rodzaje benefi-
cjentów: instytucje wdrażające (pełniące funkcje beneficjentów końcowych), końcowi odbiorcy
(pełniący funkcje projektodawców), ostateczni odbiorcy usług i inwestycji (pełniący funkcje ostatecz-
nych beneficjentów).
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wewnętrznej, powinna wykonywać kontrole weryfikacyjne44, badające fizyczną
zgodność z ustalonymi wcześniej założeniami; kontrole te powinny być oparte na
analizie ryzyka, a ich intensywność powinna zależeć od poziomu ryzyka akcepto-
walnego dla danego obszaru oddziaływania instrumentu finansowego;

– ponadpodstawowy, umiejscowiony na poziomie lokalnym (lub pośrednim),
związany z oddzielną jednostką organizacyjną lub kontrolną; działania na tym
poziomie powinny dostarczyć dowodów na to, że działające na poziomie podsta-
wowym systemy kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzane w ich ramach kon-
trole działają skutecznie; metodą działania powinna być analiza skuteczności sys-
temu kontroli wewnętrznej na poziomie podstawowym oraz – oparte na analizie
ryzyka – kontrole transakcji przeprowadzone na poziomie podstawowym; inten-
sywność tych kontroli powinna zależeć od przyjętego poziomu ryzyka oraz od
wyników kontroli, które już zostały przeprowadzone na poziomie podstawowym;
w trakcie testu nie bada się powtórnie elementów próby już skontrolowanych;

– centralny, umiejscowiony na poziomie regionalnym lub centralnym pań-
stwa członkowskiego; działania na tym poziomie powinny dostarczyć dowodów
na to, że działające na poziomach niższych systemy kontroli wewnętrznej oraz
przeprowadzane w ich ramach kontrole działają skutecznie; metodą działania
powinna być analiza skuteczności systemów kontroli wewnętrznej na poziomie
podstawowym i ponadpodstawowym oraz reprezentatywny test przeprowadzony
na transakcjach w systemie; w trakcie testu nie bada się powtórnie elementów
próby już skontrolowanych.

Na poziomie Komisji Europejskiej odbywałyby się kontrole sprawdzające oraz
analizy napływających informacji. Komórki kontrolne dyrekcji generalnych Ko-
misji mogłyby je przeprowadzać  w celu weryfikacji prawidłowości działań w pań-
stwie członkowskim oraz w celu monitorowania równowagi koszt – korzyść. In-
tensywność kontroli sprawdzających zależałaby od poziomu tolerowanego ry-
zyka na danym obszarze oraz od rezultatów analiz i przeprowadzanych inspekcji.

Ponadto w wypadku wniosków o płatność przekraczających określoną war-
tość progową (przyjętą dla danego obszaru budżetu) proponuje się ustanowienie
obowiązku certyfikowania istnienia i kwalifikowalności wydatków lub kosztów
poniesionych przez niezależnego audytora.

Intensywność kontroli sprawdzających powinna być oszacowana z uwzględ-
nieniem relacji koszt – korzyść. Każdy ustanowiony system kontroli wewnętrznej
jest kompromisem pomiędzy jego kosztami operacyjnymi  a korzyścią jaką one
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44   Tego typu kontrole w nazewnictwie Komisji Europejskiej to bądź kontrole administracyjne,
sprawdzające spójność i dokładność usług i (lub) wydatków, bądź inspekcje na miejscu (ang. on-the-spot)
sprawdzające realność i rzetelność stanu faktycznego.
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przynoszą. W kontekście wydatkowania środków Unii Europejskiej korzyścią jest
wpływ na zredukowanie ryzyka marnotrawienia funduszy oraz zmniejszenie ry-
zyka błędu (nieprawidłowości) w transakcjach podstawowych do tolerowanego
poziomu. Tolerowany poziom błędu (lub inaczej dopuszczalne ryzyko) w obsza-
rze transakcji podstawowych powinien być różny dla różnych obszarów budżetu
i powinien zależeć zarówno od kosztu kontroli sprawdzających, jak i od ryzyka
nieodłącznego dla określonego typu transakcji.

Kontrole przeprowadzane w ramach poszczególnych systemów na poszcze-
gólnych poziomach powinny być wykonywane z zastosowaniem statystycznych
metod doboru próby (czyli pobierania i badania próby z określonej populacji45).
Statystyczne metody doboru próby powinny być używane:

– do określenia i skorygowania nieprawidłowości (na podstawie analizy ryzyka);
– do zbadania skuteczności (zgodności) systemu.
Zapewnienie wspólnych standardów powinno odbywać się przez używanie

wspólnego podejścia do dokumentowania, ewidencjowania i raportowania wszyst-
kich aspektów procesu kontroli: powodu selekcji określonej transakcji lub syste-
mu, celu czynności kontrolnych, opisu podjętych czynności kontrolnych, doku-
mentacji wspierających proces, osiągniętych rezultatów, reakcji podmiotu kon-
trolowanego oraz  realizacji wyników kontroli. Uzyskane rezultaty powinny być
dokumentowane w jednolitym formacie i zapisywane w bazie danych, do której
będą miały dostęp wszystkie podmioty należące do łańcucha danego systemu
kontroli.

Europejski Trybunał Obrachunkowy uważa, że wiele z zaproponowanych za-
sad i standardów funkcjonuje już na poziomie poszczególnych państw członkow-
skich w pełni lub częściowo, podczas gdy inne należy dopiero opracować i wdro-
żyć. Będzie to wymagać istotnego zaangażowania zarówno ze strony instytucji
europejskich, jak i państw członkowskich. Natomiast ustanowienie jasno okre-
ślonych standardów i celów dla systemów kontroli wewnętrznej pozwoli je trak-
tować jako wyznacznik, w odniesieniu do którego ETO mógłby oceniać w trakcie
swoich audytów ich organizację i funkcjonowanie.

W styczniu 2006 r. Komisja Europejska  ogłosiła komunikat skierowany do
Rady, Parlamentu oraz ETO, zawierający konkretne propozycje działania w la-
tach 2006–200746. Komisja oczekuje od państw członkowskich posiadania takich
systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej), żeby sprawowane przez nie zarzą-
dzanie – w imieniu Komisji – pieniędzmi unijnymi ograniczało ryzyko nieprawi-

Józef Płoskonka

45   W. Karliński: Dobór próby w audycie, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2005.
46  Communication from the Commission to the Council, The European Parliament and the Europe-

an Court of Auditors, „Commission Action Plan towards an Integrated Internal Control Framework”,
COM (2006) 9.
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dłowego ich wydatkowania do dopuszczalnego poziomu. Komisja oczekuje rów-
nież, że państwa członkowskie potrafią to udowodnić krajowym i wspólnotowym
audytorom. Komisja przewiduje, że w 2006 r. zostanie zainicjowany międzyin-
stytucjonalny dialog dotyczący dopuszczalnych ryzyk w transakcjach podstawo-
wych. Na jego podstawie Rada i Parlament Europejski powinny osiągnąć porozu-
mienie w sprawie tych ryzyk. Ponadto Komisja uważa, że nadzór nad krajowymi
ramami systemów kontroli wspierających zarządzanie funduszami unijnymi powi-
nien spoczywać na naczelnych organach kontroli oraz że powinny one dostarczać
niezależnych opinii (zapewnień) odnośnie do wydatkowania środków unijnych.

Wnioski końcowe

Należy się liczyć z tym, że w Polsce, po „pierwszej rewolucji” związanej
z wprowadzeniem do administracji publicznej – obok systemu „tradycyjnego” –
również systemu „współczesnego”, czeka nas „druga rewolucja”, będąca rezulta-
tem obecnej dyskusji w Komisji Europejskiej na temat optymalizacji używanych
systemów kontroli wewnętrznej.

Implementacja unijnego acquis  communautaire w obszarze rozdziału 28 –
„Kontrola finansowa” zaowocowała wprowadzeniem obowiązku budowy elemen-
tów systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej) w każdej jednostce sektora finan-
sów publicznych oraz obowiązku stałej oceny tego systemu, w tym – w najważ-
niejszych dla wykonywania administracji urzędach – przez  quasi-niezależnych
audytorów wewnętrznych. Niewątpliwie w tym obszarze Polska uczyniła znaczą-
ce postępy47.

Zwraca jednak uwagę to, iż działania audytu wewnętrznego związane są z ca-
łym systemem kontroli wewnętrznej w jednostce, a nie tylko z tą jego częścią,
która została wprowadzona ustawą o finansach publicznych, czyli systemem kon-
troli finansowej. Generalnie sytuacja w zakresie rozwijania systemów kontroli
wewnętrznej (zarządczej) w Polsce nie jest do końca czytelna. Z jednej strony
bowiem  działania instytucji Unii Europejskiej (zwłaszcza ETO) koncentrują się
na aspektach systemu kontroli wewnętrznej, które dotyczą zapewnienia legalno-
ści i prawidłowości (ang. regularity) dochodów i wydatków, natomiast nie są
związane z zapewnieniem skuteczności osiąganych rezultatów. Z drugiej strony,
międzynarodowe standardy kładą duży nacisk na całościowe podejście do syste-
mów kontroli wewnętrznej (zarządczej), w tym zwłaszcza w aspekcie zarządza-
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47   A. Kubik: Informacja na temat kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sekto-

ra finansów publicznych, „Kontrola Państwowa” nr specjalny 2/2005, s. 58–80.
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nia ryzykiem i procesów governance. Warto więc przy okazji prac rządowych na
temat, tak modnego dzisiaj, budżetu zadaniowego rozważyć nadanie ustawowego
obowiązku ustanowienia systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej) w każdej jed-
nostce sektora finansów publicznych oraz dla każdego systemu istniejącego w ra-
mach administracji publicznej, wyróżniając przy tym poszczególne szczeble za-
rządzania oraz opierając się na modelu jednolitego audytu.

Sprawny i skuteczny system kontroli wewnętrznej powinien się opierać na
najlepszych praktykach międzynarodowych i obejmować następujące kluczowe
elementy składowe48: podział zadań, należyty poziom wiedzy i kwalifikacji po-
trzebnych do wykonywania zadań, właściwe zarządzanie ryzykiem, właściwą stra-
tegię kontrolną, promowanie etycznego zachowania, unikanie konfliktu intere-
sów, dbanie o rzetelność danych, monitorowanie działalności, jawność i przejrzy-
stość wyników kontroli.

Proponuję rozważenie przyjęcia następującej definicji systemu kontroli we-
wnętrznej (zarządczej) w administracji publicznej oraz metody jej nadania:

1. System kontroli wewnętrznej stanowi zespół zasad, rozwiązań organiza-
cyjnych i procedur o charakterze zapobiegającym oraz wykrywającym, mających
na celu zapewnienie:

1) realizacji celów i zadań:
a) zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi dokumentami strate

gicznymi i programowymi i obowiązującymi procedurami zewnętrznymi;
b) oszczędnie, wydajnie i skutecznie;

2) rzetelności przedstawianych informacji i sprawozdawczości;
3) bezstronności w działaniach administracji.

2. Kierownik danego poziomu zarządzania:
1) tworzy system kontroli wewnętrznej, biorąc pod uwagę uznane modele

i standardy systemu kontroli wewnętrznej, a w wypadku administracji rządowej
także wytyczne i standardy określone przez prezesa Rady Ministrów oraz kierow-
ników resortów i służb;

2) zapewnia jego funkcjonowanie na danym szczeblu zarządzania;
3) monitoruje jego skuteczność i adekwatność oraz podejmuje na tej podsta-

wie działania mające na celu jego usprawnienie,  w szczególności korzystając
z wyników audytu wewnętrznego.

Przy przyjęciu powyższej definicji audyt wewnętrzny można by było zdefi-
niować jako: niezależne i obiektywne działanie, którego celem jest udzielenie

Józef Płoskonka

48  Patrz przyp. 45.
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zapewnienia (poświadczenia) kierownikowi na danym poziomie zarządzania, że
nadany przez niego system kontroli wewnętrznej, w tym procesy zarządzania ry-
zykiem, jest skuteczny, adekwatny  i wydajny. Audyt wewnętrzny  może również
podejmować czynności doradcze.

Natomiast schemat zarządzania realizacją celów oraz niezbędnymi do tego
zasobami powinien przedstawiać się – od dołu do góry – następująco49:

– Na poziomie instytucji kierownicy poszczególnych jednostek organizacyj-
nych sektora finansów publicznych, którzy odpowiadają za osiągnięcie celów
szczegółowych przez realizację określonych działań, nadają swojej jednostce sys-
tem zarządzania jako narzędzie do skutecznego i sprawnego sterowania działa-
niami jednostki oraz osiągania oczekiwanych (przez ministra i (lub) zarządzają-
cego danym systemem zadaniowym) rezultatów. W ministerstwie, będącym apa-
ratem pomocniczym ministra, system ten nadaje dyrektor generalny, który jest
odpowiedzialny przed ministrem za osiągane przez urząd rezultaty.

– Wszystkie jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, należą do
określonego systemu sektorowego (działowego) zarządzanego przez właściwego
ministra, jemu więc raportują o swoich dokonaniach w ramach nadanego przez
ministra systemu zarządzania działem. System ten należy traktować jako narzę-
dzie ministra do skutecznego i sprawnego sterowania podległymi mu jednostka-
mi lub nadzorowanymi organami. Celem jest osiągnięcie oczekiwanych (przez
premiera) rezultatów. Odpowiedzialnym – przed premierem – za osiągane rezul-
taty jest właściwy minister. Ponadto w ramach struktury administracji publicznej
można wyodrębnić wiele innych systemów zadaniowych, będących zazwyczaj
podsystemem systemu sektorowego, służących do realizacji różnych zadań i ma-
jących dwuszczeblową lub trójszczeblową strukturę. Przykładem takich syste-
mów zadaniowych jest zbiór jednostek służących do zarządzania poszczególny-
mi unijnymi funduszami strukturalnymi, jednostki Policji Państwowej, jednostki
aparatu skarbowego itp.

– Poszczególne systemy działowe (sektorowe) oraz urzędy centralne podle-
głe bezpośrednio premierowi tworzą strukturę administracji rządowej zarządzaną
przez premiera, jemu więc poszczególni ministrowie raportują o swoich dokona-
niach w ramach systemu zarządzania nadanego strukturze administracji rządowej
przez premiera. System ten należy traktować jako narzędzie premiera do skutecz-
nego i sprawnego sterowania działaniami poszczególnych systemów działowych,
na których czele stoją poszczególni ministrowie, w celu osiągnięcia oczekiwa-
nych (przez społeczeństwo) rezultatów. Odpowiedzialny – przed społeczeństwem
– za osiągane rezultaty jest premier.

49  Patrz przyp. 11.
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W każdym z tych systemów powinien istnieć nowoczesny system monitoro-
wania dokonań oraz ich oceny i ewaluacji. Na każdym z opisanych poziomów
zarządzania należy ustanowić oraz wdrożyć nowoczesny system audytu wewnętrz-
nego, oparty na umiejętności identyfikacji i zarządzania właściwymi danemu po-
ziomowi ryzykami, których występowanie mogłoby uniemożliwić sprawne osią-
ganie zaplanowanych celów. Nowoczesny audyt wewnętrzny związany jest przede
wszystkim z zarządzaniem ryzykiem – ocenia, czy proces zarządzania nim jest
odpowiednio zaprojektowany i działa sprawnie (czyli efektywnie i skutecznie).

dr Józef Płoskonka

doradca prezesa NIK
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Elżbieta  Jarzęcka-Siwik

PRAWNE  INSTRUMENTY  ZAPOBIEGANIA  KORUPCJI

Osoby pełniące funkcje publiczne muszą się godzić z ograniczeniem niektó-
rych swych praw podstawowych, jeśli wymaga tego zasada jawności życia pu-
blicznego. Wystarczającym uzasadnieniem takiej tezy powinno być prawo „rzą-
dzonych” do informacji o osobach, którym powierzono sprawowanie władzy i ko-
nieczność przeciwdziałania korupcji. Temu celowi mają służyć przepisy antyko-
rupcyjne1.

Prawo do prywatności jest prawem podstawowym, które zyskało rangę war-
tości konstytucyjnej. Potrzeba ochrony tej wartości nie była i nie jest kwestiono-
wana. Prawo to jest powszechnie uznawane przez społeczność międzynarodową
jako standard ochrony praw człowieka2. Zakres dostępnych informacji o osobach
„prywatnych” i osobach „publicznych” z oczywistych względów musi się różnić.
Jednak w wielu wypadkach trudno jest oddzielić sprawy dotyczące życia prywat-
nego od tych, które są elementem sfery publicznej. Osoby pełniące funkcje pu-
bliczne muszą liczyć się z większym zainteresowaniem ich życiem prywatnym
niż ma to miejsce w odniesieniu do zwykłych obywateli. Dlatego przyjęło się
mówić, że muszą mieć „grubszą skórę” i większą odporność oraz świadomie przyj-
mować zainteresowanie towarzyszące ich działalności3. Można powiedzieć, że

1 Pod nazwą „przepisy antykorupcyjne” albo „prawo antykorupcyjne” rozumiem regulację prawną
zawartą w różnych aktach normatywnych, dotyczącą ograniczeń swobody gospodarczej i podejmowania
dodatkowych zajęć zarobkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz informowania o ich stanie
majątkowym.

2 Prawo do prywatności zostało określone w art. 17 „Międzynarodowego paktu praw obywatel-
skich i politycznych” oraz w art. 8 „Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności”.

3 Por. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8.07.1986 r., w sprawie Lingens v.Austria:
„Politycy muszą w znacznie większym stopniu niż osoby prywatne tolerować krytykę, a nawet ostre
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prawo społeczeństwa do informacji o życiu prywatnym osób pełniących funkcje
publiczne wynika z ogólnej debaty publicznej, która dotyczy nie tylko prowadzo-
nej polityki, ale też innych wartości, w tym prezentowanej filozofii życiowej i wzo-
rów zachowania4. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, nie tylko jak zachowuje się
dana osoba, ale i czym dysponuje przed podjęciem służby publicznej, zwłaszcza
jeśli stan rzeczywisty znacznie odbiega od deklarowanego.

W doktrynie i orzecznictwie ugruntował się pogląd, że osoby pełniące funk-
cje publiczne nie mogą odmówić udzielenia informacji o swoich zarobkach5. Tym-
czasem, wynagrodzenie za pracę może być tylko jednym z wielu źródeł docho-
dów. Zatem, ze względu na przejrzystość życia publicznego konieczne jest, aby
osoby pełniące funkcje publiczne informowały o swym stanie majątkowym. Za-
sada ta powinna w jednakowym stopniu i na takich samych warunkach dotyczyć
wszystkich, którzy zdecydowali się podjąć ciężar służby publicznej. Obowiązek
pokazania swego stanu posiadania nie powinien być uzależniony od tego, czy
osoby pełniące funkcje publiczne zdobyły swój mandat w wyborach bezpośred-
nich, czy też zostały mianowane, powołane albo w inny sposób wyznaczone do
objęcia określonego stanowiska. Nie ulega wątpliwości, że służba publiczna daje
pewne przywileje, ale wymaga także wyrzeczeń. Jednym z nich jest ograniczenie
prawa do prywatności.

Składanie oświadczeń majątkowych budzi wiele emocji, szczególnie ostat-
nio, gdy oświadczenia te stały się kartą w grze politycznej. Przez to istota tego
narzędzia i jego wartość może być łatwo zdeprecjonowana, choć przecież powin-
no ono być ważną bronią w walce z przejawami działań nieetycznych, które okre-
śla się mianem konfliktu interesów6. Skuteczne przepisy antykorupcyjne mogą

i naruszające dobre imię  wypowiedzi. Dzieje się tak, ponieważ polityk świadomie i w sposób nieunik-
niony wystawia swoje postępowanie i słowa na dogłębną kontrolę dziennikarzy oraz opinii publicz-
nej”, [w:] I. C. Kamiński: „Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Czło-

wieka w Strasburgu, Zakamycze 2003, s. 88, a także orzeczenie Trybunału z 19.06.2003 r. w sprawie
Pedersen i Baadsgaard v. Dania, M. A. Nowicki: Pytania z odpowiedzią w środku, „Rzeczpospolita”
z 16.07.2003 r., s. C 5.

4 Por. J. Czerwińska, M. Gałecka: Gwiazda za parawanem, „Rzeczpospolita” z 8.12.2004 r.
5 Takie stanowisko prezentuje judykatura. Na przykład, w wyroku z 6.05.1997 r., sygn. akt

IISA/Wr 929/96, NSA stwierdził, że wysokość zarobków członków zarządu gminy nie należy wyłącznie
do sfery prywatności osób piastujących te stanowiska, ponieważ wiąże się ona z ich funkcją publiczną.
Wyrok opubl. w ONSA z 1998 r., nr 2, poz. 54; T Górzyńska: Prawo do informacji i zasada jawności

administracyjnej, Zakamycze 1999, s. 320-326.
6 „Konflikt interesów występuje wtedy, gdy urzędnik lub osoba publiczna podejmuje decyzję

w sytuacji, która może wywołać u innych osób podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Jednym
z przejawów konfliktu interesów jest sytuacja, w której urzędnik rozstrzygający sprawy w określonej
dziedzinie sam jest na tym polu aktywny zawodowo (gospodarczo) lub ze względów osobistych albo
materialnych jest szczególnie zainteresowany w rozstrzygnięciu sprawy na korzyść określonego pod-
miotu.” Patrz E. Jarzęcka-Siwik: Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji,
„Kontrola Państwowa” nr specjalny 1/2005, s. 136.

Elżbieta Jarzęcka-Siwik
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okazać się bardzo pomocne w wykreowaniu modelu uczciwej i sprawnej admini-
stracji publicznej. Pozwolą one na stworzenie mechanizmu, który zagwarantuje
w sposób jawny i transparentny kontrolę stanu majątkowego osób sprawujących
władzę, a także źródeł, z których te osoby czerpią środki na pozyskanie majątku
stanowiącego ich własność.

Każdy kolejny parlament i rząd deklarowały podjęcie zdecydowanych dzia-
łań w walce z korupcją. Wydaje się, że powinna do nich należeć przede wszyst-
kim poprawa przepisów antykorupcyjnych. Niestety, aktualnie obowiązujący stan
prawny daje podstawę do twierdzenia, że regulacja składająca się na tzw. prawo
antykorupcyjne jest rozproszona, budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, jest
mało skuteczna i wymaga korekty w zasadniczych sprawach. O problemach zwią-
zanych ze stosowaniem tego prawa opinia publiczna jest informowana głównie
wtedy, gdy „kłopoty” z wypełnieniem oświadczenia majątkowego mają kolejni,
wysocy rangą funkcjonariusze publiczni. Mija termin, w którym trzeba złożyć
następne oświadczenia majątkowe. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka pro-
blemów związanych ze stosowaniem przepisów antykorupcyjnych.

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczy „osób pełniących
funkcje publiczne”. Określenie obszaru oddziaływania prawa antykorupcyjnego
wymaga ustalenia znaczenia tego pojęcia. Rzecz w tym, że nie każda sprawowa-
na „funkcja” w podmiotach publicznych jest „funkcją publiczną”. Podejmując
próbę wyznaczenia desygnatu wymienionego pojęcia za pomocą wykładni praw-
nej, zacznę od wykładni literalnej. Pozwala ona stwierdzić, że „pełnienie funkcji
publicznej” oznacza wykonywanie pracy, obowiązków, pozostawanie na stano-
wisku pracy związanym z jakimś urzędem, instytucją, której działalność ma zna-
czenie dla ogółu społeczeństwa, ma charakter ogólny, nieprywatny7. Takie wyja-
śnienie nie spełnia jeszcze postulowanej jasności. Warto zatem sięgnąć do wykład-
ni systemowej. Jeśli o niej mowa, to trzeba zacząć od przepisów ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby peł-
niące funkcje publiczne8 – zwanej dalej ustawą „antykorupcyjną”. Już sam tytuł
ustawy wskazuje, że wymienione w jej art. 1 i 2 konkretne stanowiska odpowiadają
pełnieniu funkcji publicznej9. Z kolei, zgodnie z art. 115 §19 Kodeksu karnego,

7 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988, tom I, s. 618 oraz tom II, s. 1074.
8 DzU nr 106, poz. 679, ze zm.
9 W art. 1 ustawodawca wskazał, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej do-

tyczą osób, o których mowa w ustawie z 31.07.1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska państwowe (DzU nr 20, poz. 101, ze zm.), tj. prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu,
wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Trybu-
nału Konstytucyjnego, ministra, prezesa Narodowego Banku Polskiego, rzecznika praw obywatelskich,
rzecznika praw dziecka, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, prezesa Instytutu Pamięci
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„osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu
samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środ-
kami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także
inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są
określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przewodniczącego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli,
szefa Kancelarii Sejmu, szefa Kancelarii Senatu, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy szefa Kancela-
rii Senatu, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, głównego inspektora pracy, zastępcy głównego in-
spektora pracy, kierownika Krajowego Biura Wyborczego, ministra stanu, szefa Kancelarii Prezydenta,
zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy prokuratora generalnego, prezesa Polskiej Akademii
Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskie-
go, sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, zastępcy rzecznika praw obywatelskich, zastępcy gene-
ralnego inspektora ochrony danych osobowych, rzecznika ubezpieczonych, kierownika urzędu central-
nego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wice-
wojewody, a także sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W art. 2, ustawodawca określił też, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej do-
tyczą:

1) pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących
stanowiska kierownicze:

a) dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz
naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) – w urzędach naczelnych i centralnych organów pań-
stwowych;

b) dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej)
i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu rejonowego i jego zastępcy oraz główne-
go księgowego – w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej;

c) kierownika urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej administracji
specjalnej;

2) pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących
stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w pkt 1;

2a) innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby
Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne;

3a) prezesa i wiceprezesów oraz starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa;

4) pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, członka kole-
gium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;

5) pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: przewodniczą-
cego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium;

6) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),
skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzają-
cych i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających
decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

6a) członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jed-
nostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowy-
mi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;
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międzynarodową”10. Treść przytoczonej definicji przesądza o szerszym zakresie
pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną” w stosunku do zakresu pojęcia „funk-
cjonariusz publiczny”. Wynika stąd, że każdy funkcjonariusz publiczny pełni funk-
cję publiczną, ale nie każda osoba pełniąca taką funkcję jest funkcjonariuszem
publicznym11. Drugą ważną uwagą wynikającą z tej definicji jest to, że osobie
pełniącej funkcję publiczną służy określony zakres „władzy”. Jej pozycja w hie-
rarchii służbowej uprawnia ją do wpływania na proces podejmowania decyzji
rozumianych w kontekście rozstrzygania spraw. Poza tym, osobą pełniącą funk-
cję publiczną jest również osoba niepowiązana służbowym stosunkiem pracy z pod-
miotami wykonującymi władzę publiczną, której działania, podejmowane na pod-
stawie przepisu prawa publicznego, wywołują skutki w sferze publicznej.

Nie do wszystkich osób pełniących funkcje publiczne odnoszą się przepisy
ustawy „antykorupcyjnej”. Katalog stanowisk w niej zawarty nie jest zamknięty.
Warto tu zwrócić uwagę na dwie sprawy, których skutki prawne są diametralnie
różne.

Po pierwsze, stosując pomocniczo definicję przyjętą w Kodeksie karnym można
łatwo wykazać, że określona w ustawie „antykorupcyjnej” lista „osób pełniących
funkcje publiczne” nie jest pełna. Brakuje na niej np. członków Rady Polityki
Pieniężnej, dyrektora oddziału banku państwowego, dyrektora oddziału przedsię-
biorstwa państwowego, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowni-
czych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Kasie Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz innych funduszach

6b) członków zarządów województw, skarbników województw, kierowników wojewódzkich samo-
rządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających woje-
wódzkimi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszał-
ka województwa;

7) pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka za-
rządu oraz skarbnika;

8) pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora przedsiębior-
stwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego;

9) pracowników jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu
Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zajmujących stanowiska: prezesa,
wiceprezesa i członka zarządu;

10) pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora
zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy – lub stanowiska równorzędne;

11) innych osób pełniących funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi.

10 Zmiana wprowadzona ustawą z 13.06.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (DzU nr 111, poz. 1061), obowiązuje od 1.07.2003 r.

11 Patrz np. K. Buchała, A. Zoll: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, tom II, Zakamycze
1998, s. 748; L. Gardocki: Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1998, s. 267.
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celowych, a także członków służby zagranicznej12. Szczególnym przykładem osoby
pełniącej funkcję publiczną, ale nieumieszczonej w katalogu ustawy „antykorup-
cyjnej”, jest prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zgodnie z art. 9 usta-
wy z 12 września 2002 r. o normalizacji13, Polski Komitet Normalizacyjny (dalej
PKN), jest krajową jednostką normalizacyjną i funkcjonuje jako państwowa jed-
nostka organizacyjna. Prezes  PKN, powoływany  przez  prezesa  Rady  Mini-
strów, ma  wyznaczony ustawowo zakres zadań, ale żaden przepis ustawy o nor-
malizacji nie wskazuje, że jest on funkcjonariuszem publicznym, jak również
nie zobowiązuje go do składania oświadczenia majątkowego. To samo dotyczy
zastępców prezesa PKN. Skutkiem takiej regulacji jest brak obowiązku stosowa-
nia się do ograniczeń wynikających z ustawy „antykorupcyjnej” przez osoby za-
trudnione na wymienionych stanowiskach, choć z pewnością takie ograniczenia
powinny ich dotyczyć.

Druga sprawa wiąże się z odesłaniem, w art. 2 pkt 11 ustawy „antykorupcyj-
nej”, do ustaw szczególnych, które często w sposób bardziej rygorystyczny okre-
ślają ograniczenia swobody gospodarczej i podejmowania dodatkowych zajęć
zarobkowych przez niektórych funkcjonariuszy publicznych. Dotyczy to parla-
mentarzystów14, sędziów15, prokuratorów16 , policjantów17, funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu18, funkcjonariuszy i pra-
cowników Straży Granicznej19, żołnierzy zawodowych20. Ograniczenia, o których
mowa, dotyczą też pracowników urzędów państwowych, którzy są zatrudnieni na
innych stanowiskach niż wymienione w ustawie „antykorupcyjnej”21 oraz rad-
nych i funkcjonariuszy oraz pracowników samorządowych22.

12 Propozycję uzupełnienia katalogu zawartego w ustawie „antykorupcyjnej” o niektóre wymienio-
ne stanowiska zawierał projekt zmian tej ustawy wniesiony do laski marszałkowskiej przez grupę po-
słów Prawa i Sprawiedliwości, druk nr 3017, dostępny na stronie <www.sejm.gov.pl>.

13 DzU nr 169, poz. 1386.
14 Patrz art. 34 i 35 ust. 5 ustawy z 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU

z 2003 r., nr 221, poz. 2199, ze zm.).
15 Patrz art. 86 i 87 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(DzU nr 98, poz. 1070, ze zm.), art. 38 ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (DzU nr 240,
poz. 2052, ze zm.) i art. 8 ustawy z 25.07.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (DzU
nr 153, poz. 1269, ze zm.).

16 Patrz art. 49–49c ustawy z 20.06.1985 r. o prokuraturze (DzU z 2002 r., nr 21, poz. 206, ze zm.).
17 Patrz art. 62 ustawy z 6.04.1990 r. o Policji (DzU z 2000 r., nr 101, poz. 1092, ze zm.).
18 Patrz art. 80 ustawy z 24.05.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji

Wywiadu (DzU nr 74, poz. 676, ze zm.).
19 Patrz art. 67 i 91a ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (DzU z 2005 r., nr 234, poz. 1997).
20 Patrz art. 56-58 ustawy z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 (DzU nr 179, poz. 1750, ze zm.).
21 Patrz art. 17 ust. 4 oraz art. 19 ustawy z 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

(DzU z 2001 r., nr 86, poz. 953, ze zm.).
22 Zmiana wprowadzona ustawą z 23.11.2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz

o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 214, poz. 1806).
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Rodzaje ograniczeń ustanowionych w prawie antykorupcyjnym

Przepisy antykorupcyjne mają zabezpieczyć rzetelne sprawowanie władzy bez
obawy podejmowania przez osoby pełniące funkcje publiczne działań, które naj-
ogólniej mówiąc mogłyby wywoływać podejrzenie stronniczości lub interesow-
ności, czy też w inny sposób prowadzić do konfliktu interesów.

Podstawowy katalog ograniczeń został określony w art. 4 ustawy „antyko-
rupcyjnej”. Zgodnie z tym przepisem, osoby wymienione w art. 1 i 2 ustawy „an-
tykorupcyjnej”, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji nie mogą:

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek
prawa handlowego;

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlo-
wego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spół-
dzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów

przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z in-

nymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności
wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Zakaz zajmowania stanowisk we władzach spółek prawa handlowego nie doty-
czy sytuacji, gdy określona osoba została wyznaczona do spółki prawa handlowe-
go z udziałem Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, jednostek
samorządu terytorialnego, ich związków lub innych osób prawnych jednostek sa-
morządu terytorialnego – jako reprezentant tych podmiotów. Taka reprezentacja
jest dopuszczalna, ale nie więcej niż w dwóch spółkach prawa handlowego.

Podobny katalog ograniczeń jest adresowany do sędziów i prokuratorów (tak-
że tych w stanie spoczynku), z tym zastrzeżeniem, że nie mogą oni być reprezen-
tantami w spółkach prawa handlowego, o których była mowa wyżej, nie mogą
być też członkami rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych ani prowadzić
działalności wytwórczej w rolnictwie w ramach gospodarstwa rodzinnego. Poza
tym, sędziom i prokuratorom nie wolno podejmować dodatkowego zatrudnienia
ani innych zajęć zarobkowych, które przeszkadzałyby im w pełnieniu obowiąz-
ków lub mogłyby osłabiać zaufanie do ich bezstronności. Wyjątkowo dopuszcza
się zatrudnienie sędziów lub prokuratorów na stanowisku dydaktycznym, naukowo-
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-dydaktycznym lub naukowym, ale gdy nie przeszkadza ono w pełnieniu obo-
wiązków służbowych. Trzeba podkreślić, iż pojęcie „zatrudnienia” powinno być
rozumiane jako podjęcie zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Warto przy tym
wskazać na rozbieżności w istniejących regulacjach. Przepisy wprowadzające do-
puszczalność zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym
lub naukowym nie precyzują, gdzie może ono być wykonywane. Wprawdzie
z przepisów dotyczących procedury zawiadomienia – odpowiednio art. 86 ust. 5
Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz art. 49 ust. 5 ustawy o prokuraturze –
można wnosić, że chodzi jedynie o zatrudnienie w szkole wyższej, to wydaje się,
iż nie ma podstaw do negowania możliwości zatrudnienia sędziego lub prokura-
tora  w instytutach lub innych placówkach naukowych23.

W przeszłości częstą praktyką było wykonywanie zawodu radcy prawnego
przez urlopowanych lub emerytowanych sędziów lub prokuratorów. W tej chwili
nie ma wątpliwości, iż jest to działanie, które łamie bezwzględny zakaz i stanowi
rażące naruszenie prawa. Co więcej, nie ma możliwości udzielenia sędziemu lub
prokuratorowi zezwolenia na wykonywanie zawodu radcy prawnego24.

Nieco mniejszy zakres ograniczeń dotyczy parlamentarzystów. W myśl art. 34
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zakaz prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na własny rachunek, albo wspólnie z innymi osobami, dotyczy
tylko tych sytuacji, gdy w tej działalności miałoby być wykorzystywane mienie
państwowe lub komunalne. Parlamentarzystom nie wolno także zarządzać taką
działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem. Posłom i senato-
rom nie wolno zasiadać we władzach zarządzających lub kontrolnych i rewizyj-
nych przedsiębiorców działających z udziałem państwowych lub komunalnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór
lub powołanie posła lub senatora do tych władz jest z mocy prawa nieważny,
a jeśli nastąpiło to przed uzyskaniem mandatu, poseł lub senator obowiązany jest
zrzec się takiego stanowiska lub funkcji; w przeciwnym razie i tak utraci je z mo-
cy prawa, po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Poza tym,
parlamentarzyści nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały
lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez posła lub senatora
przed pierwszym posiedzeniem Sejmu lub Senatu, a w razie ich niezbycia osoby
te nie uczestniczą przez okres sprawowania mandatu i dwu lat po jego wygaśnię-

23 Podobnie B. Cudowski: Glosa do postanowienia SN z 6.04.2001 r., sygn. III SZ 2/01, opubl.
OSP z 2003 r., nr 2, poz. 28.

24 Por. postanowienie SN z 6.04.2001 r., sygn. akt IIISZ 2/01, opubl. OSNP z 2002 r., nr 8, poz. 197.
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ciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dy-
widendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

Funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencji Wywiadu (AW) oraz żołnie-
rzom zawodowym, bez zgody przełożonego nie wolno podejmować zajęcia za-
robkowego poza służbą. Ponadto, do funkcjonariuszy ABW i AW mają zastoso-
wanie ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej określone w usta-
wie „antykorupcyjnej”, a żołnierze zawodowi nie mogą wchodzić w skład orga-
nów spółek, innych przedsiębiorstw oraz fundacji, z wyjątkiem uczestniczenia
w zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspólników.

Sformułowanie „zajęcie zarobkowe” odnosi się zarówno do pozostawania
w stosunku pracy, jak i do podejmowania innej działalności związanej z uzyski-
waniem dochodów. W odniesieniu do żołnierzy zawodowych art. 56 ust. 2 usta-
wy o służbie wojskowej mówi o „pracy zarobkowej”. Chodzi tu o pracę świad-
czoną osobiście na podstawie innego tytułu, o ile ma ona charakter stały i przyno-
si stały przychód. Natomiast pojęcie „poza służbą” nie oznacza jedynie czasu
wolnego od wypełniania obowiązków zawodowych, np. święta, urlop. Obejmuje
ono czas pracy, w którym funkcjonariusz pozostaje do dyspozycji przełożonych,
chociaż w rzeczywistości nie wykonuje konkretnych zadań służbowych, jak rów-
nież ten czas, w którym obok realizowania konkretnych obowiązków, np. udziału
w naradzie służbowej, przeprowadza odpłatne szkolenie na zlecenie prywatnej
firmy.

Najszerszy zakres ograniczeń w sposobie zarobkowania dotyczy radnych.
Radny nie może:

– wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której
uzyskał mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jed-
nostce organizacyjnej tej gminy (art. 24b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym25);

– wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat,
wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 24d ustawy o sa-
morządzie gminnym);

– podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących pod-
ważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu (art. 24e ustawy o samorzą-
dzie gminnym);

– prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z in-
nymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny
uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem

25 DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591, ze zm.
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czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (art. 24f ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym);

– być członkiem władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani peł-
nomocnikiem spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przed-
siębiorców, w których uczestniczą takie osoby; zakaz ten dotyczy również mał-
żonka (art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

– posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa
handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą takie osoby (art. 24f ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Analogiczne rozwiązania zostały wprowadzone w odniesieniu do radnych
pozostałych jednostek samorządu terytorialnego26. Warto tu dodać, że zakaz by-
cia pełnomocnikiem albo zakaz uczestniczenia we władzach zarządzających lub
kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych z udziałem gminnych osób praw-
nych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby, dotyczy też mał-
żonków osób pełniących funkcje publiczne w organach i jednostkach samorządu
terytorialnego.

Zasadą jest, że pracownikom administracji publicznej nie wolno wykonywać
zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Przy tym, wobec pracow-
ników urzędów państwowych oraz wobec członków korpusu służby cywilnej27

ustawodawca wyraźnie sformułował zakaz podejmowania dodatkowego zatrud-
nienia bez zgody przełożonego. Fakt, że takiej wyraźnej regulacji nie ma w od-
niesieniu do pracowników samorządowych nie oznacza, że pracownik samorzą-
dowy może podejmować dowolnie dodatkowe zatrudnienie. Uważam, że zakaz
wykonywania „zajęć” dotyczy różnych przejawów aktywności, w tym także do-
datkowego zatrudnienia28. Słusznie zwraca się uwagę, iż „Zakaz sformułowany w
taki ogólny sposób, niepołączony z obowiązkiem uzyskania uprzedniej zgody
pracodawcy na podjęcie dodatkowej działalności, przerzuca na pracownika ryzy-
ko niewłaściwej oceny swoich poczynań poza podstawowym miejscem pracy”29.

Warto tu wyjaśnić pojęcie „prowadzenie działalności gospodarczej na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami”, którym posługuje się ustawodawca

26 Art. 24-25b ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591,
ze zm.) oraz art. 26-27b ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 2001 r., nr 142,
poz. 1590, ze zm.), wraz z ustawą o samorządzie gminnym – zwane dalej ustawami „samorządowymi”.

27 Art. 19 ust.1 ustawy z 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU z 2001 r.,
nr 86, poz. 953, ze zm.); art. 72 ust. 1 ustawy z 18.12.1998 r. o służbie cywilnej (DzU z 1999 r., nr 49,
poz. 483, ze zm.).

28 Por. T. Szewc: Komentarz do art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, Lex/el.2003.
29 A. Kisielewicz: Obowiązki i prawa pracowników samorządowych, „Prawo Pracy”

nr 7/1999 r., s. 3.
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w wymienionych wyżej aktach normatywnych. Moim zdaniem, pojęcie to doty-
czy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Zgodnie z art. 14 ustawy
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej30, przedsiębiorca będący
osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewi-
dencji. Samo uzyskanie takiego wpisu nie oznacza jeszcze podjęcia działalności.
Będzie nim dopiero podjęcie czynności faktycznych i prawnych w związku z ich
zarobkową działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową i inną, o której mowa
w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wykonywaną w sposób
zorganizowany i ciągły. Dowodem na prowadzenie działalności może być np.
zawarcie umowy, wystawienie rachunku czy dokumentacja przekazana do urzę-
du skarbowego (zgłoszenie NIP, zawiadomienie o formie opodatkowania, zezna-
nia podatkowe itp.). Wspólnicy czy partnerzy w spółkach prawa handlowego nie
prowadzą działalności „na własny rachunek”. Nie są też „współwłaścicielami”
majątku spółki. Przedsiębiorcą i właścicielem majątku jest spółka. Wynika stąd,
że samego zarejestrowania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie
powinno się traktować jak złamania ustawowego zakazu prowadzenia takiej
działalności.

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń i informacji o stanie majątkowym oraz o pro-
wadzonej działalności gospodarczej stanowi swego rodzaju mechanizm kontrol-
ny, którego zadaniem jest wymuszenie przestrzegania przepisów antykorupcyj-
nych. Zakres przekazywanych danych oraz tryb i termin składania oświadczeń
i informacji jest różny i zależy od podmiotu, którego ten obowiązek dotyczy. Różny
jest też tryb ich analizowania i udostępniania. Uważam, że tych różnic jest za
dużo i niepotrzebnie komplikują one wykonywanie i tak niełatwych zadań.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy „antykorupcyjnej”, oświadczenie o stanie
majątkowym, składane przez osoby pełniące funkcje publiczne, dotyczy majątku
odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pienięż-
nych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a po-
nadto o nabytym przez osobę je składającą albo jej małżonka od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. W treści tego
oświadczenia należy również zawrzeć dane dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spółdzielniach. Formularz

30 DzU nr 173, poz. 1807, ze zm.
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oświadczenia został określony w rozporządzeniu prezydenta RP z 23 lipca 2003 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej i o stanie majątkowym31. Z wyjątkiem funkcjonariuszy samorzą-
dowych, jest on stosowany przez większość osób zobowiązanych do składania
oświadczeń majątkowych, w tym także przez sędziów, prokuratorów i żołnierzy
zawodowych zajmujących stanowisko dowódcy jednostki wojskowej, jego za-
stępcy lub głównego księgowego.

Całkowity i niezrozumiały brak synchronizacji przepisów widoczny jest przy
realizowaniu obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariu-
szy niektórych służb mundurowych. Policjant składa oświadczenie wówczas, gdy
otrzyma takie polecenie od przełożonego. „Obowiązującym” wzorem32 takiego
oświadczenia jest formularz określony w rozporządzeniu prezydenta RP z 31 grud-
nia 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu
działalności gospodarczej i o stanie majątkowym33, które utraciło moc prawną.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć oświad-
czenie o stanie majątkowym swoim, swoich małżonków oraz osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym przy nawiązaniu lub rozwiązaniu sto-
sunku służbowego lub stosunku pracy oraz na żądanie komendanta głównego Stra-
ży Granicznej lub właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej. Zo-
stał dla nich określony odrębny formularz oświadczenia majątkowego34, odbiega-
jący w swej treści od formularza, o którym mowa wyżej.

Szefowie ABW i AW nie są wymienieni w katalogu osób zobowiązanych do
składania oświadczeń majątkowych. Pragmatyka służbowa nie przewiduje rów-
nież obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy ABW
i AW. Jest to o tyle dziwne, że przecież do zadań ABW należy m.in. zwalczanie
korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w ustawie „antyko-
rupcyjnej”, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa.

Problemy powstają w wypadku oświadczeń majątkowych, których złożenia
domagają się przełożeni pracowników urzędów państwowych, służby cywilnej
lub pracowników samorządowych. Pragmatyki służbowe nie określają, jakich
składników dotyczy i na jaki dzień ma być przedstawiony stan majątkowy oraz

31 DzU nr 143, poz. 1387.
32 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7.12.2001 r. w sprawie szczegó-

łowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania
oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach (DzU nr 148,
poz. 1659).

33 DzU nr 162, poz. 1106.
34 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20.12.2001 r. w sprawie oświad-

czeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (DzU 2002 r., nr 2, poz. 24).
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czy należy obejmować nim majątek należący do małżonków. W tej sytuacji nale-
żałoby przyjąć, iż zakres informacji zawartych w oświadczeniu może zostać
ukształtowany treścią polecenia służbowego. Skoro tak, to myślę, że nie byłaby
błędna praktyka posiłkowania się formularzem oświadczenia majątkowego usta-
lonego na podstawie ustawy „antykorupcyjnej”. Trzeba zauważyć, że spośród
omawianych tu grup pracowników administracji publicznej tylko pracowników
samorządowych zobowiązano do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działal-
ności gospodarczej – z koniecznością określenia jej charakteru – w terminie 30 dni
od dnia zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakte-
ru. Pracownik samorządowy obowiązany jest do złożenia odrębnego oświadcze-
nia w razie zmiany charakteru prowadzonej działalności – art. 18a ustawy o pra-
cownikach samorządowych. Trudno w sposób przekonywający uzasadnić taką
rozbieżność w regulacjach prawnych. Na tę kwestię zwrócono także uwagę pod-
czas kontroli NIK35.

Parlamentarzyści składają oświadczenie majątkowe według wzoru zamiesz-
czonego w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W oświadczeniu
tym powinni wskazać w szczególności informacje o zasobach pieniężnych, po-
siadanych nieruchomościach, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zło-
tych, uczestnictwie w spółkach cywilnych, udziałach i akcjach w spółkach han-
dlowych, o mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby praw-
nej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby
prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzo-
nej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlo-
wych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarob-
kowej, a także zobowiązaniach pieniężnych przekraczających 10 000 złotych,
w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego o treści podobnej jak w wy-
padku parlamentarzystów (różnica dotyczy uczestnictwa w spółkach cywilnych)
nałożony został na radnych, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jego zastępcę,
członka zarządu powiatu i województwa, sekretarza i skarbnika jednostki samo-
rządu terytorialnego, a także kierownika jednostki organizacyjnej, osobę zarzą-
dzającą i członka organu zarządzającego osobą prawną jednostki samorządu tery-
torialnego oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa. W odniesieniu do
tych osób obowiązują odrębne wzory oświadczeń majątkowych36. Poza tym, prze-

35 Patrz Informacja o wynikach kontroli łączenia zatrudnienia w wybranych urzędach administracji

publicznej z wykonywaniem działalności usługowej, dostępna na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.
36 Zostały ustalone w rozporządzeniach prezesa Rady Ministrów z 26.02.2003 r.:
– w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, za-

stępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,  osoby
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pisy ustaw „samorządowych” przewidują wobec tych osób obowiązek złożenia
jeszcze dwóch innych oświadczeń:

– o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków – odpowied-
nio: na terenie gminy, powiatu lub województwa, w którym ta osoba pełni funk-
cję lub jest zatrudniona;

– o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, o ile umo-
wy te zostały zawarte z organami, jednostkami organizacyjnymi lub osobami praw-
nymi jednostek samorządu terytorialnego i nie dotyczą stosunków prawnych wy-
nikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków praw-
nych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

Obok wymienionych wyżej oświadczeń funkcjonariusze samorządowi skła-
dają informacje o zatrudnianiu ich małżonków na terenie jednostki samorządu
terytorialnego albo w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udzia-
łów lub akcji mają jednostki samorządu terytorialnego, oraz o zmianie zatrudnie-
nia. Ma to na celu zapobieganie nepotyzmowi i tworzeniu klik rodzinnych we
władzach lokalnych.

Regulacja prawna wprowadzająca omawiane obowiązki dla funkcjonariuszy
samorządowych, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, była badana przez
Trybunał Konstytucyjny pod kątem jej zgodności z Konstytucją RP. Należy pod-
kreślić, że w pierwotnej wersji statuowała ona obowiązek informowania także
o umowach cywilnych i działalności gospodarczej podejmowanej przez wstęp-
nych, zstępnych i rodzeństwo funkcjonariuszy samorządowych. Wyrokiem
z 13 lipca 2004 r., sygn. K20/03, Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyj-
ność tych przepisów. Trybunał podkreślił, że ujawnianie informacji dotyczących
wstępnych, zstępnych i rodzeństwa nie jest niezbędne do funkcjonowania demo-
kratycznego państwa prawnego. Zaskarżonymi przepisami złamana została kon-
stytucyjna zasada proporcjonalności (art. 31 Konstytucji) w związku z zasadą
demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Ponadto, podawanie do
publicznej wiadomości wymienionych informacji może naruszać prywatność osób
niepełniących funkcji publicznych (art. 47 Konstytucji). Jednocześnie Trybunał

zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje ad-
ministracyjne w imieniu wójta (DzU nr 34, poz. 282);

– w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka
zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu starosty (DzU nr 34, poz. 283);

– w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka
zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki or-
ganizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa
(DzU nr 34, poz. 284).
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uznał, że odrębnie potraktować należy małżonków funkcjonariuszy samorządo-
wych. Pozostawanie we wspólnym pożyciu (a często również w ustawowej wspól-
nocie majątkowej) sprawia, że uzyskanie korzyści przez małżonka jest niemal
tym samym, co uzyskanie korzyści przez funkcjonariusza. Objęcie więc funkcjo-
nariuszy obowiązkiem informowania o zajęciach i finansach ich małżonków mie-
ści się w ramach zasady proporcjonalności.

Trybunał analizował również przepisy zakazujące prowadzenia przez funk-
cjonariuszy samorządowych działalności gospodarczej z użyciem mienia komu-
nalnego. Sankcją za prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem
mienia gminy jest konieczność rezygnacji z uzyskanego mandatu we władzach
samorządowych. Zdaniem Trybunału, wprowadzenie realnej sankcji za nieprze-
strzeganie tych przepisów jest rozwiązaniem racjonalnym i celowym, stanowią-
cym niezbędne uzupełnienie istniejących przepisów. Podkreślono, że ustawa nie
ogranicza działalności gospodarczej radnych w ogóle, a jedynie działalność z wy-
korzystaniem mienia gminy. Nie jest to zatem ograniczenie nadmierne. Jego wpro-
wadzenie musi być uznane za niezbędne z punktu widzenia ochrony dobra pu-
blicznego i praw innych członków wspólnoty samorządowej37.

Osobami, którym należy składać oświadczenia majątkowe – co do zasady –
są przełożeni lub zwierzchnicy służbowi. Ustawodawca starał się każdorazowo
wskazać tę osobę, określając jej stanowisko służbowe. Nie sposób wymienić tu
całej listy tych osób. Można jednak nadmienić, że są one zwykle właściwe do
dokonania analizy treści otrzymanych oświadczeń.

Podobnie jak treść oświadczeń majątkowych, zróżnicowane są również ter-
miny ich składania. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy „antykorupcyjnej”, pierwsze
oświadczenie majątkowe należy złożyć przed objęciem stanowiska, następne co
roku do 31 marca, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu
opuszczenia stanowiska. Takie same terminy składania oświadczeń majątkowych
obowiązują sędziów, prokuratorów i żołnierzy zawodowych zatrudnionych na sta-
nowiskach kierowniczych w jednostce wojskowej. Sędziowie i prokuratorzy skła-
dają swoje oświadczenia w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazy-
wany do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.

Policjanci składają oświadczenie o stanie majątkowym przełożonemu, który
wydał polecenie złożenia takiego oświadczenia, w terminie 14 dni od otrzymania
polecenia. Taki sam termin złożenia oświadczenia majątkowego mają funkcjona-
riusze i pracownicy Straży Granicznej, którzy oprócz tego mają także obowiązek
złożyć oświadczenie w dniu nawiązania oraz w dniu poprzedzającym rozwiąza-
nie stosunku pracy lub stosunku służbowego.

37 Komunikat prasowy po wyroku TK, dostępny na stronie <www.trybunal.gov.pl>.
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Posłowie i senatorowie składają pierwsze oświadczenie do dnia złożenia ślu-
bowania, dołączając do niego informację o zaprzestaniu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa lub samorządu te-
rytorialnego w związku z wyborem na posła albo senatora oraz informację o po-
siadaniu majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Kolejne oświad-
czenia składają do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na 31 grudnia roku
poprzedniego i dołączają do nich kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT).
Kończąc kadencję, składają oświadczenie w terminie miesiąca od dnia zarządze-
nia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Funkcjonariusze samorządowi składają w dwóch egzemplarzach oświadcze-
nia majątkowe i dołączają kopię swojego zeznania o wysokości osiągniętego do-
chodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. Radni i wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od
złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radne-
go i wójta co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego,
oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Pozostali funkcjonariusze samorzą-
dowi składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wy-
boru lub powołania na stanowisko albo zatrudnienia. Kolejne oświadczenia ma-
jątkowe są składane przez nich co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grud-
nia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania
umowy o pracę. Do pierwszego oświadczenia majątkowego funkcjonariusze sa-
morządowi obowiązani są dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadzili przed dniem wyboru,
powołania lub zatrudnienia, a na której dalsze prowadzenie ustawodawca nie ze-
zwala. Pozostałe oświadczenia są składane w terminie 30 dni od dnia wyboru,
powołania lub zatrudnienia, lub w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny
złożenia oświadczenia, jeżeli podjęcie działalności gospodarczej albo zawarcie
umowy nastąpiło w trakcie pełnienia funkcji lub zatrudnienia.

Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych i innych funkcjonariuszy samo-
rządowych ustanawiają znacznie wyższy standard niż wobec pozostałych osób peł-
niących funkcje publiczne. W związku z wniesieniem przez radnego skargi konsty-
tucyjnej, Trybunał Konstytucyjny w sprawie sygn. SK 7/05 stwierdził, że nie zo-
stała naruszona zasada proporcjonalności między celem, jakiemu miały służyć te
przepisy a zastosowanymi rozwiązaniami. Radni muszą się liczyć z obowiązkiem
ujawnienia niektórych aspektów życia prywatnego o istotnym znaczeniu dla wyko-
nywania przez nich funkcji. Dlatego też prawo do ochrony ich prywatności może
podlegać istotnemu ograniczeniu. Trybunał uważa, że uchwalenie zmian w trakcie
kadencji mieści się w granicach dopuszczalnej swobody ustawodawcy38.

38 J. Kroner: Radny transparentny, „Rzeczpospolita” z 7.12.2005 r.
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Przepisy ustaw „samorządowych” nie określają terminu składania oświad-
czeń majątkowych przez osoby, które pozostając w zatrudnieniu w jednostkach
samorządowych otrzymały w ciągu roku upoważnienie do wydawania decyzji
administracyjnych. Wydaje się, że takie oświadczenie powinno być składane
w dniu udzielenia upoważnienia i w dniu upływu jego ważności. Kwestia ta
w praktyce może być rozwiązana przez zażądanie złożenia takiego oświadcze-
nia przez kierownika urzędu39.

Trzeba zauważyć, że informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych
składanych zgodnie z przepisami ustawy „antykorupcyjnej”, a także przez sę-
dziów, prokuratorów, policjantów, żołnierzy zawodowych i inne osoby, są nie-
jawne i chronione tajemnicą służbową. Zatem ich dostępność jest ograniczona,
chyba że osoba, której te informacje dotyczą wyrazi na piśmie zgodę na ich
ujawnienie. Bez takiej zgody tylko w szczególnych wypadkach podmiot upraw-
niony do odebrania oświadczenia może je ujawnić. Tymczasem, informacje za-
warte w oświadczeniach funkcjonariuszy samorządowych są jawne i powszech-
nie dostępne – z wyłączeniem danych o adresie zamieszkania i miejscu położe-
nia nieruchomości. Informacje te są publikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Jawne są też informacje dotyczące posłów i senatorów. Są one publi-
kowane na stronach internetowych Sejmu i Senatu. Jest to oczywista nierów-
ność podmiotów, która powinna być usunięta przy najbliższej nowelizacji prze-
pisów antykorupcyjnych. Ciekawe jest jednak to, że rządowy projekt zmian
w ustawie „antykorupcyjnej” takiego nierównego traktowania podmiotów nie
usuwał40.

Analiza oświadczeń majątkowych

Do osiągnięcia celu stawianego prawu antykorupcyjnemu konieczne jest rze-
telne analizowanie informacji zawartych w składanych oświadczeniach. Nieste-
ty, w ustawie „antykorupcyjnej” nie określono ani trybu, ani nawet terminu prze-
prowadzenia takiej analizy, brakuje nawet wymogu, aby przedmiotowa analiza
miała formę pisemną. Uwagi te dotyczą również analizy oświadczeń majątko-

39 Kwestia ta była przedmiotem wniosku postawionego przez NIK w Informacji o wynikach kon-

troli realizacji przepisów ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2000–2002,

dostępnej na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.
40 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar-

czej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk nr 2501
złożony do Sejmu poprzedniej kadencji, dostępny na stronie <www.sejm.gov.pl>.
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wych składanych przez żołnierzy zawodowych. Niewiele lepiej rzecz się przed-
stawia w innych aktach normatywnych.

Dane zawarte w oświadczeniach składanych przez parlamentarzystów są ana-
lizowane przez właściwe komisje powołane odpowiednio przez Sejm albo Senat
oraz urzędy skarbowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania posła lub
senatora, do których przekazywany jest jeden egzemplarz oświadczenia złożone-
go przez posła lub senatora. W trakcie analizowania treści oświadczenia może
ona być porównywana z danymi zawartymi w uprzednio złożonych oświadcze-
niach oraz z dołączoną kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT). Wyniki ana-
lizy należy przedstawić odpowiednio Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu.
Nie ma sprecyzowanego terminu przeprowadzenia tej analizy. Wydaje się, że skoro
oświadczenia przechowuje się przez 6 lat, to jest to maksymalny termin dokona-
nia tej czynności, należy jednak mieć na uwadze cel tej regulacji i oczywiście
długość kadencji parlamentu. Wprawdzie nie ma wyraźnie sprecyzowanego wy-
mogu, aby wyniki przedstawiane były w formie pisemnej, lecz nie wydaje się, by
ze względów praktycznych można było stosować inną formę.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez sędziów i prokuratorów
powinna być dokonana w terminie do 30 czerwca każdego roku. Organem anali-
zującym oświadczenia sędziów sądów powszechnych jest właściwe kolegium sądu
apelacyjnego, które następnie przedstawia wyniki analizy zgromadzeniu ogólne-
mu sędziów sądu apelacyjnego. W takim samym terminie Krajowa Rada Sądow-
nictwa dokonuje analizy oświadczeń złożonych jej przez prezesów sądów apela-
cyjnych41. Oświadczenia złożone przez prokuratorów analizują odpowiednio: wła-
ściwi prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okręgowi oraz prokurator
generalny.

Jeden egzemplarz oświadczenia składanego przez sędziów lub prokuratorów
jest przekazywany do właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania urzę-
du skarbowego. Właściwy urząd skarbowy jest uprawniony do analizy danych
zawartych w oświadczeniu, w tym również do porównania jego treści z treścią
uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Je-
żeli wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co do legalności pochodzenia
majątku ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do właści-
wego postępowania kontrolnego.

W ostatnim czasie, w związku z kontrolą podjętą przez Najwyższą Izbę
Kontroli, Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowanie opowiedziała się przeciwko
udostępnianiu kontrolerom oświadczeń majątkowych złożonych przez sędziów.
W uchwale KRS stwierdzono, że NIK nie jest uprawniona do analizy danych za-

41 Pierwszy prezes SN dokonuje analizy oświadczeń sędziów SN, zaś kolegium właściwego sądu
administracyjnego analizuje oświadczenia złożone przez sędziów tego sądu.
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wartych w tych oświadczeniach42. Argumentem uzasadniającym tę tezę było
odwołanie się do niezawisłości sędziowskiej. Uważam jednak, że sprawa nie jest
tak jednoznaczna.

Po pierwsze, niezawisłość sędziowska jest podstawową gwarancją konstytu-
cyjną prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy ona sfery
orzeczniczych kompetencji sądów i decyzji podejmowanych w tym zakresie. Czę-
sto jest jednak traktowana jak zapora przeciw jakimkolwiek działaniom podej-
mowanym przez inne organy państwowe. Nie wydaje się słuszne traktowanie nie-
zawisłości sędziowskiej jak  swego rodzaju ochrony skutecznej przeciwko wszyst-
kim i wszystkiemu. Trzeba przy tym pamiętać, że sędzia jest funkcjonariuszem
publicznym. Zatem de lege ferenda należy postulować, aby wszystkie dane doty-
czące jego stosunku służbowego były jawne. Nie widzę powodów do chronienia
jako niejawnych informacji o tym, czy sędzia spełnia wymagania ustawowe do
sprawowania swego urzędu i przestrzega obowiązujących zakazów w zakresie
podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych.

Po drugie, kompetencje kontrolne NIK w zakresie organizacyjnej i finanso-
wej działalności sądów nie zostały wyłączone. Nie widzę podstaw do wyłączenia
z kontroli NIK działalności podmiotów zobowiązanych do przyjmowania i anali-
zowania oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów. Kontroli takiej nie
można przecież utożsamiać z sensu stricto analizą treści złożonych oświadczeń,
a więc ze sprawdzaniem stanu majątkowego sędziów, jego weryfikowaniem i po-
równywaniem ze złożonymi zeznaniami podatkowymi.

Przepisy regulujące składanie oświadczeń majątkowych przez pracowników
urzędów państwowych zatrudnionych na innych stanowiskach niż wymienione
w ustawie „antykorupcyjnej”, pracowników samorządowych oraz policjantów nie
wprowadzają obowiązku analizowania treści tych oświadczeń. Jako swego ro-
dzaju ciekawostkę można wskazać regulację zawartą w wymienionym wcześniej
rozporządzeniu MSWiA z 7 grudnia 2001 r., dotyczącą składania oświadczeń
o stanie majątkowym policjantów. Nie wspomina ona o konieczności ich analizo-
wania, a przełożonemu, który odebrał oświadczenie nakazuje niezwłocznie prze-
kazać je do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych, w celu
rejestracji i włączenia do akt osobowych policjanta. Oświadczenie to przechowu-
je się w aktach osobowych przez 5 lat. Można więc zadać pytanie, czy żądanie
złożenia oświadczenia ma w takiej sytuacji racjonalne uzasadnienie? Pytanie to
jest tym bardziej zasadne, że w podobnej regulacji, tj. wspomnianym wcześniej
rozporządzeniu MSWiA z 20 grudnia 2001 r., odnoszącym się do funkcjonariu-
szy Straży Granicznej, ten sam prawodawca zobowiązał osoby odbierające oświad-
czenia do dokonania analizy zawartych w nich danych. Jednocześnie, osoby te
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mają obowiązek porównania treści analizowanego oświadczenia z treścią uprzednio
złożonych oświadczeń.

Oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy samorządowych są analizowane
„dwutorowo”, tj. przez podmiot, któremu złożono oświadczenie, a także przez
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd skarbowy. W toku tej anali-
zy istnieje możliwość porównania treści analizowanego oświadczenia majątko-
wego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz
z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT). Dodatkowo, urząd skarbowy uwzględnia zeznanie o wysoko-
ści osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) przez małżonka osoby skła-
dającej oświadczenie. Ważnym elementem wspomagającym tę procedurę jest
wszczęcie kontroli oświadczenia majątkowego przez urząd kontroli skarbowej,
gdy osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zata-
iła prawdę43. Analiza powinna być przeprowadzona w terminie do 30 październi-
ka każdego roku. Jest to również termin przedstawienia radzie jednostki samorzą-
du terytorialnego informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątko-
wego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizo-
wanych oświadczeniach majątkowych oraz działaniach podjętych w związku
z tymi nieprawidłowościami.

Sankcje za naruszenie przepisów antykorupcyjnych

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów antykorupcyjnych jest uregulo-
wana w sposób nieprecyzyjny. Regulacja w tym zakresie zawiera luki, a za ten
sam rodzaj naruszenia wprowadzono różne zasady odpowiedzialności. Trudno
mówić w tej sytuacji o równości wobec prawa.

Należy zwrócić uwagę, że w ustawie „antykorupcyjnej” nie są wyraźnie okre-
ślone środki dyscyplinujące do terminowego złożenia oświadczenia. Taki stan
może sugerować, iż nieterminowe złożenie wymaganego oświadczenia jest cał-
kowicie bezkarne. Uważam jednak, że takie naruszenie prawa może, a nawet po-
winno, skutkować wdrożeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej – o ile ten ro-
dzaj odpowiedzialności dotyczy osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia.
Niedotrzymanie terminu ustawowego jest przecież nienależytym wykonaniem

43 Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio prze-
pisy ustawy z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (DzU z 2004 r., nr 8 poz. 65, ze zm.), dotyczące kontroli
oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych pod-
ległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
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obowiązków, choć oczywiście ocena takiego czynu i decyzja w przedmiocie
wszczęcia postępowania należy zawsze do przełożonego dyscyplinarnego.

Całkowicie inne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do osób pełniących funk-
cje publiczne w samorządzie terytorialnym. Niezachowanie przez radnego termi-
nu złożenia wymaganych oświadczeń powoduje utratę diety do czasu ich złoże-
nia. Począwszy od nowej kadencji,  niezłożenie w terminie oświadczenia mająt-
kowego lub innych oświadczeń (o działalności gospodarczej oraz o umowach
cywilnoprawnych zawartych przez małżonka) przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) będzie powodem wygaśnięcia jego mandatu44. Co do pozostałych funk-
cjonariuszy samorządowych, niezłożenie w terminie wymaganych oświadczeń
powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia, w którym oświadczenie powin-
no być złożone, do dnia jego złożenia, a także obliguje właściwy organ do odwo-
łania ich albo rozwiązania z nimi umowy o pracę najpóźniej po 30 dniach od dnia
upływu terminu złożenia oświadczenia.

W prawie „antykorupcyjnym” ustawodawca wprowadził odpowiedzialność
za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu zajmowa-
nia stanowisk w organach spółek handlowych albo podejmowania w nich zajęć
zarobkowych. Naruszenie tych zakazów stanowi przewinienie służbowe i pocią-
ga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną lub – w zależności od sposobu na-
wiązania stosunku pracy – stanowi podstawę do jego rozwiązania albo odwołania
ze stanowiska. W wypadku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) stanowi to pod-
stawę do wygaśnięcia mandatu. Stosowanie sankcji, o których mowa, budzi po-
ważne wątpliwości w praktyce. Występują tu bowiem dwa różne rygory odpo-
wiedzialności pracowników, których przewinienia mają tę samą wagę. Co wię-
cej, dolegliwość tych dwóch reżimów odpowiedzialności jest drastycznie zróżni-
cowana. Przy odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownik może zostać ukarany
jedną z najłagodniejszych kar przewidzianych w katalogu kar dyscyplinarnych,
zaś w wypadku pracowników niepodlegających odpowiedzialności dyscyplinar-
nej obligatoryjne jest rozwiązanie stosunku pracy. Sytuację dodatkowo kompli-
kuje to, że zróżnicowana odpowiedzialność jednocześnie funkcjonuje w środowi-
skach, gdzie pracownicy wykonują te same zadania, lecz ich status służbowy jest
nieco inny. Przykładem mogą być mianowani i zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę pracownicy urzędów państwowych czy też pracownicy NIK nadzorujący
i wykonujący czynności kontrolne.

44 Zmiana art. 26 ustawy z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (DzU nr 113, poz. 984, ze zm.), wprowadzona ustawą z 8.07.2005 r. o zmianie ustawy o samorzą-
dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( DzU nr 175, poz. 1457).
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Naruszenie zakazów dotyczących swobody podejmowania działalności go-
spodarczej lub innych zajęć zarobkowych przez funkcjonariuszy publicznych, do
których mają zastosowanie przepisy inne niż ustawa „antykorupcyjna”, także po-
woduje odpowiedzialność dyscyplinarną albo skutkuje rozwiązaniem stosunku
pracy. Mam tu na myśli odpowiedzialność sędziów, prokuratorów, policjantów,
funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i innych. W odniesieniu do
parlamentarzystów niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje
odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia,
prawa do uposażenia.

W pragmatyce służbowej pracowników samorządowych nie przewidziano
sankcji za naruszenie zakazu podejmowania zajęć, które mogłyby wywoływać
podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Mimo to Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 18 czerwca 1998 r., w sprawie IPKN 188/98 stwierdził, że „prowadzenie
przez pracownika samorządowego działalności gospodarczej obejmującej czyn-
ności ściśle związane z jego obowiązkami pracowniczymi stanowi przyczynę uza-
sadniającą wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie art. 18 ustawy o pracow-
nikach samorządowych”45. Zdaniem Sądu Najwyższego, już sama możliwość
podejrzenia o stronniczość lub interesowność w razie podjęcia przez pracownika
dodatkowych zajęć związanych z jego obowiązkami pracowniczymi uzasadnia
wypowiedzenie umowy o pracę. Sąd podkreślił, że pracodawca nie musi wykazy-
wać, że pracownik wykonywał swoje obowiązki stronniczo lub interesownie,
a zwłaszcza, że uzyskiwał w związku z ich wykonywaniem jakiekolwiek korzyści.

Kolejnym rodzajem jest odpowiedzialność za niezłożenie oświadczenia ma-
jątkowego. W myśl art. 13 ustawy „antykorupcyjnej” – naruszenie prawa polega-
jące na niezłożeniu wymaganych oświadczeń powoduje „odpowiedzialność służ-
bową”. Nie wiadomo, czy jest to dodatkowy rodzaj odpowiedzialności, czy też
nieprecyzyjne sformułowanie obejmujące odpowiedzialność dyscyplinarną, a być
może także odpowiedzialność porządkową. Wypada podkreślić, że ustawa „anty-
korupcyjna” ani nie określa zasad tej odpowiedzialności, ani nie odsyła do innych
przepisów. Zwracam na tę kwestię uwagę, gdyż Kodeks pracy nie reguluje tego
rodzaju odpowiedzialności, zaś w pragmatykach służbowych jest mowa właśnie
o odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej. Jest jeszcze inna sprawa –
kiedy można mówić o niezłożeniu oświadczenia? Czy niedotrzymanie ustawowe-
go terminu należy traktować jak niezłożenie oświadczenia? Uważam, że nie, po-
nieważ wtedy nie miałaby uzasadnienia odpowiedzialność za nieterminowe zło-
żenie oświadczenia. Najbardziej racjonalną interpretacją jest chyba przyjęcie, że
o niezłożeniu oświadczenia majątkowego można mówić wówczas, gdy nie zosta-

45 Wyrok opubl. OSNAP z 1999 r., nr 13, poz. 421.
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nie ono doręczone podmiotowi uprawnionemu do jego odebrania w ostatnim dniu
okresu, którego dotyczy treść oświadczenia.

Niezależnie od powyższego, do prawa antykorupcyjnego ustawodawca wpro-
wadził odpowiedzialność karną. Sposób sformułowania przepisów karnych nie
może zyskać akceptacji, gdyż zaprzecza podstawowym zasadom prawa karnego.
W art. 14 ustawy „antykorupcyjnej”, za pomocą kilkakrotnego odesłania do in-
nych przepisów został określony odrębny typ przestępstwa, polegającego na po-
daniu nieprawdy w składanych oświadczeniach. Odesłanie dotyczy określenia
zarówno przedmiotu, jak i podmiotu przestępstwa. Jest w nim bowiem mowa o ro-
dzajach oświadczeń (chodzi o oświadczenia wskazane w art. 8 ust. 1 lub w art. 10
ust. 1 ustawy „antykorupcyjnej”) oraz o osobach zobowiązanych do ich złożenia,
z pominięciem jednak funkcjonariuszy samorządowych. Podmiotem tego prze-
stępstwa mogą być również „inne osoby pełniące funkcje publiczne”, wskazane
w art. 2 pkt 11 ustawy „antykorupcyjnej”. Problem tkwi jednak w tym, że te oso-
by nie składają oświadczeń na podstawie przepisów ustawy „antykorupcyjnej”,
lecz innych ustaw, o których wcześniej była mowa. Myślę tu np. o sędziach, pro-
kuratorach, policjantach, żołnierzach zawodowych czy też funkcjonariuszach ABW
i AW. Analizując tę regulację i uwzględniając podstawową zasadę dotyczącą okre-
śloności przestępstwa uważam, że istnieją poważne wątpliwości co do możliwo-
ści pociągnięcia wymienionych funkcjonariuszy do odpowiedzialności karnej za
czyn z art. 14 ustawy „antykorupcyjnej”. Do tych osób z pewnością nie ma zasto-
sowania odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 §1 Kodeksu karnego.
Można ją bowiem zastosować do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, je-
żeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej. Takiej możliwości nie przewidują omówione pragma-
tyki służbowe. Na tym tle paradoksalnie wygląda więc wstawienie do treści uży-
wanych formularzy (wzorów) oświadczeń pouczenia o odpowiedzialności karnej
z art. 233 §1 Kodeksu karnego.

Inne zasady obowiązują wobec parlamentarzystów albo funkcjonariuszy sa-
morządowych. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonych przez nich
oświadczeniach jest kwalifikowane jako przestępstwo z art. 233 §1 Kodeksu kar-
nego. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności,
podczas gdy przestępstwo z art. 14 ustawy „antykorupcyjnej” jest zagrożone karą
pozbawienia wolności do lat 5. To jeszcze nie koniec rozbieżności. Warto w tym
miejscu podkreślić, że dyspozycja w art. 14 ustawy „antykorupcyjnej” nie zawie-
ra w opisie czynu znamienia polegającego na „zatajeniu prawdy”. W tej sytuacji,
w myśl zasady nullum crimen sine lege, rodzą się poważne wątpliwości co do
zasadności konstruowania oskarżenia za brak w treści oświadczenia niektórych
informacji.

Zapobieganie korupcji
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Wskazując na występujące rozbieżności w sposobie uregulowania zasad od-
powiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów antykorupcyjnych muszę stwier-
dzić, że nie widzę żadnego racjonalnego uzasadnienia tego stanu. Zwłaszcza od-
powiedzialność karna za przestępstwo tego samego rodzaju powinna być ustalo-
na według jednolitych zasad, a przepisy powinny być skonstruowane precyzyj-
nie, aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do ich praktycznego stosowania.

Podsumowanie

Po dokonaniu tego krótkiego przeglądu niektórych aktów normatywnych skła-
dających się na prawo antykorupcyjne (nie wyczerpuje on oczywiście wszystkich
problemów) trzeba postawić pytanie – dlaczego osoby pełniące funkcje publicz-
ne są w sprawach podstawowych tak diametralnie różnie traktowane przez pra-
wodawcę?

Według mnie, jest to skutek braku dbałości o spójność systemu prawa i wpro-
wadzania wycinkowych zmian, podczas gdy gruntownej zmiany wymaga dotych-
czasowa koncepcja prawa antykorupcyjnego. Nic dziwnego, że tak rozproszona
i zróżnicowana regulacja, choć przecież dotycząca jednorodnej materii, powodu-
je krytyczne uwagi co do jej skuteczności. Do właściwego stosowania przepisów
antykorupcyjnych konieczne są zmiany. Obawiam się jednak, że nie wystarczy
sięgnąć do opracowanych już projektów zmian ustawy „antykorupcyjnej”. Zmia-
na powinna mieć charakter systemowy i uwzględniać następujące postulaty:

1. Jawność informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych powinna
dotyczyć wszystkich osób zobowiązanych do składania tych oświadczeń. Nie widzę
przekonywających argumentów, aby informacje o majątku funkcjonariuszy sa-
morządowych miały być jawne, zaś informacje o majątku funkcjonariuszy za-
trudnionych w organach państwowych – chronione tajemnicą służbową. Nie sprzyja
to przejrzystości życia publicznego. Co więcej, uważam, że w Biuletynie Infor-
macji Publicznej powinny być publikowane dane o dodatkowych zajęciach za-
robkowych osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych, jeże-
li są one związane przedmiotowo z podejmowanymi rozstrzygnięciami.

2. Niezbędne jest uproszczenie prawa i ujednolicenie zasad  składania oświad-
czeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej dla
wszystkich zobowiązanych osób. Ze względu na charakter służby lub rodzaj peł-
nionej funkcji niektóre elementy treści oświadczenia mogą się różnić, jednak pod-
stawowy zakres informacji i terminy składania oświadczeń powinny być takie
same dla wszystkich.

3. Jednakowy powinien być także tryb analizowania oświadczeń majątkowych.
Analiza powinna być przeprowadzona w określonym terminie i udokumentowa-
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na oraz zawierać zbiorcze dane dotyczące przestrzegania obowiązującego prawa.
Przede wszystkim, należałoby wprowadzić zasadę jawności prezentowania wyni-
ków przeprowadzonych analiz. Wystarczy podanie do wiadomości publicznej
danych zagregowanych. Chodzi o to, aby przedstawić społeczeństwu np. ilu funk-
cjonariuszy złamało ustawowe zakazy i jakie były tego konsekwencje.

4. Konieczne jest ujednolicenie mechanizmów weryfikacji informacji zawar-
tych w oświadczeniach. W każdym wypadku podejrzenia niezgodności danych
ze stanem rzeczywistym powinna istnieć możliwość uruchomienia kontroli skar-
bowej.

5. Jeżeli ustawodawca decyduje się na wprowadzenie odpowiedzialności kar-
nej za podanie w oświadczeniu nieprawdy lub zatajenie prawdy, to czyn taki po-
winien być penalizowany jako odrębny typ przestępstwa, którego może dopuścić
się każda osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego. Nie jest –
moim zdaniem – dopuszczalne w państwie prawa „wybiórcze” stosowanie odpo-
wiedzialności karnej.

6. Obecnie prawo nie daje odpowiedzi, czy i do kiedy można dokonać korekty
w treści oświadczenia. Uważam, że taka możliwość powinna być dopuszczona.
Jest to szczególnie ważne, gdy podmiot analizujący dane zawarte w oświadczeniu
inaczej interpretuje pojęcia ogólne i niedookreślone, którymi posłużył się usta-
wodawca.

Na koniec chcę podkreślić, że wiele wątpliwości można eliminować przyjmu-
jąc racjonalną interpretację przepisów. Poprawienie prawa antykorupcyjnego tak,
aby osiągnąć precyzyjność przepisów i spójność systemową, jest bardzo potrzeb-
ne. Zgodzić się jednak należy z tezą, iż „Trzeba poprawiać prawo. Pamiętajmy
jednak, że prawo to tylko narzędzie. Nie da się przepisami zadekretować uczci-
wości, a wśród polityków nie ma woli przestrzegania prawa. Dopiero kiedy wzro-
śnie świadomość tego co wolno, a czego nie, można będzie mieć nadzieję na
poprawę”46.

dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Departament Prawny

 i Orzecznictwa Kontrolnego w NIK

46 A. Stankiewicz: Ujawnijmy majątki członków rządu, rozmowa z G. Kopińską, dyrektorem pro-
gramu „Przeciw korupcji” Fundacji Batorego, „Rzeczpospolita” z 5.08.2003 r.
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Teresa  Liszcz

OBSADZANIE  WYŻSZYCH  STANOWISK  W  SŁUŻBIE  CYWILNEJ

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej enumeruje art. 41 ust. 1 ustawy
z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej1. Są to stanowiska: 1) dyrektora general-
nego urzędu oraz głównego inspektora audytu wewnętrznego (stanowią one wyż-
szą podgrupę w grupie wyższych stanowisk); 2) osoby kierującej departamentem
(komórką równorzędną) i jej zastępcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
w ministerstwach, w urzędach przewodniczących komitetów wchodzących w skład
Rady Ministrów, w urzędach centralnych organów administracji rządowej,
w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych oraz osoby kierującej wydziałem
(komórką równorzędną) i jej zastępcy w urzędach wojewódzkich2; 3) wojewódz-
kiego lekarza weterynarii i jego zastępcy3.

Są to stanowiska w służbie cywilnej, a więc kandydaci do pracy na tych sta-
nowiskach – zgodnie z postanowieniami art. 153 Konstytucji RP – powinni być
dobierani według kryteriów: profesjonalizmu, rzetelności i politycznej neutralno-
ści, aby przy zmieniających się ekipach politycznych sprawujących władzę
w państwie zapewnić sprawne funkcjonowanie administracji rządowej. Obowią-
zującą metodą wyłaniania kandydatów na te stanowiska jest konkurs.

Ustawa nie dotyczy natomiast osób pełniących kierownicze funkcje w admi-
nistracji rządowej, w szczególności ministrów, kierowników urzędów centralnych,

1 DzU z 1999 r., nr 49, poz. 483, ze zm.; określana dalej jako „ustawa o sc”, bądź – z numerem
artykułu – „usc”.

2 Dla skrócenia tekstu dalej będę ich nazywała dyrektorami – departamentu i wydziału.
3 Wskutek – moim zdaniem – niestaranności legislacyjnej, stanowiska wojewódzkiego lekarza

weterynarii i jego zastępcy zostały dodane do wcześniejszego 2-punktowego wyliczenia po zamykają-
cym je zdaniu, stwierdzającym, że wcześniej wymienione stanowiska stanowią grupę wyższych stano-
wisk w służbie cywilnej. Mimo to nie mam wątpliwości, że należą one do tej grupy.
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sekretarzy i podsekretarzy stanu, ani prezesów różnych agencji rządowych i in-
nych instytucji państwowych, którzy są powoływani z rekomendacji rządzącej
partii lub koalicji politycznej.

Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej reguluje, oprócz przepi-
sów rozdziału 4 ustawy o sc4, wydane na jej podstawie rozporządzenie prezesa
Rady Ministrów z 3 listopada 1999 r. w sprawie sposobu organizowania i szcze-
gółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie
cywilnej5 . Na marginesie trzeba zauważyć, że art. 49 usc nie w pełni odpowiada
wymaganiom stawianym przez art. 92 Konstytucji upoważnieniu ustawowemu
do wydania rozporządzenia, przez to, że niezbyt precyzyjnie określa zakres spraw
przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz nie zawiera wytycznych
dotyczących jego treści. Także niektóre przepisy rozporządzenia budzą wątpli-
wości; na przykład nie wydaje się właściwe to, że w rozporządzeniu, a nie w usta-
wie, są regulowane istotne kwestie dotyczące odwołania od wyniku konkursu.
Część przepisów rozporządzenia nie jest zharmonizowana z przepisami ustawy,
zwłaszcza z wprowadzonymi w wyniku nowelizacji z 2005 r. Dotyczy to w szcze-
gólności przepisów rozporządzenia o odwołaniu od wyniku konkursu i przepisów
ustawy o obowiązkowym upowszechnianiu informacji o wynikach konkursu.

Zasadą ustawową jest, że o wyższe stanowiska w służbie cywilnej może ubie-
gać się, tj. przystąpić do konkursu,  tylko urzędnik służby cywilnej. Od tej zasady
nie ma wyjątku, gdy chodzi o stanowiska dyrektora generalnego oraz głównego
inspektora audytu wewnętrznego. Konkurs na te stanowiska ma zawsze charakter
zamknięty (ograniczony do kręgu aktualnych urzędników służby cywilnej).

W odniesieniu do stanowisk dyrektorów departamentów i dyrektorów wy-
działów oraz ich zastępców ustawa dopuszcza dwa wyjątki od zasady doboru
osób spośród urzędników sc. Pierwszy wyjątek polega na tym, iż gdy mimo dwu-
krotnego przeprowadzenia konkursu na dane stanowisko nie został wyłoniony
kandydat spośród uczestniczących w konkursie urzędników sc, do trzeciego kon-
kursu dopuszcza się osoby, które nie są urzędnikami sc, tj. zarówno pracowników
(umownych) sc, jak i osoby spoza korpusu służby cywilnej. Do sekwencji dwóch
„bezskutecznych” konkursów, po których do trzeciego konkursu dopuszcza się
kandydatów spoza grupy urzędników sc, nie wchodzi ponowny konkurs zarzą-
dzony przez szefa służby cywilnej na podstawie art. 47 usc z powodu stwierdze-
nia naruszenia zasad przeprowadzenia poprzedniego konkursu6.

4 Rozdział ten został istotnie zmieniony ustawą z 17.06.2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywil-
nej oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 1342, poz. 1110).

5 DzU nr 91, poz. 1028, ze zm., zwane dalej „rozporządzeniem”.
6 Tak, moim zdaniem słusznie, J. Jagielski, K. Rączka: Komentarz do ustawy o służbie

cywilnej, Warszawa 2001, s. 146.
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Drugi wyjątek przewiduje przepis art. 42 ust. 3 usc, stanowiący, iż szef służby
cywilnej może wyrazić zgodę na dopuszczenie do konkursu – zarówno pierwsze-
go, jak i ewentualnych kolejnych – na jedno z tych stanowisk osób niebędących
urzędnikami sc, jeżeli do pracy na tych stanowiskach niezbędne są szczególne
doświadczenie lub umiejętności zawodowe. Ten wyjątek dotyczy również stano-
wisk wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

Sądzę, że wyjątki te są uzasadnione obecnie i będą w najbliższej przyszłości,
gdyż grupa urzędników sc jest stosunkowo nieliczna i może brakować wśród nich
dobrych lub chętnych kandydatów na niektóre wyższe stanowiska. Co do zasady
uważam jednak za słuszne rozwiązanie polegające na tym, że wyższe stanowiska
w służbie cywilnej obsadza się w drodze awansowania jej urzędników, a nie przez
zatrudnianie osób spoza korpusu tej służby.

Kandydaci spoza korpusu służby cywilnej muszą, oczywiście, spełniać te same
wymagania kwalifikacyjne, które są stawiane członkom korpusu, w szczególno-
ści warunki brzegowe zatrudnienia w służbie cywilnej, określone w art. 4 usc
(obywatelstwo polskie, pełnia praw publicznych, niekaralność za przestępstwo
umyślne, nieposzlakowana opinia).

Konkursy na wyższe stanowiska w służbie cywilnej przeprowadza szef sc,
z tym że konkurs na stanowiska wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego za-
stępcy odbywa się na wniosek głównego lekarza weterynarii, złożony po porozu-
mieniu z właściwym wojewodą.

W celu przeprowadzenia konkursu szef służby cywilnej powołuje (obowiąz-
kowo) zespół konkursowy liczący co najmniej 5 osób. Składy zespołów są zróż-
nicowane w zależności od tego, o jakie wyższe stanowisko w służbie cywilnej
chodzi. Określa je rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (obecnie rozporzą-
dzenie z 3 listopada 1999 r.).

W skład zespołu konkursowego na stanowisko głównego inspektora audytu
wewnętrznego lub dyrektora generalnego urzędu wchodzą: 3 przedstawiciele pre-
zesa RM i 4 przedstawiciele szefa sc.

W skład zespołu konkursowego na stanowisko dyrektora departamentu w urzę-
dzie centralnym lub dyrektora wydziału urzędu wojewódzkiego bądź ich zastęp-
ców wchodzą: 3 przedstawiciele prezesa RM oraz dyrektor generalny właściwe-
go urzędu i dwie wskazane przez niego osoby.

Zespół konkursowy na stanowisko wojewódzkiego lekarza weterynarii lub
jego zastępcy składa się z: 2 przedstawicieli głównego lekarza weterynarii, 1 przed-
stawiciela wojewody oraz 3 przedstawicieli szefa sc.

Szef służby cywilnej powinien wyznaczać swoich przedstawicieli do składu
zespołów konkursowych „spośród osób, których wiedza, doświadczenie zawodo-
we oraz autorytet dają rękojmię prawidłowego wykonywania zadań zespołu”. Szef
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służby cywilnej wyznacza przewodniczącego zespołu spośród jego członków.
Członkowie zespołu mogą wybrać ze swojego grona wiceprzewodniczącego ze-
społu, który wykonuje zadania przewodniczącego w razie jego nieobecności.

Członkiem zespołu nie może być osoba, która jest małżonkiem kandydata lub
jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostaje
wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym (np. konkubinat, „zwią-
zek partnerski”, byłe małżeństwo, wspólnictwo w jakimś przedsięwzięciu, bliska
współpraca zawodowa, towarzyska zażyłość), że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do jej bezstronności. Jeżeli tego rodzaju okoliczności stanowiące
przeszkodę dla członkostwa w zespole zostaną ujawnione dopiero po powołaniu
zespołu, szef sc ma obowiązek dokonać odpowiedniej zmiany w jego składzie.
Powinien też uznać za nieważne dotychczasowe czynności zespołu, jeżeli osoba,
której dotyczyła przeszkoda, „brała udział w pracach zespołu”. Należy zwrócić
uwagę, że dotychczasowe czynności zespołu nie są nieważne z mocy samego
prawa, lecz powinny być uznane za nieważne, czyli w istocie unieważnione de-
cyzją szefa sc, jeżeli stwierdzi on, że inkryminowany członek zespołu brał udział
w jego pracach. Uznaniu za nieważne nie podlegają przy tym poszczególne czyn-
ności zespołu, w których brała udział ta osoba, lecz wszystkie czynności wykona-
ne przez zespół, w składzie którego osoba ta się znajdowała, o ile brała udział
w jakichkolwiek czynnościach tego zespołu.

Zgodnie z przepisem §3 ust. 2 rozporządzenia, osoby biorące udział w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu konkursu nie mogą przystąpić do tego konkursu.
Przepis ten nie jest dostatecznie jasny, zwłaszcza gdy chodzi o osoby, których
dotyczy. Z całą pewnością należą do nich członkowie zespołu konkursowego, ale
nie tylko oni, lecz także inne osoby pracujące przy organizacji i przeprowadzaniu
konkursu, na przykład eksperci przygotowujący teksty lub inne materiały do po-
stępowania konkursowego. Sądzę, że nie powinny być objęte zakazem osoby
wykonujące czysto techniczne czynności związane z przygotowaniem konkursu,
ale też nie wydaje się możliwe, aby osoby wykonujące takie czynności pretendo-
wały do udziału w konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej. Zwrot, iż
osoby te „nie mogą przystąpić do konkursu” oznacza, moim zdaniem, iż zespół
konkursowy nie powinien ich dopuścić do udziału w konkursie.

O powołaniu zespołu konkursowego szef sc powinien niezwłocznie zawiado-
mić na piśmie przewodniczącego Rady Służby Cywilnej, podając w zawiadomie-
niu nazwę urzędu i stanowiska, którego dotyczy konkurs oraz skład zespołu.

Zespół konkursowy jest uważany za organ pomocniczy szefa sc7. Trzeba jed-
nak zwrócić uwagę, że jego powołanie jest obligatoryjne i że ma on do wykonania

7 J. Jagielski, K. Rączka: op. cit.

Obsadzanie wyższych stanowisk



[254]58

zadania przypisane mu przez prawo (przepis §2 ust. 1 rozporządzenia), a nie wyzna-
czone przez szefa sc. Są one następujące: 1) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu albo
o odmowie dopuszczenia poszczególnych kandydatów do konkursu; 2) przepro-
wadzenie konkursu; 3) ustalenie wyniku konkursu. Szef sc nie może sam tych
zadań wykonać ani zignorować wyników konkursu przeprowadzonego przez ze-
spół, jednakże osoby biorące udział w konkursie mogą złożyć odwołanie od jego
wyniku do szefa sc.

Rozporządzenie bardzo szczegółowo reguluje sposób podejmowania decyzji
(uchwał) przez zespół konkursowy. Zespół co do zasady podejmuje uchwały jed-
nomyślnie, przy obecności co najmniej 2/3 swego składu. W razie nieosiągnięcia
jednomyślności przewodniczący zespołu powinien przeprowadzić głosowanie
imienne (również przy kworum co najmniej 2/3 składu). W tym głosowaniu do
podjęcia uchwały wystarczy zwykła większość głosów, a w razie równej liczby
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Konkurs na wolne wyższe stanowisko w służbie cywilnej szef sc ogłasza
w Biuletynie Służby Cywilnej. Ogłoszenie o konkursie – poza określeniem urzę-
du i stanowiska – powinno zawierać: 1) wymagania związane ze stanowiskiem
pracy, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne (warunkują dopuszczenie do
konkursu), a które dodatkowe; 2) zakres zadań wykonywanych na danym stano-
wisku pracy; 3) wskazanie wymaganych dokumentów; 4) termin i miejsce skła-
dania dokumentów.

Szef służby cywilnej informuje o ogłoszonym konkursie dyrektorów general-
nych urzędów, a ci mają obowiązek upowszechnić tę informację w kierowanych
przez siebie urzędach.

Do konkursu może przystąpić (zostać dopuszczona) osoba spełniająca wyma-
gania określone w ogłoszeniu.

Wymagania dotyczące stanowiska, na które przeprowadzany jest konkurs,
ustala szef sc w porozumieniu z ministrem, kierownikiem urzędu centralnego lub
wojewodą, w którego urzędzie znajduje się to stanowisko, biorąc pod uwagę
w szczególności okoliczności wymienione w §5 rozporządzenia (rodzaj wykony-
wanych zadań, zakres odpowiedzialności kierowniczej, zakres uprawnień do po-
dejmowania decyzji, rodzaj i zakres kontaktów niezbędnych do wykonywania
zadań, liczbę podległych pracowników i zakres ich samodzielności).

Wymagania w zakresie predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności
kierowniczych mogą obejmować w szczególności: zdolności analityczne, kreatyw-
ność, elastyczność, pewność siebie, komunikatywność, odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność myśle-
nia strategicznego.

Teresa Liszcz
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Dla każdego konkursu odrębnie określa się szczegółowe wymagania warun-
kujące dopuszczenie kandydata do udziału w tym konkursie. Pierwszym z nich
jest brak przeszkód prawnych do zatrudnienia na stanowisku, którego dotyczy
konkurs. Przeszkody prawne mogą wiązać się na przykład z tym, że w następ-
stwie zatrudnienia danego kandydata powstałby stosunek podległości między nim
a jego małżonkiem, bliskim krewnym lub powinowatym (art. 71 usc). Inną prze-
szkodą może być orzeczona prawomocnie w stosunku do kandydata (i niezatarta)
kara dyscyplinarna zakazu przystępowania do konkursu na wyższe stanowisko
w służbie cywilnej przez okres 2 lat (art. 107 ust. 1 pkt 5 usc) bądź zakazu zajmo-
wania wyższych stanowisk w tej służbie przez okres od 2 do 5 lat. Jeżeli kandydat
jest urzędnikiem służby cywilnej w stanie nieczynnym, to może przystąpić do
konkursu na wyższe stanowisko w tej służbie tylko po uzyskaniu zgody szefa sc
(art. 57 ust. 6 usc).

W wypadku kandydatów spoza korpusu służby cywilnej może to być niespeł-
nienie któregoś z warunków brzegowych określonych w art. 4 usc, a także orze-
czona prawomocnie i niezatarta kara dyscyplinarna wydalenia (urzędnika sc) ze
służby cywilnej bądź wydalenia (pracownika sc) z pracy w urzędzie, która ozna-
cza zakaz ubiegania się o zatrudnienie w korpusie służby cywilnej przez okres
5 lat.

Drugie wymaganie powinno dotyczyć okresu wcześniejszego zatrudnienia
kandydata, w tym okresu pracy na określonych stanowiskach (kierowniczych,
samodzielnych lub związanych z określonym rodzajem działalności).

Trzeci rodzaj wymagań to wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych,
tj. wykształcenia, posiadanych uprawnień zawodowych lub znajomości określo-
nego języka obcego.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić dokumenty po-
twierdzające spełnienie określonych w ogłoszeniu o konkursie wymagań warun-
kujących dopuszczenie do konkursu. Ogłoszenie o konkursie powinno wskazy-
wać, jakie to mają być dokumenty.

Termin składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o konkursie nie może
być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Służ-
by Cywilnej. Po upływie tego terminu szef sc upowszechnia w Biuletynie Infor-
macji Publicznej listę kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Chodzi o listę
wszystkich zgłoszonych kandydatów, a nie tylko tych spośród nich, którzy zostali
dopuszczeni do konkursu. Lista ta powinna zawierać jedynie imię i nazwisko kan-
dydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywil-
nego, czyli – zgodnie z art. 25 k.c. – miejscowość, w której przebywa z zamiarem
stałego pobytu.

Obsadzanie wyższych stanowisk
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Ustawa o służbie cywilnej w art. 44a stanowi, iż informacje o kandydatach,
którzy zgłosili się do konkursu, w zakresie objętym wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu o konkursie, stanowią informację publiczną i podlegają udostęp-
nianiu na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej8.

Zespół konkursowy rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia
kandydata do konkursu na podstawie złożonych przez niego dokumentów
(§6 ust. 4 rozporządzenia). W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia o odmowie
dopuszczenia do konkursu przewodniczący zespołu ma obowiązek zawiadomić
o tym kandydata na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, z podaniem przyczyny
odmowy (§6 ust. 5 rozporządzenia). Przyczyną odmowy dopuszczenia do udziału
w konkursie może być tylko istnienie przeszkody prawnej do zatrudnienia na da-
nym stanowisku, niespełnienie wymagań co do kwalifikacji zawodowych lub
okresu zatrudnienia, określonych w ogłoszeniu o konkursie, albo złożenie doku-
mentów po upływie terminu ich składania, podanego w ogłoszeniu. Przepisy nie
ustanawiają prawa kandydata do odwołania się od decyzji zespołu o odmowie
dopuszczenia go do konkursu, co nie jest – moim zdaniem – właściwe. Wszak nie
jest z góry wykluczone, że zespół na przykład bezzasadnie uzna istnienie prze-
szkody prawnej, mylnie zinterpretuje jakiś dokument bądź uzna go za nieważny
albo przyjmie niewłaściwą datę złożenia dokumentów w wypadku, gdy nie były
one złożone bezpośrednio w siedzibie Urzędu Szefa Służby Cywilnej, lecz w pol-
skim urzędzie konsularnym bądź za pośrednictwem poczty lub innego posłańca.
Brak wyraźnego uregulowania co do możliwości odwołania się od odmowy do-
puszczenia do konkursu nie stoi na przeszkodzie temu, aby zainteresowany zwró-
cił się do przewodniczącego zespołu albo – co wydaje się właściwsze – do szefa
sc – z żądaniem zmiany tej decyzji, wykazując, iż narusza ona prawo. Sądzę, że
temu, między innymi, służy przepis zobowiązujący przewodniczącego zespołu
do zawiadomienia w sformalizowany sposób i w krótkim czasie (7 dni) kandyda-
ta o przyczynie odmowy dopuszczenia go do konkursu. Takie nieformalne odwo-
łanie kandydata powinno być zgłoszone niezwłocznie, aby dotarło do adresata
przed terminem rozpoczęcia konkursu. Nie wątpię, że w sytuacji, gdy skarżący
miałby rację, decyzja w sprawie dopuszczenia go do udziału w konkursie została-
by zmieniona.

Przewodniczący zespołu jest obowiązany zawiadomić kandydatów dopusz-
czonych do konkursu o miejscu i terminie jego przeprowadzenia co najmniej 7 dni
przed tym terminem, na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.

8 DzU nr 112, poz. 1198, ze zm.

Teresa Liszcz
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O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu oraz o miejscu i terminie
posiedzeń zespołu konkursowego przewodniczący zawiadamia, co najmniej na
7 dni przed tymi terminami, przewodniczącego Rady Służby Cywilnej albo przed-
stawiciela Rady upoważnionego do obserwacji przebiegu konkursu.

Sposób przeprowadzenia konkursu, a zwłaszcza jego pierwszego etapu, ja-
kim jest sprawdzian, jest bardzo szczegółowo uregulowany w rozporządzeniu.
Regulacja ta ma spowodować, aby konkursy były przeprowadzane uczciwie, z wy-
łączeniem możliwości korzystania przez uczestników w czasie sprawdzianu z nie-
dozwolonych pomocy lub wsparcia z zewnątrz przy rozwiązywaniu zadań oraz
pomocy ze strony osób przeprowadzających konkurs (nakaz równoczesnej obec-
ności co najmniej dwóch albo trzech członków zespołu konkursowego przy doko-
nywaniu czynności konkursowych) oraz aby stosowane były jednakowe, zobiek-
tywizowane kryteria ocen wobec wszystkich uczestników.

Ze zrozumiałych względów nie będę tu omawiała szczegółów procedury kon-
kursowej, lecz ograniczę się do najważniejszych jej elementów. Konkurs składa
się z dwóch etapów: sprawdzianu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Sprawdzian przeprowadza się za pomocą testu wyboru, wypowiedzi na zada-
ne pytania, testów psychologicznych lub zadań symulacyjnych, w formie pisem-
nej lub ustnej. Może odbywać się jednorazowo bądź w częściach, w różnych ter-
minach. Członkowie zespołu konkursowego obecni podczas sprawdzianu lub jego
części sporządzają protokół z jego przebiegu.

Jeżeli sprawdzian odbywa się w częściach, każda jego część kończy się oceną,
wyrażaną w sposób punktowy bądź opisowy. Dopuszczenie do udziału w kolej-
nej części sprawdzianu może być uzależnione od uzyskania minimalnej oceny
wyrażonej w punktach9  lub ograniczone do określonej liczby kandydatów, którzy
uzyskali najlepsze oceny.

Również cały etap konkursu podlega analogicznemu sposobowi oceniania,
a dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej po zakończeniu sprawdzianu może
być uzależnione od uzyskania minimalnej punktowej oceny lub ograniczone do
określonej z góry liczby kandydatów, którzy uzyskali najlepsze oceny. Trzeba
przy tym zauważyć, że niedopuszczenie kandydata do dalszej części sprawdzianu
z powodu zbyt niskiej oceny, oznacza jednocześnie niedopuszczenie go do dru-
giego etapu konkursu.

Przewodniczący zespołu ma obowiązek poinformować każdego kandydata na
piśmie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem konkursu, o formie i czasie prze-

9 Nie wiadomo, dlaczego wyłączono w tym wypadku możliwość posłużenia się oceną opisową,
chyba że chodzi tu o oceny opisowe wyrażone inaczej niż w tradycyjnej skali, tj. od oceny niedostatecz-
nej do bardzo dobrej.
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prowadzenia sprawdzianu lub jego części, sposobie wyrażania oceny (punkto-
wym bądź opisowym) oraz warunkach dopuszczania do udziału w kolejnym eta-
pie konkursu lub części sprawdzianu.

Przepisy prawne nie dają kandydatowi prawa do odwołania się od decyzji
zespołu konkursowego odmawiającej mu dopuszczenia do kolejnej części spraw-
dzianu lub do kolejnego etapu konkursu. Jednakże, podobnie jak w wypadku de-
cyzji o odmowie dopuszczenia do konkursu, może on i te decyzje faktycznie kwe-
stionować – ustnie lub w piśmie adresowanym do zespołu konkursowego lub do
szefa sc, wskazując na naruszenie zasad przeprowadzania sprawdzianu, które miało
wpływ na ocenę bądź na błędy popełnione przy jego ocenianiu.

Nie jest jasne, czy kandydat niedopuszczony do kolejnej części sprawdzianu
lub drugiego etapu konkursu może domagać się niezwłocznego udostępnienia mu
dokumentów zawierających jego indywidualne oceny wraz z ich uzasadnieniem,
co mogłoby mu ułatwić kwestionowanie niekorzystnej dla niego decyzji. Przepis
§15 rozporządzenia expressis verbis ustanawia takie prawo każdego kandydata
na krótki czas po zakończeniu konkursu. Może to oznaczać, że w czasie trwania
konkursu takie prawo kandydatowi nie przysługuje. Nie widzę jednak przeszkód,
aby kandydatowi wykluczonemu decyzją zespołu konkursowego z udziału w dal-
szej części konkursu umożliwić na jego żądanie wgląd do dotyczących go doku-
mentów, zanim rozpocznie się kolejna część postępowania konkursowego. Przy
stosunkowo niewielkich liczbach kandydatów zgłaszających się do konkursów
na wyższe stanowiska w służbie cywilnej nie wydaje się to nadmiernym obciąże-
niem zespołu konkursowego.

Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu i oceny kandy-
datów, zespół konkursowy otrzymuje od szefa służby cywilnej. Są to: opis stano-
wiska pracy, a także wymagania dotyczące stanowiska podane w ogłoszeniu o kon-
kursie; materiały służące przeprowadzeniu konkursu, w szczególności: testy, py-
tania i zadania symulacyjne; określenie sposobu oceniania kandydata; określenie
czasu przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu lub części sprawdzia-
nu; jednakowe dla wszystkich kandydatów warunki dopuszczenia do udziału w ko-
lejnym etapie konkursu lub części sprawdzianu. Świadczy to – obok składu ze-
społu konkursowego – o dominacji szefa sc w konkursach.

Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem dopuszczonym do drugiego etapu
konkursu prowadzi zespół przy udziale co najmniej 3 jego członków. Członkowie
zespołu obecni  przy rozmowie kwalifikacyjnej sporządzają protokół z jej prze-
biegu. Rozmowa kwalifikacyjna nie została w jakikolwiek sposób uregulowana,
lecz z celu jakiemu służy konkurs wynika, że powinna dotyczyć zagadnień zwią-
zanych z pracą na stanowisku, którego dotyczy konkurs.
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Po przeprowadzeniu konkursu zespół, w drodze uchwały, ustala wynik kon-
kursu, wskazując jednego najlepszego kandydata lub większą liczbę najlepszych
kandydatów na stanowisko, którego dotyczył konkurs, albo odstępując od wska-
zania kandydata na to stanowisko, jeżeli żaden z kandydatów biorących udział
w konkursie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla
tego stanowiska (§13 rozporządzenia). Przewodniczący zespołu konkursowe-
go przekazuje szefowi sc dokumentację przebiegu konkursu w terminie 7 dni od
podjęcia uchwały o wyniku konkursu.

Ustawa w art. 44c dotyczącym ogłaszania wyniku konkursu mówi „o wybo-
rze kandydata”, co nie przesądza jednakże o tym, że nie może to być więcej niż
jeden kandydat, zgodnie z tym, co expressis verbis stanowią przepisy rozporzą-
dzenia wykonawczego. Sądzę, że nie jest złe rozwiązanie polegające na tym, iż
w wypadku gdy zespół konkursowy stwierdzi, że dwie lub więcej osób uczestni-
czących w konkursie w takim samym lub bardzo zbliżonym stopniu spełnia wy-
magania konkursowe, ostatecznego wyboru spośród nich dokonuje szef sc.

Przepisy nie wskazują wprost, w jaki sposób zespół powinien dochodzić do
ustalenia wyniku konkursu – w szczególności, czy decydująca jest liczba punk-
tów bądź wysokość ocen opisowych uzyskanych przez poszczególnych kandyda-
tów. Wydaje się, że jest to punkt wyjścia do ustalenia wyniku, który może być
jednakże skorygowany przez uwzględnienie oceny kandydata wynikającej z roz-
mowy kwalifikacyjnej. Wszystkie oceny kandydata powinny być dokonywane
pod kątem spełniania przez niego wymagań określonych w ogłoszeniu. Przepisy
nie ustanawiają expressis verbis obowiązku uzasadnienia wyników konkursu, jed-
nak pośrednio obowiązek taki wynika z przepisów art. 44c ust. 1 pkt 4 ustawy,
który, określając zawartość informacji o wyniku konkursu, wymienia uzasadnie-
nie wyboru kandydata albo niewyłonienia kandydata.

Szef służby cywilnej w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji konkursu
powinien zawiadomić kandydata na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, o wyni-
ku konkursu oraz o otrzymanych przez niego ocenach. Z treści przepisu wynika,
iż zawiadomieni powinni zostać wszyscy kandydaci uczestniczący w konkursie,
także ci, którzy nie zostali dopuszczeni do drugiego etapu. Nie bierze się nato-
miast pod uwagę kandydatów niedopuszczonych do konkursu.

W ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia kandydat ma prawo wglądu do
uchwały o wyniku konkursu oraz do dokumentów zawierających jego indywidu-
alne oceny wraz z ich uzasadnieniem. W tym samym terminie osoba uczestniczą-
ca w konkursie może złożyć odwołanie od wyniku konkursu. Odwołanie może
złożyć tylko kandydat uczestniczący w konkursie, chociażby odpadł z niego przed
zakończeniem, nie może go natomiast złożyć kandydat, który nie został dopusz-
czony do konkursu.
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Sformułowanie „odwołanie od wyniku konkursu” nie jest jasne. Nie wiado-
mo, czy kandydat może kwestionować wynik konkursu tylko w odniesieniu do
siebie, czy w szerszym zakresie, także w odniesieniu do innych kandydatów.
Wydaje się, że nie ma podstaw do zawężania  zakresu prawa do odwołania, zwłasz-
cza że zakwestionowanie wyniku konkursu w odniesieniu do jednego z kandyda-
tów z reguły oznacza równoczesne zakwestionowanie go w odniesieniu do pozo-
stałych uczestników konkursu. W odwołaniu od wyniku konkursu odwołujący się
może zarówno kwestionować sam wynik konkursu, jak i wskazywać na uchybie-
nia w postępowaniu konkursowym, które – jego zdaniem – wpłynęły na ustalenie
wyniku. Może też w szczególności kwestionować zasadność niedopuszczenia go
do kolejnej części sprawdzianu czy też kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, szef sc powinien rozpatrzyć odwołanie
(to znaczy, moim zdaniem, udzielić odpowiedzi na nie) w terminie 30 dni od jego
otrzymania.

Przepisy nie przewidują możliwości wniesienia skargi do sądu na decyzję
szefa sc oddalającą odwołanie. Moim zdaniem, na gruncie obowiązującego pra-
wa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie jest to jednak całkowicie
wykluczone.

Przepisy nie regulują wprost kwestii, co powinien zrobić szef służby cywil-
nej, jeśli uzna odwołanie uczestnika konkursu za uzasadnione. Wydaje się jed-
nak, że sam nie może zmienić wyniku konkursu ani polecić dokonanie zmiany
zespołowi konkursowemu, z wyjątkiem wypadku, gdy przy ustaleniu wyniku kon-
kursu popełniono oczywistą pomyłkę, wynikającą na przykład z błędnego zsu-
mowania punktów ocennych otrzymanych przez poszczególnych uczestników
konkursu. W pozostałych wypadkach powinien zarządzić przeprowadzenie po-
nownego konkursu. Zgodnie bowiem z art. 47 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia
naruszenia zasad przeprowadzenia konkursu szef sc zarządza ponowne przepro-
wadzenie konkursu, które „unieważnia” poprzedni konkurs. W szczególności
powinien to uczynić na wniosek Rady Służby Cywilnej, jeżeli obserwator kon-
kursu z jej ramienia stwierdzi takie naruszenie, chociaż wniosek Rady nie jest dla
szefa sc prawnie wiążący. Informację o zarządzeniu przeprowadzenia ponowne-
go konkursu szef sc upowszechnia w biuletynach: Służby Cywilnej i Informacji
Publicznej w terminie 30 dni od wydania tego zarządzenia. Ustawa nie przewidu-
je drogi prawnej do kwestionowania takiego zarządzenia szefa sc, podobnie jak
w wypadku, gdy nie zarządził on ponownego przeprowadzenia konkursu, mimo
stwierdzonego naruszenia zasad przeprowadzania konkursu w trakcie pierwsze-
go postępowania konkursowego.

Ogłoszenie to powinno odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla ogło-
szenia o pierwszym konkursie.
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Dokonana w 2005 r. nowelizacja ustawy o służbie cywilnej, w celu rozszerze-
nia jawności i tym samym kontroli społecznej postępowania zmierzającego do
obsadzenia wyższych stanowisk, obliguje szefa sc, „aby w określonych termi-
nach upowszechnił informację o wyniku konkursu oraz informację o obsadzeniu
albo o powodach nieobsadzenia stanowiska, na które był przeprowadzony
konkurs”.

Zgodnie z art. 44c ustawy, informację o wyniku konkursu szef sc powinien
upowszechnić w biuletynach: Służby Cywilnej i Informacji Publicznej w ciągu
30 dni od zakończenia prac przez zespół konkursowy; jako dzień zakończenia
prac zespołu należy, moim zdaniem, traktować dzień przekazania przez zespół
szefowi sc dokumentacji przebiegu konkursu. Informacja ta – poza określeniem
urzędu i stanowiska pracy, którego dotyczył konkurs – zawiera imię i nazwisko
kandydata (kandydatów) oraz jego (ich) miejsce zamieszkania, a także uzasad-
nienie wyboru kandydata (kandydatów) albo uzasadnienie niewyłonienia żadne-
go kandydata.

W myśl art. 44d, szef sc powinien niezwłocznie upowszechnić informację
„o obsadzeniu stanowiska w drodze konkursu albo o powodach nieobsadzenia
stanowiska”. Uważam, że nie należy ogłaszać tej informacji wówczas, gdy zosta-
ła upowszechniona informacja o tym, iż w wyniku konkursu nie wyłoniono kan-
dydata na stanowisko. Przepis art. 44d usc jest wyjątkowo niedbale sformułowa-
ny. Nie wiadomo, od kiedy liczy się owo „niezwłocznie” – od daty upowszech-
nienia informacji o wyniku konkursu, czy od daty obsadzenia stanowiska bądź
podjęcia decyzji, że nie zostanie obsadzone w wyniku danego konkursu. Uwa-
żam, że powinno to nastąpić niezwłocznie po podjęciu jednej z dwóch ostatnich
wymienionych decyzji.

Kolejność zdarzeń, a także kolejność przepisów dotyczących ogłoszenia wska-
zuje na to, że upowszechnienie informacji o obsadzeniu stanowiska albo o jego
nieobsadzeniu i powodach nieobsadzenia powinno nastąpić po ogłoszeniu infor-
macji o wyniku konkursu. Przemawia za tym również to, iż ogłaszanie wyniku
konkursu ma – jak sądzę – nie tylko cel informacyjny, ale także ma umożliwić
zgłoszenie ewentualnych zarzutów, w szczególności przeszkód prawnych doty-
czących zwycięskiego kandydata (kandydatów), które mogłyby zapobiec obsa-
dzeniu stanowiska przez osobę niegodną. Jednakże stosunkowo długi termin upo-
wszechnienia informacji o wyniku konkursu (30 dni od jego zakończenia), przy
równoczesnym obowiązku niezwłocznego poinformowania o obsadzeniu albo
o nieobsadzeniu stanowiska  w wyniku konkursu, może doprowadzić do sytuacji,
gdy szef sc, nie naruszając litery prawa, może upowszechnić informację doty-
czącą obsadzenia stanowiska przed informacją o wyniku konkursu, co nie jest –
moim zdaniem – zgodne z ratio legis ustawy.
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Informacja o obsadzeniu stanowiska powinna wskazywać – poza określeniem
urzędu i stanowiska – datę obsadzenia stanowiska, imię, nazwisko i miejsce za-
mieszkania osoby, która zajęła stanowisko, a także jej ostatnie miejsce zatrudnie-
nia i zajmowane tam stanowisko oraz wykształcenie i nazwę uczelni (jak należy
się domyślać, uczelni, którą ta osoba ukończyła). Jeżeli w wyniku konkursu nie
obsadzono stanowiska, należy w informacji podać powody nieobsadzenia. Jed-
nym z takich powodów może być zarządzenie szefa sc o ponownym przeprowa-
dzeniu konkursu z powodu „stwierdzenia naruszenia zasad przeprowadzenia
konkursu”.

Przepis art. 44d usc nie wskazuje sposobu upowszechnienia informacji w spra-
wie obsadzenia stanowiska w drodze konkursu. Należy więc – moim zdaniem –
przez analogię zastosować w tym wypadku przepis art. 44c ustawy, dotyczący
upowszechniania informacji o wyniku konkursu, nakazujący ich ogłoszenie w biu-
letynach: Służby Cywilnej i Informacji Publicznej.

Nowe przepisy ustawy o obowiązkowym ogłaszaniu informacji o wyniku kon-
kursu oraz w sprawie obsadzenia stanowiska nie zostały zharmonizowane z nie-
zmienionymi w tej części przepisami rozporządzenia wykonawczego, dotyczący-
mi odwołania uczestników konkursu od jego wyniku. Jeśli się zważy, że ostatecz-
ny termin rozpatrzenia przez szefa sc wniesionych w terminie odwołań od wyni-
ku konkursu przypada w czterdziestym czwartym dniu po zakończeniu konkursu,
a termin upowszechnienia informacji o wyniku konkursu wynosi 30 dni od jego
zakończenia, to można by dojść do wniosku, że w niektórych wypadkach szef sc
mógłby ogłosić wynik konkursu przed rozpatrzeniem odwołań od tego wyniku.
Byłby to jednak błędny  wniosek. Nie ulega bowiem wątpliwości, że informacja
o wyniku konkursu może być opublikowana dopiero po rozpatrzeniu wszystkich
wniesionych w terminie odwołań od wyniku konkursu. Jeżeli szef sc chciałby
przy tym zachować 30-dniowy termin ogłoszenia wyniku (mający charakter tylko
instrukcyjny), to powinien odpowiednio przyspieszyć rozpatrzenie odwołań.

Nie jest jasne, czy szef sc powinien upowszechnić informację o wyniku kon-
kursu w wypadku, gdy – na wniosek Rady Służby Cywilnej po uwzględnieniu
odwołania uczestnika konkursu bądź stwierdzeniu w innym trybie naruszenia za-
sad przeprowadzenia konkursu – zarządzi przeprowadzenie ponownego konkur-
su. Moim zdaniem, również w takiej sytuacji – zarówno ze względu na brzmienie
art. 44c, jak i na jego cel, jakim jest jawność postępowania konkursowego – po-
winno nastąpić ogłoszenie informacji o wyniku konkursu, uzupełnionej o infor-
mację o nieobsadzeniu stanowiska z powodu „unieważnienia” konkursu przez
zarządzenie przeprowadzenia nowego konkursu wraz z uzasadnieniem tego za-
rządzenia. W tym wypadku racjonalne jest, moim zdaniem, skomasowanie w jed-
nej całości informacji o wyniku konkursu i powodach nieobsadzenia stanowiska.
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Ustawa nie zawiera wyraźnej regulacji co do tego, czy  wynik prawidłowo
przeprowadzonego konkursu (tj. w sytuacji, gdy szef sc nie wydał zarządzenia
o przeprowadzeniu ponownego konkursu na to samo stanowisko) jest wiążący
dla prezesa Rady Ministrów oraz szefa sc, którzy – stosownie do rodzaju stanowi-
ska – decydują o jego obsadzeniu.

Jednakże zarówno ratio legis przepisów (wybór najlepszego kandydata w sfor-
malizowanej procedurze, przeprowadzanej przez kolegialne ciało), jak i stanow-
cze brzmienie przepisów art. 41 ust. 2 oraz art. 48 ustawy wskazują – moim zda-
niem – jednoznacznie na to, że organy te co do zasady są związane wynikiem
konkursu.

Bez wątpienia związanie to występuje zawsze, gdy wynik konkursu jest nega-
tywny, tj. gdy nie zostanie wyłoniony żaden kandydat spełniający w wystarczają-
cym stopniu wymagania postawione w ogłoszeniu o konkursie. Właściwy organ
nie może w takim wypadku obsadzić stanowiska, a dokonana przez niego czyn-
ność prawna zmierzająca do tego celu musiałaby być uznana za sprzeczną z ustawą,
a co za tym idzie – nieważną, chyba że chodziłoby o powierzenie czasowego
pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Jeżeli w wyniku konkursu został wyłoniony jeden najlepszy lub większa licz-
ba „najlepszych” kandydatów, to stanowisko powinno zostać obsadzone. W razie
wyłonienia więcej niż jednego kandydata szef służby cywilnej ma możliwość wy-
boru jednego z nich.

Tryb obsadzenia wyższych stanowisk w służbie cywilnej kandydatami wyło-
nionymi w drodze konkursu reguluje art. 48 usc. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli
w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora generalnego bądź głównego inspek-
tora audytu wewnętrznego zostanie wyłoniony jako najlepszy kandydat urzędnik
służby cywilnej, to – na wniosek szefa sc – prezes Rady Ministrów powinien
przenieść go na to stanowisko, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, kie-
rownika urzędu centralnego lub wojewody. Opinia ta powinna być wydana
w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się o nią. Brak opinii w tym terminie jest
równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej. Prezes Rady Ministrów jest obo-
wiązany przenieść urzędnika na dane, wyższe stanowisko w terminie 14 dni od
otrzymania opinii (a nie pozytywnej opinii) lub upływu terminu jej przedłożenia.
Zasięgnięcie opinii jest obowiązkowym elementem procedury obsadzania tych
stanowisk, jednakże opina negatywna nie jest przeszkodą do obsadzenia stanowi-
ska. Rodzi to pytanie o sens zasięgania opinii. Być może chodzi o to, by jeszcze
na tym etapie organ opiniujący mógł zwrócić uwagę na ewentualne przeszkody
prawne co do przeniesienia danej osoby na jedno z wyżej wymienionych stano-
wisk, wcześniej niedostrzeżone bądź nieistniejące.

Obsadzanie wyższych stanowisk
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W literaturze przedmiotu występuje pogląd, iż przepis art. 48 ust. 1 i 1a zobo-
wiązuje prezesa Rady Ministrów do przeniesienia urzędnika wyłonionego w dro-
dze konkursu na wyższe stanowisko, jeżeli szef służby cywilnej wystąpi z odpo-
wiednim wnioskiem, natomiast nie zobowiązuje szefa sc do wystąpienia z takim
wnioskiem10. Pogląd ten uważam za nietrafny. Użyty w art. 48 ust. 1 i 2 usc zwrot
„prezes Rady Ministrów przenosi na to stanowisko” oznacza – moim zdaniem –
że obowiązkowa jest cała procedura uregulowana w tym przepisie, mająca dopro-
wadzić do obsadzenia stanowiska, na które przeprowadzono konkurs, zakończo-
ny pozytywnym wynikiem. Zgadzam się natomiast z twierdzeniem, że urzędnik,
który wygrał konkurs na jedno z dwóch najwyższych stanowisk w służbie cywil-
nej, nie może domagać się nawiązania z nim stosunku pracy11 (nie o nawiązanie
tu chodzi, lecz o przekształcenie stosunku pracy), a tylko w razie zwłoki w dzia-
łaniu w tej sprawie szefa sc albo prezesa Rady Ministrów (jeżeli szef sc wystąpił
z wnioskiem o przeniesienie) może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą
na bezczynność tych organów na podstawie art. 3 §2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi12.

Urzędnika służby cywilnej, który został wyłoniony w drodze konkursu na
stanowisko wojewódzkiego lekarza weterynarii lub jego zastępcy, szef służby
cywilnej ma obowiązek przenieść na to stanowisko. Również jeżeli konkurs na
stanowisko dyrektora departamentu bądź wydziału lub ich zastępcy wygrał czło-
nek korpusu służby cywilnej (urzędnik lub pracownik), szef sc ma obowiązek
przenieść go na to stanowisko. Jeżeli szef sc zwleka z podjęciem decyzji w spra-
wie przeniesienia, zainteresowany może wnieść skargę na jego bezczynność do
sądu administracyjnego.

Z osobą spoza korpusu służby cywilnej, wyłonioną w drodze konkursu na
stanowisko dyrektora departamentu lub wydziału, jego zastępcy bądź wojewódz-
kiego lekarza weterynarii lub jego zastępcy, dyrektor generalny urzędu powinien
zawrzeć umowę o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Jeżeli nie czyni
tego niezwłocznie, osoba ta może wystąpić do sądu pracy z powództwem prze-
ciwko urzędowi o nawiązanie stosunku pracy.

Znowelizowana ustawa o służbie cywilnej reguluje po raz pierwszy w na-
szym prawie tryb powierzania pełnienia obowiązków na wyższym stanowisku
w służbie cywilnej, czyli prowizorycznego obsadzania wolnych stanowisk do czasu
ich obsadzenia w wyniku konkursu. Zgodnie z art. 48a usc, w razie nieobsadzenia
takiego stanowiska należy niezwłocznie powierzyć pełnienie obowiązków na tym
stanowisku, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, członkowi korpusu sc, zatrud-

10 J. Jagielski, K. Rączka: op. cit., s. 153 i 154.
11 Jw.
12 DzU nr 153, poz. 1270, ze zm.
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nionemu w danym urzędzie i mającemu staż pracy w służbie cywilnej nie krótszy
niż 6 miesięcy. Jeżeli stanowisko to nie zostanie obsadzone w wyniku konkursu
w okresie 6 miesięcy, pełnienie obowiązków można jednokrotnie przedłużyć na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Procedurę powierzenia obowiązków na określo-
nym wyższym stanowisku z powodu jego nieobsadzenia można zastosować tylko
raz; moim zdaniem – nie można jej zastosować ponownie także gdyby pełnienie
obowiązków miało być powierzone innej osobie.

Pełnienie obowiązków na stanowisku głównego inspektora audytu wewnętrz-
nego powierza minister właściwy do spraw finansów publicznych, a na stanowi-
sku dyrektora generalnego – prezes Rady Ministrów, na uzgodniony wniosek wła-
ściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody i szefa sc. Obo-
wiązki na stanowisku dyrektora departamentu lub wydziału bądź ich zastępcy
powierza dyrektor generalny urzędu, zaś na stanowisku wojewódzkiego lekarza
weterynarii i jego zastępcy – właściwy wojewoda w porozumieniu z głównym
lekarzem weterynarii. W niektórych wypadkach, np. funkcjonariuszowi celnemu,
powierzenia obowiązków dokonuje kierownik urzędu na wniosek dyrektora ge-
neralnego urzędu.

Uregulowanie zasad powierzania obowiązków na wyższych stanowiskach
należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, gdyż w dotychczasowej sytuacji braku
takiej regulacji nadużywano procedury powierzenia obowiązków do obchodzenia
przepisów o konkursowym trybie ich obsadzania. Niekiedy nawet przez kilka lat
urzędowały na nich osoby, które nie spełniały wymagań i często nie mogłyby być
nawet dopuszczone do konkursu.

Analogiczną procedurę czasowego powierzenia obowiązków stosuje się rów-
nież wtedy, gdy osoba zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie cywilnej
korzysta z urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego, została przeniesiona
w stan nieczynny lub zawieszona w pełnieniu obowiązków, w szczególności z po-
wodu tymczasowego aresztowania.

Przedstawiony wyżej tryb doboru kandydatów na wyższe stanowiska w służ-
bie cywilnej, czyli stanowiska kierownicze średniego i niższego stopnia w urzę-
dach administracji rządowej, generalnie rzecz ujmując odpowiada idei służby
cywilnej – stworzenia stabilnego, zawodowego, politycznie neutralnego korpusu
urzędniczego, wiernego państwu, a nie partiom politycznym, zapewniającego cią-
głość wykonywania zadań administracji rządowej. Jestem zwolenniczką tej idei
i uważam jej realizację za działanie państwowotwórcze. Zdaję sobie przy tym
sprawę, że zakłada ona pewien wyidealizowany wizerunek urzędnika (członka
korpusu służby cywilnej), przeciwstawiany złemu co do zasady wizerunkowi po-
lityka. Nie lekceważę podnoszonych w debacie publicznej obaw, iż nadmiernie
wyemancypowany korpus służby cywilnej może realizować własne grupowe
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interesy bądź nawet interesy jakiegoś lobby, niekoniecznie dające się pogodzić
z interesami państwa i obywateli. Niemniej to potencjalne niebezpieczeństwo wy-
daje mi się w polskich warunkach mniej groźne niż praktykowane do niedawna bez
przeszkód „wymiatanie z urzędów” urzędników nawet bardzo niskiego szczebla po
każdych kolejnych wyborach parlamentarnych i zastępowanie ich ludźmi zwycię-
skiej opcji.

Aby idea służby cywilnej została zrealizowana, nie można ograniczyć jej dzia-
łania tylko do szeregowych urzędników. Musi ona obowiązywać także w odnie-
sieniu do wyższych stanowisk w korpusie urzędniczym, mającym bezpośredni
wpływ na pracę podległych im urzędników, w szczególności do stanowiska dy-
rektora generalnego urzędu. Dyrektor generalny, mający decydujący wpływ na
dobór ludzi do służby cywilnej i zarządzający służbą w urzędzie, ma kluczowe
znaczenie dla urzeczywistnienia tej państwowotwórczej idei. Z drugiej strony,
stanowiska dyrektorów generalnych jako niepoddane prawu politycznych łupów,
są solą w oku polityków, którzy usiłują umieścić na nich „kompetentnych i apoli-
tycznych”, tyle że swoich ludzi. Trzeba tym zakusom stanowczo przeciwdziałać,
głównie za pomocą dobrego prawa.

Nieco inaczej ten problem przedstawia się, gdy chodzi o kierownicze funkcje
w administracji rządowej, co do których w ostatnim czasie też wprowadzono kon-
kursowy tryb wyłaniania kandydatów. Dotyczy to między innymi stanowisk sze-
fa służby cywilnej oraz jego zastępcy, które nie są zaliczane do wyższych stano-
wisk w służbie cywilnej. Szef sc jest bowiem centralnym organem administracji
rządowej, podległym prezesowi Rady Ministrów (art. 8 usc). Powołuje go na
5-letnią kadencję prezes RM, po zasięgnięciu opinii Rady Służby Cywilnej, spo-
śród urzędników służby cywilnej. Nie jestem całkowicie przekonana co do tego,
że ten tryb powołania musi być jeszcze poprzedzony konkursem organizowanym
przez prezesa RM, ale też zapewne konkursowy dobór kandydata na szefa służby
cywilnej nie zaszkodzi jakości  obsady tego stanowiska, a może nawet ją popra-
wić. Trzeba jednak zauważyć, że skoro zdecydowano się wprowadzić obligato-
ryjny konkurs na stanowisko szefa służby cywilnej, to należało też uzupełnić re-
gulacje ustawy i rozporządzenia wykonawczego dotyczące konkursów przepisa-
mi, które dotyczyłyby konkursu na to stanowisko, nieporównywalne z wyższymi
stanowiskami w służbie cywilnej. Odesłanie w tym zakresie do odpowiednio sto-
sowanych przepisów rozdziału 4 ustawy nie jest właściwe.

dr hab. Teresa Liszcz

profesor  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej

w Lublinie

Teresa Liszcz
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Rafał  Padrak

SPRZEDAŻ  PRZEDSIĘBIORSTW  W  CELU  ICH  PRYWATYZACJI

Kontrola procesów prywatyzacyjnych jest nadal jednym z priorytetowych za-
dań Najwyższej Izby Kontroli. W związku z tym niezbędne jest nie tylko zapo-
znanie się kontrolerów z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, ale również
wnikliwe przeanalizowanie ich treści. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia
w wypadku zmian regulacji prawnych. W odniesieniu do prywatyzacji bezpo-
średniej, z końcem 2004 r. nastąpiły istotne zmiany w regulacji sprzedaży przed-
siębiorstw państwowych. Ustawą z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej1, z dniem 31 maja 2004 r. znowelizowana
została ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji2. W szcze-
gólności na mocy art. 54 pkt 2 ustawy o pomocy publicznej zmieniono art. 48
ust. 7 ustawy o kip, który otrzymał brzmienie: „Rada Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb sprzedaży, o której mowa w ust. 1, uwzględniając za-
pewnienie przejrzystości i otwartości procedur;

2) warunki, w których zapłata należności za przedsiębiorstwo może być roz-
łożona na raty, uwzględniając że zastosowanie stawki oprocentowania korzyst-
niejszej od oferowanej na rynku stanowi regionalną pomoc publiczną na wspiera-
nie nowych inwestycji”.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym Rada Ministrów nie była zo-
bowiązana do wydania stosownego aktu wykonawczego, a jedynie mogła okre-

1 DzU nr 123, poz. 1291, ze zm., zwana dalej ustawą o pomocy publicznej.
2 T.j. DzU z 2002 r., nr 171, poz. 1397, ze zm., zwana dalej ustawą o kip.
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ślić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży przedsiębiorstwa. Rada
Ministrów nie skorzystała z możliwości wydania rozporządzenia regulującego
szczegółowy tryb sprzedaży przy prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw pań-
stwowych. Jedynym przepisem regulującym tryb sprzedaży przedsiębiorstw był
art. 48 ust. 1 ustawy o kip, stosownie do którego sprzedaż przedsiębiorstwa nastę-
puje w trybie:

1) przetargu publicznego;
2) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

W dniu 29 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów
z 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa3.
Zgodnie z delegacją ustawową zamieszczoną w art. 48 ust. 7 ustawy o kip, w roz-
porządzeniu określono:

1) szczegółowy tryb sprzedaży przedsiębiorstwa, regulując sprzedaż przed-
siębiorstwa w trybie przetargu publicznego oraz w trybie rokowań podjętych na
podstawie publicznego zaproszenia;

2) warunki, w których zapłata należności za przedsiębiorstwo może być roz-
łożona na raty4.

Unormowanie w rozporządzeniu szczegółowego trybu sprzedaży przedsię-
biorstwa stanowi istotną zmianę w sferze skutków prawnych w razie naruszenia
trybu postępowania. W dotychczasowym stanie prawnym tryb rokowań podej-
mowanych na podstawie publicznego zaproszenia (lub przetargów publicznych)
ustalany były każdorazowo przez zbywcę5. Przez złożenie wiążących warunków
umowy (oferty) dochodziło do zawarcia umowy pomiędzy zbywcą a uczestni-
kiem rokowań, której treścią było zobowiązanie się stron do przestrzegania usta-
lonego trybu postępowania przy wyłanianiu nabywcy przedsiębiorstwa. Narusze-
nie przez zbywcę ustalonego dla rokowań trybu postępowania mogło powodować
wyłącznie odpowiedzialność odszkodowawczą. Po wejściu w życie rozporządze-
nia wydaje się, że naruszenie trybu postępowania przy sprzedaży przedsiębiorstw
może powodować nieważność czynności podejmowanych w trakcie rokowań (lub
przetargowych), a w konsekwencji prowadzić do nieważności umowy prywaty-

3 DzU nr 277, poz. 2744, zwane dalej rozporządzeniem; przepisy cytowane bez powołania aktu
prawnego oznaczają przepisy tego rozporządzenia.

4 Stosownie do §1 ust. 2 rozporządzenia, warunki rozłożenia na raty zapłaty należności za przed-
siębiorstwo z zastosowaniem stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku określają
przepisy odrębne. Z cytowanego przepisu wynika, że zastosowanie w takich sytuacjach będą miały prze-
pisy regulujące udzielanie pomocy publicznej.

5 Stosownie do §2 pkt 4 rozporządzenia, zbywcą przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa reprezento-
wany przez organ założycielski przedsiębiorstwa.
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zacyjnej. Zawarte w rozporządzeniu przepisy są bowiem przepisami bezwzględ-
nie obowiązującymi, odnoszą się do szczególnego przedmiotu (przedsiębiorstwo)
i celu sprzedaży (prywatyzacja), a także dotyczą szczególnego podmiotu będące-
go sprzedawcą (Skarbu Państwa).

W dalszej części artykułu omówione zostaną, najczęściej stosowane w prak-
tyce zawierania umów sprzedaży przedsiębiorstw w celu prywatyzacji, rokowa-
nia podjęte na podstawie publicznego zaproszenia.

W celu zgodnego z intencjami prawodawcy odkodowywania znaczenia norm
prawnych zawartych w przepisach ustawy o kip i rozporządzenia (zwłaszcza przez
kontrolerów NIK) niezbędne jest ustalenie zasad rządzących sprzedażą przedsię-
biorstw w celu ich prywatyzacji. Można wyróżnić następujące zasady sprzedaży
przedsiębiorstw: kolegialności, jawności, równości uczestników postępowania6.

Zasada kolegialności w prywatyzacji bezpośredniej w drodze sprzedaży pole-
ga na tym, że sprzedaż przedsiębiorstwa danemu nabywcy jest wynikiem działań
podejmowanych przez wiele osób i organów, nie zaś na mocy jednoosobowej
decyzji. Wybór nabywcy przedsiębiorstwa dokonywany jest przez komisję skła-
dającą się co najmniej z 3 członków (§4 ust. 2). Sprzedaż przedsiębiorstwa wy-
maga ponadto zatwierdzenia wniosków komisji odnośnie do wyboru najkorzyst-
niejszej oferty przez organ założycielski przedsiębiorstwa, a także wydania przez
ten organ zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej. Wydanie zarządzenia o pry-
watyzacji bezpośredniej danego przedsiębiorstwa wymaga natomiast zgody mi-
nistra Skarbu Państwa (art. 41 ust. 2).

Zasada jawności przy sprzedaży w trybie rokowań polega na tym, że wybór
nabywcy prywatyzowanego przedsiębiorstwa następuje w rezultacie rokowań
podejmowanych na podstawie zaproszenia, o którym informuje się przez publi-
kację ogłoszenia. Obowiązywanie zasady jawności wynika z treści art. 48 ust. 1
ustawy o kip, w którym jest mowa o publicznym, a więc jawnym trybie sprzedaży
przedsiębiorstw. Jawność postępowania określają:

– §3 ust. 3 rozporządzenia, według którego zaproszenia do rokowań są publi-
kowane co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zbywcy;

– §15 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, z którego wynika obowiązek podania w za-
proszeniu do rokowań kryteriów oceny ofert i ich znaczenia;

– §19 ust. 6 rozporządzenia, zawierający nakaz poinformowania uczestników
rokowań o ich wyniku.

6 Zob. szerzej R. Padrak: Szczegółowy tryb prywatyzacji przedsiębiorstwa w drodze sprzedaży,
„Rejent” nr 11/2005, s. 100-102.
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Z zasadą jawności wiąże się ściśle zasada równości uczestników postępowa-
nia. Polega ona na tym, że każdemu potencjalnemu uczestnikowi rokowań za-
pewnia się równe szanse: 1) uzyskania informacji na temat zamiaru sprzedaży
danego przedsiębiorstwa; 2) udostępnienia danych o przedsiębiorstwie niezbęd-
nych do sporządzenia wiążących warunków umowy; 3) wyboru jako nabywcy.
Zasada równości w rokowaniach wynika m.in. z §17 rozporządzenia, zgodnie
z którym (wszystkie) podmioty spełniające warunki określone w zaproszeniu do
rokowań są dopuszczane do zbadania dokumentów przedsiębiorstwa, a także z §18
ust. 6 rozporządzenia, według którego wszelkie wymagania, wyjaśnienia i infor-
macje, a także dokumenty związane z rokowaniami są przekazywane podmiotom
na równych zasadach.

Rokowania w ścisłym tego słowa znaczeniu, polegające na negocjowaniu
i uzgadnianiu zgłaszanych przez strony propozycji aż do osiągnięcia konsensusu,
stosownie do przepisów rozporządzenia, są poprzedzone czynnościami przygoto-
wawczymi. Przed podjęciem negocjacji niezbędnym wymogiem jest ogłoszenie
o zaproszeniu do udziału w rokowaniach. Ogłoszenie to jest pierwszą czynnością
rozpoczynającą procedurę rokowań. Przez publikację ogłoszenia i złożenie odpo-
wiedzi na zaproszenie nawiązuje się stosunek prawny, na mocy którego Skarb
Państwa – reprezentowany przez organ założycielski działający przez komisję –
i uczestnicy rokowań zobowiązują się do przestrzegania trybu sprzedaży przed-
siębiorstwa na warunkach określonych w ogłoszeniu. Obowiązek publikacji ogło-
szenia o zaproszeniu do rokowań wynika z §15 ust. 1 rozporządzenia, w którym
uregulowano najważniejsze składniki treści takiego ogłoszenia7.

Zaproszenie do rokowań powinno określać w szczególności:
– wymagania, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do rokowań, np. co do

przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności oraz zdolności finansowej (pkt 4);
– informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć pod-

mioty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rokowaniach (pkt 5);
– maksymalną liczbę podmiotów, z którymi zostaną podjęte rokowania, po

dokonaniu przez nich badania przedsiębiorstwa i przedstawieniu wiążących wa-
runków umowy (pkt 6);

– kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich znaczenie (pkt 7);
– miejsce, tryb, formę oraz termin złożenia odpowiedzi na zaproszenie (pkt 8),

który może zostać przedłużony przed jego upływem (§15 ust. 2 in fine);
– formę i termin, w ciągu którego zapraszający poinformuje o rozpatrzeniu

odpowiedzi na zaproszenie (pkt 9);

7 Zob. R. Padrak, op. cit., s. 113.
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– informację, że do zawarcia umowy jest konieczne uzyskanie przez zbywcę
zgody ministra Skarbu Państwa na wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpo-
średniej (pkt 10).

Wykładnia przepisu §15 ust. 1 rozporządzenia wskazuje na to, że: 1) wymie-
nione w tym przepisie składniki zbywca ma obowiązek zawrzeć w ogłoszeniu;
2) ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań może zawierać inne warunki udziału
w rokowaniach lub dodatkowe informacje, ponieważ katalog treści ogłoszenia
nie został unormowany w sposób wyczerpujący („zaproszenie do rokowań po-
winno określać w szczególności”).

W zaproszeniu do rokowań w myśl §15 ust. 2 rozporządzenia, można za-
strzec, że zbywca ma prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny. Brak
tego zastrzeżenia i odstąpienie przez zbywcę od rokowań bez uzasadnionej pod-
stawy może spowodować ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą
zbywcy wobec uczestników rokowań w zakresie culpa in contrahendo. Zgodnie
z art. 72 §2 k.c., strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z narusze-
niem dobrych obyczajów, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga
strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy8. De lege ferenda należa-
łoby nałożyć na zbywcę obowiązek podawania do publicznej wiadomości infor-
macji o odstąpieniu od rokowań, jeśli odstąpienie od rokowań następuje na etapie
poprzedzającym złożenie odpowiedzi na zaproszenie do rokowań. Uzyskanie in-
formacji o odstąpieniu przez zbywcę od rokowań w możliwie najwcześniejszej
fazie postępowania pozwala (potencjalnym) uczestnikom rokowań uniknąć zbęd-
nych kosztów przygotowania do udziału w rokowaniach. Po upływie terminu zło-
żenia odpowiedzi na zaproszenie do rokowań wystarczy pisemne zawiadomienie
uczestników rokowań.

Kolejnym etapem postępowania jest zgłaszanie się uczestników do rokowań
przez nadsyłanie odpowiedzi na zaproszenie do rokowań (§16 rozporządzenia).
Odpowiedź na zaproszenie do rokowań ma formę pisemną. Zakwalifikowanie
odpowiedzi na zaproszenie do rokowań do dalszego etapu postępowania następu-
je wtedy, gdy są one zgodne z warunkami określonymi w zaproszeniu do roko-
wań. W szczególności niezbędne jest dołączenie wymaganych w ogłoszeniu o za-
proszeniu do rokowań dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową
i spełnianie innych warunków udziału w rokowaniach.

Począwszy od tego etapu postępowania, czynności w imieniu zbywcy podej-
mowane są przez komisję powoływaną przez zbywcę na mocy §4 ust. 1 rozporzą-
dzenia do przeprowadzenia rokowań i wyboru najkorzystniejszej oferty. Komisja
składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez zbywcę

8 Zob. R. Padrak, op. cit., s. 113.
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(§4 ust. 2). Komisja działa zgodnie z  regulaminem ustanawianym przez zbywcę
(§4 ust. 3). Warto zauważyć, że wobec braku normy zakazującej, członkami ko-
misji mogą być osoby niezatrudnione w urzędzie stanowiącym aparat pomocni-
czy organu założycielskiego (np. eksperci prawni lub ekonomiczni). Pomimo braku
podstaw do kwestionowania legalności takiego rozwiązania, kontrolerzy powinni
mieć na uwadze gospodarność i celowość angażowania takich osób, zwłaszcza
jeżeli będą one pobierać wynagrodzenie za pracę w komisji.

Należy podkreślić, że stosownie do §17 rozporządzenia, komisja rozpatruje
złożone odpowiedzi wyłącznie pod kątem ich zgodności z wymaganiami stawia-
nymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do rokowań. Wydaje się, że zbywca powinien
przewidzieć sytuacje, w których komisja będzie miała uzasadnione wątpliwości
co do treści odpowiedzi na zaproszenie do rokowań, w tym dołączonych doku-
mentów i sposobu dalszego procedowania w takim stanie faktycznym. Wobec
nieuregulowania w rozporządzeniu tej kwestii i biorąc pod uwagę fakt, że katalog
treści zamieszczanych w zaproszeniu do rokowań nie jest zamknięty, można przyjąć
dopuszczalność rozwiązania polegającego na tym, że zbywca w zaproszeniu do
rokowań jest uprawniony do ustalenia trybu i sposobu usuwania tych wątpliwości
lub określenia, że istnienie wątpliwości co do treści odpowiedzi na zaproszenie
powoduje odmowę dopuszczenia do zbadania dokumentów przedsiębiorstwa.

Pozytywna weryfikacja przez komisję odpowiedzi na zaproszenie do roko-
wań otwiera następny etap postępowania, tj. badanie stanu przedsiębiorstwa przez
dopuszczone podmioty i składanie wiążących warunków umowy. W tym celu ko-
misja powinna poinformować o rozstrzygnięciu w sprawie dopuszczenia do ba-
dania dokumentów przedsiębiorstwa zbywcę, a ten powinien zawiadomić o roz-
patrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do rokowań wszystkie podmioty, w formie
i terminie ustalonym w zaproszeniu do rokowań (§15 ust. 1 pkt 9 rozporządze-
nia). W sytuacji dopuszczenia podmiotu do badania dokumentów należy również
w zawiadomieniu wskazać termin i zakres badania, wyznaczony przez komisję na
podstawie §17 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia. O zakresie badania i o udostępnianych
w tym celu dokumentach decyduje komisja, a nie dopuszczony do badania pod-
miot9. Przy ustalaniu zakresu badania komisja powinna kierować się tym, by do-
puszczone do badania podmioty mogły przeprowadzić niezbędne analizy stanu
przedsiębiorstwa i przedstawić wiążące warunki umowy. Komisja powinna mieć
przy tym na uwadze obowiązek nieujawniania tajemnic ustawowo chronionych.

9 Dopuszczony do badania podmiot może oczywiście zgłaszać komisji potrzebę wglądu do innych
dokumentów. Jeżeli komisja przychyli się do wniosku, powinna o tym poinformować pozostałe podmio-
ty ze względu na zasadę równości uczestników postępowania (por. też §18 ust. 6 rozporządzenia).
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Stosownie do §17 ust. 2 rozporządzenia, komisja, dopuszczając do zbadania
dokumentów przedsiębiorstwa, wyznacza termin wykonania badania i przedsta-
wienia wiążących warunków umowy. W związku z treścią §17 ust. 1 rozporzą-
dzenia, w którym określono, że komisja wyznacza termin badania, wydaje się, że
zbędne było w ust. 2 sformułowanie, z którego wynika, że komisja wyznacza
termin na wykonanie badania, jako niepotrzebne powtórzenie z ust. 1. W przepi-
sach rozporządzenia nie wskazano miejsca, w którym będzie się odbywać bada-
nie dokumentów przedsiębiorstwa. Ze względów praktycznych wydaje się, że może
ono mieć miejsce w siedzibie przedsiębiorstwa, chociaż w warunkach rokowań
zawartych w zaproszeniu do rokowań można przykładowo ustalić, że będzie się
odbywało w siedzibie zbywcy. Po upływie terminu (a precyzyjniej wyznaczone-
go okresu) badania dokumentów przedsiębiorstwa, zainteresowany nabyciem
przedsiębiorstwa podmiot powinien dysponować czasem niezbędnym do prze-
analizowania wyników badań w celu złożenia wiążących warunków umowy. Dla-
tego też należałoby postulować, by wyznaczony termin przedstawienia tych wa-
runków umowy był późniejszy od terminu wykonania badania.

Po dokonaniu badania dokumentów przedsiębiorstwa zainteresowany pod-
miot może przedstawić, w terminie wyznaczonym przez komisję, wiążące warun-
ki umowy. Są one w istocie ofertą wstępną wyznaczającą dolne wartości i dane
progowe do negocjacji. Górny próg negocjacji zakreśli komisja, kierując się osza-
cowaną wartością przedsiębiorstwa i wytycznymi zbywcy10. Podmiot składający
te warunki umowy jest związany propozycjami w nich zawartymi (jeżeli nie wy-
nika inaczej z warunków rokowań, jak się wydaje, bezterminowo), co oznacza, że
jeżeli w wyniku rokowań nie dojdzie do ich zmiany, a zbywca wyrazi wolę za-
warcia umowy na warunkach określonych w wiążących warunkach umowy, uczest-
nik rokowań nie może odmówić zawarcia umowy sprzedaży.

Przepisy §18 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia ustanawiają nakaz podjęcia przez ko-
misję rokowań ze wszystkimi podmiotami, które przedstawiły wiążące warunki
umowy, chyba że ich liczba przekracza limit wskazany w zaproszeniu do rokowań.
Jeśli liczba uczestników rokowań będzie większa niż określona w zaproszeniu, ko-
misja zobowiązana jest dokonać selekcji podmiotów pod względem dwóch kryte-
riów: ceny i warunków zapłaty, eliminując podmioty zgłaszające najmniej korzyst-
ne propozycje11. Stosowanie innych kryteriów przy dokonywaniu selekcji uczest-
ników rokowań (np. wielkości zobowiązań inwestycyjnych) jest niedopuszczalne.

10 Wiążące warunki umowy, o których mowa w §17 ust. 2 rozporządzenia, nazywane są w §18
ust. 1 wiążącymi propozycjami warunków umowy, co nie jest zgodne z zasadami techniki prawodaw-
czej; zob. R. Padrak, op. cit., s. 114.

11 Zob. R. Padrak, op. cit., s.114.

Sprzedaż   przedsiębiorstw



[274]78

Warunkiem podjęcia rokowań może być również wniesienie wadium. Przepis
§18 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zbywca na wniosek komisji może wyzna-
czyć wadium, którego wniesienie stanowi warunek podjęcia rokowań. Powyższe
uregulowanie oznacza, że w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego
zaproszenia wnoszenie wadium jest fakultatywne, a do wyznaczenia wadium przez
zbywcę niezbędny jest wniosek komisji. Stosownie do §18 ust. 3 rozporządzenia,
do wniesienia i zwrotu wadium w rokowaniach stosuje się odpowiednio przepisy
§9-10 rozporządzenia, zamieszczone w rozdziale 2 – Przetarg publiczny. Upraw-
nienie zbywcy do wyznaczenia wadium oznacza, że zbywca jest uprawniony do
ustalenia wysokości wadium oraz do wyznaczenia formy lub form wadialnych,
wymienionych w §9 ust. 2 rozporządzenia (katalog form wadialnych jest zamknię-
ty, wyznaczenie nieprzewidzianej w tym przepisie formy wadium jest niedopusz-
czalne). Obowiązek wniesienia wadium dotyczy wyłącznie podmiotów, z który-
mi rokowania zostaną podjęte.

Jak wspomniano wyżej, rokowania polegają na uzgadnianiu zgłaszanych przez
strony propozycji aż do osiągnięcia konsensusu. Według art. 72 §1 k.c., umowa
zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postano-
wień, które były przedmiotem negocjacji. Stosownie do §18 ust. 7 rozporządze-
nia, prowadzone rokowania mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez
zgody drugiej strony ujawnić informacji związanych z rokowaniami12.

W przepisach rozporządzenia nie określono, w jakiej formie powinny być
prowadzone rokowania. Należy zatem przyjąć, że rokowania (poszczególne tury)
mogą być prowadzone w formie ustnej albo pisemnie, przez wymianę dokumen-
tów zawierających nowe propozycje, chyba że forma rokowań zostanie określona
w warunkach rokowań.

Do istoty rokowań należy możliwość dokonywania w trakcie negocjacji zmian
zgłoszonych propozycji. Pojawia się tu problem, czy uczestnik rokowań jest zwią-
zany kolejnymi propozycjami składanymi w rokowaniach, ponieważ wprost z prze-
pisów rozporządzenia taka teza nie wynika. Omawiana kwestia wiąże się też z py-
taniem o dopuszczalność zmiany zgłoszonych w trakcie rokowań propozycji na
mniej korzystne, np. ze względu na przedłużający się proces negocjacji i zmianę
sytuacji ekonomiczno-finansowej prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Wydaje
się, że zbywca powinien  w rokowaniach rozstrzygnąć ten problem i przykłado-
wo ustalić termin związania propozycjami zgłoszonymi w trakcie rokowań. W ta-

12 Zob. art. 72' §1 k.c., według którego udostępnienie w toku negocjacji informacji z zastrzeżeniem
poufności rodzi obowiązek nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz niewykorzystywa-
nia tych informacji dla własnych celów. Stosownie do art. 72'  §2 k.c., w razie niewykonania lub niena-
leżytego wykonania obowiązków w zakresie poufności, uprawniony może żądać od drugiej strony napra-
wienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.
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kiej sytuacji niedopuszczalne będzie złożenie w trakcie rokowań propozycji mniej
korzystnych od zgłoszonych uprzednio do czasu upływu terminu związania, przy
czym nowe propozycje nie będą mogły być mniej korzystne od zawartych w pi-
semnych wiążących warunkach umowy.

Stosownie do §19 ust. 2 rozporządzenia, wszelkie czynności związane z pro-
cesem rokowań (np. zgłaszanie kolejnych propozycji cenowych, wielkości nakła-
dów inwestycyjnych) powinny być zapisane w protokołach poszczególnych po-
siedzeń komisji. Szczegółowe uregulowanie tej kwestii może być zawarte w re-
gulaminie komisji, ustanawianym przez zbywcę na podstawie §4 ust. 3 rozporzą-
dzenia. Do treści protokołu z rokowań prowadzonych z poszczególnymi uczest-
nikami należy – na podstawie §19 ust. 5 rozporządzenia – stosować odpowiednio
§14 ust. 2, regulujący treść protokołu z czynności oceny ofert w przetargu. W szcze-
gólności protokół z rokowań, jak się wydaje, powinien określać dotychczasowe
uzgodnienia i rozbieżności odnośnie do postanowień przyszłej umowy sprzedaży
oraz ustalenia co do dalszego toku rokowań.

Szczególnym rodzajem protokołu z rokowań prowadzonych z uczestnikami
jest protokół ostatecznych uzgodnień, sporządzany na zakończenie rokowań z po-
szczególnymi uczestnikami (§19 ust. 3). Charakterystyczną cechą tego protokołu
jest wymóg podpisania go przez obie strony rokowań, a nie tylko przez członków
komisji, jak w wypadku poprzedzających protokołów z rokowań. Należy przyjąć,
mimo nieokreślenia tego w rozporządzeniu, że protokół ostatecznych uzgodnień
powinien być sporządzany co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej strony13. Z praktycznego punktu widzenia należałoby postulować, by za-
łącznikiem do tego protokołu był uzgodniony projekt umowy prywatyzacyjnej.
W związku z tym, że od daty podpisania protokołu ostatecznych uzgodnień do
daty zawarcia umowy prywatyzacyjnej może upłynąć kilka tygodni (konieczność
uzyskania zgody ministra Skarbu Państwa na wydanie zarządzenia o prywatyza-
cji), a także mając na uwadze zmieniającą się sytuację gospodarczą i kondycję
ekonomiczno-finansową prywatyzowanego przedsiębiorstwa, niezbędne wydaje
się – zwłaszcza dla wyłonionego nabywcy – określenie w protokole ostatecznych
uzgodnień terminu, w jakim strony są związane ustaleniami w nim zawartymi.

Złożenie podpisu na protokole ostatecznych uzgodnień wywołuje odmienne
skutki dla stron rokowań. Każdy uczestnik rokowań jest bezwarunkowo związa-
ny jego ustaleniami (pod rygorem utraty wadium, o ile komisja wyznaczyła obo-
wiązek jego wniesienia). Komisja natomiast, po zakończeniu rokowań, odbywa
jeszcze jedno posiedzenie, na którym dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty,

13 Zob. R. Padrak, op. cit., s.115.
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kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do rokowań stosownie do §19
ust. 1 rozporządzenia. Posiedzenie komisji, na którym dokonany zostanie wybór
najkorzystniejszej oferty, powinno być protokołowane, zgodnie z §19 ust. 2 roz-
porządzenia. Treść protokołu powinna zawierać m.in. ustalenia protokołów osta-
tecznych uzgodnień, kryteria wyboru ofert i ich znaczenie, wniosek komisji wraz
z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty albo zakończenia rokowań bez
rozstrzygnięcia14.

Według §19 ust. 4 rozporządzenia, dokonany przez komisję wybór najko-
rzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez zapraszającego do rokowań.
Pomimo stanowczego sformułowania omawianego przepisu, nie może budzić
wątpliwości uprawnienie zbywcy (zapraszającego do rokowań) do odmowy za-
twierdzenia wyboru dokonanego przez komisję. W rozporządzeniu nie uregulo-
wano dalszego trybu postępowania w sytuacji, gdy zbywca odmawia zatwierdze-
nia wyboru oferty dokonanego przez komisję. Wydaje się, że zbywca nie może
samodzielnie zmienić wyboru komisji, ponieważ byłoby to sprzeczne z zasadą
kolegialności oraz naruszałoby §19 ust. 1 rozporządzenia, nakładający na komi-
sję obowiązek dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Natomiast zbywca
może nakazać komisji dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty
na podstawie podpisanych protokołów ostatecznych uzgodnień i przedstawienie
kolejnego wniosku do zatwierdzenia (np. jeśli wybrana została oferta z narusze-
niem warunków rokowań). Poza tym zbywca może odmówić zatwierdzenia wy-
boru oferty i zadecydować o zamknięciu rokowań bez rozstrzygnięcia, zwłaszcza
jeżeli w prowadzonym postępowaniu doszło do naruszenia przepisów lub zasad
postępowania. Przewidując taką ewentualność, zbywca powinien podać w zapro-
szeniu do rokowań zastrzeżenie uprawniające go do jednostronnego zamknięcia
rokowań bez rozstrzygnięcia. W przeciwnym bowiem razie odmowa zatwierdze-
nia wyboru najkorzystniejszej oferty, skutkująca zamknięciem rokowań bez wy-
boru oferty, może stanowić naruszenie postanowień umowy zawartej z uczestni-
kami rokowań odnośnie do trybu ich prowadzenia i powodować powstanie rosz-
czeń odszkodowawczych w stosunku do zbywcy. Wobec braku regulacji w tym
zakresie w rozporządzeniu należałoby postulować, by tryb postępowania w razie
odmowy zatwierdzenia wyboru oferty był szczegółowo ustalony w regulaminie
nadawanym komisji przez zbywcę na podstawie §4 ust. 3 rozporządzenia.

Zagadnieniem kontrowersyjnym jest kwestia dopuszczalności przelewu wierzy-
telności przysługującej uczestnikowi rokowań, którego wybór został zatwierdzony
przez zbywcę, zwłaszcza po wyrażeniu zgody przez ministra Skarbu Państwa

14 Zob. R. Padrak, op. cit., s.115-116.
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na wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej. Według art. 509 §1 k.c.,
wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią
(przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo
właściwości zobowiązania. Przelew wierzytelności nie wymaga żadnej formy
szczególnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Roszczenie o zawarcie umo-
wy wynika z nawiązanego stosunku zobowiązaniowego i jest odzwierciedleniem
płynącej stąd wierzytelności nabywcy przedsiębiorstwa. Z ustawy o kip nie wyni-
ka zakaz przelewu wierzytelności. Wątpliwości istnieją co do tego, czy przelew
wierzytelności o zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa sprzeciwia się wła-
ściwości zobowiązania. Za dopuszczalnością przelewu wierzytelności przemawia
to, że z istoty rokowań na podstawie publicznego zaproszenia wynika, że jego
organizator zdaje się na losowy wybór kontrahenta, który został dopuszczony do
złożenia wiążących warunków umowy. W rokowaniach prowadzonych na pod-
stawie publicznego zaproszenia zbywca wprawdzie ogranicza krąg podmiotów, z
którymi prowadzone będą rokowania, przez ustanowienie wymagań co do przed-
miotu i zakresu prowadzonej działalności oraz zdolności finansowej (§15 ust. 1
pkt 4 rozporządzenia), jednakże podmioty spełniające warunki rokowań powinny
być traktowane jednakowo, tak więc nie mogą istnieć preferencje dla któregokol-
wiek z nich. Oznacza to, że osoba nabywcy przedsiębiorstwa jest obojętna zbyw-
cy, jeżeli spełnia warunki rokowań. W niektórych sytuacjach przelew tej wierzy-
telności będzie jednak niedopuszczalny ze względu na właściwości zobowiązania,
np. gdy wyłoniony w rokowaniach nabywca przeniesie wierzytelność na rzecz oso-
by spoza kręgu podmiotów, które mogły spełnić warunki rokowań15.

Przeciwko dopuszczalności przelewu świadczyć może eliminacyjna funkcja
rokowań (oraz przetargu), wskazująca na ścisły związek stron umowy sprzedaży
przedsiębiorstwa. Przelew wierzytelności mógłby bowiem prowadzić do tego, że
nabywcą przedsiębiorstwa stanie się osoba, która nie została wyłoniona jako na-
bywca przedsiębiorstwa albo wcale nie brała udziału w postępowaniu. Powyższe
prowadziłoby do wniosku, że istotą procedury rokowań (oraz procedury przetar-
gowej) jest to, aby nabywcą przedsiębiorstwa został ten uczestnik postępowania,
którego oferta będzie najkorzystniejsza. Argumentem przeciw dopuszczalności
przelewu wierzytelności może być twierdzenie, że zatwierdzenie wyboru oferty
oznacza zawarcie zmodyfikowanej umowy przedwstępnej – co uzasadnia tezę
o ścisłej więzi między stronami takiej umowy – która wyklucza przelew wierzy-

15 Identyczny problem występuje przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samo-
rządu terytorialnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami; por. E. Gniewek: Dopusz-

czalność przelewu nabytej w trybie przetargu wierzytelności o zawarcie umowy sprzedaży lub ustano-

wienia użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gmin lub Skarbu Państwa,
„Rejent” nr 6/1997, s. 26-27, 32, 34.
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telności o zawarcie umowy przyrzeczonej ze względu na sprzeczność z właści-
wością tego zobowiązania16.

Praktycznym i skutecznym sposobem rozwiązania tego teoretycznego sporu
będzie zawieranie w protokołach ostatecznych uzgodnień zastrzeżenia ustana-
wiającego zakaz przelewu wierzytelności o zawarcie umowy sprzedaży przedsię-
biorstwa (pactum de non cedendo). Celowe wydaje się poinformowanie o istnie-
niu takiego warunku rokowań w treści zaproszenia do rokowań.

Stosownie do §19 ust. 6 rozporządzenia, zbywca niezwłocznie zawiadamia
na piśmie oferentów o wyniku rokowań. Z tą chwilą dochodzi, podobnie jak w try-
bie przetargowym, do zawarcia zmodyfikowanej umowy przedwstępnej, a wyło-
nionemu nabywcy przedsiębiorstwa przysługuje ekspektatywa (tj. w uproszcze-
niu szansa, stan oczekiwania) roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży. Po za-
twierdzeniu wyboru przez zbywcę i wyrażeniu zgody przez ministra Skarbu
Państwa na wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, wyłonionemu
w rokowaniach podmiotowi przysługuje roszczenie o zawarcie umowy sprzeda-
ży przedsiębiorstwa. Obowiązek zbywcy do zawarcia umowy z wyłonionym na-
bywcą płynie z uzgodnionych oświadczeń woli stron, co wobec odmiennej regu-
lacji prawnej, aniżeli zawarta w kodeksie cywilnym w odniesieniu do umowy
przedwstępnej (lex specialis w stosunku do kodeksu cywilnego), umożliwia do-
chodzenie roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży mimo niedochowania formy
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, wymaganej przez art. 751 §1
k.c. do zbycia przedsiębiorstwa (a w razie gdy składnikiem przedsiębiorstwa jest
nieruchomość – formy aktu notarialnego). Zatwierdzenie wyboru najkorzystniej-
szej oferty przez zbywcę stanowi bowiem potwierdzenie dopełnienia przez kom-
petentne organy i osoby uczestniczące w sformalizowanym przetargu trybu i za-
sad jego przeprowadzenia, potwierdza prawidłowość przebiegu przetargu17. Ana-
logiczny problem występował przy zbywaniu nieruchomości stanowiących wła-
sność publiczną w trybie przetargu. W orzecznictwie i doktrynie z tego zakresu
panuje pogląd, że wyłonionemu w przetargu nabywcy przysługuje – w razie od-
mówienia zawarcia umowy – roszczenie o zobowiązanie właściciela tej nieru-
chomości do złożenia stosownego oświadczenia woli i pozwala uzyskać na pod-
stawie art. 64 k.c. i art. 1047 k.pc. orzeczenie sądu zastępujące tę umowę18.

16 Sąd Najwyższy w wyroku z 27.06.2003 r., IV CKN 302/01 (OSP nr 6/2004, poz. 77) opowie-
dział się co do zasady za niedopuszczalnością przelewu wierzytelności o zawarcie umowy sprzedaży
nieruchomości na rzecz inej osoby, która nie została wyłoniona jako nabywca w przetargu. Sąd Najwyższy
dopuścił jednak przelew na rzecz jednego z ustalonych w protokole współnabywców.

17 Zob. R. Padrak, op. cit., s. 112 i 116.
18 Por. uchwała SN z 02.08.1994 r., III CZP 96/94, opubl. w OSNC nr 1/1995, poz. 11. W uzasad-

nieniu Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że podzielenie odmiennego zapatrywania byłoby równoznaczne
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Z treści §5 rozporządzenia wynika, że umowa z nabywcą wyłonionym w try-
bie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia może być zawarta
dopiero po zatwierdzeniu przez zbywcę wniosku komisji w sprawie wyboru naj-
korzystniejszej oferty i wydaniu zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej
(art. 41 ust. 2 ustawy o kip). Treść umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zawieranej
w trybie rokowań powinna być zgodna z treścią protokołu ostatecznych uzgod-
nień, sporządzonego z wyłonionym nabywcą. Z bezwzględnie obowiązującego
charakteru przepisów dotyczących sprzedaży przedsiębiorstw w celu ich prywa-
tyzacji – w tym trybu sprzedaży oraz zasad jawności i równości uczestników po-
stępowania – wynika, że postanowienia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa po-
winny odzwierciedlać treść protokołu ostatecznych uzgodnień, a w każdym razie
nie mogą być mniej korzystne dla Skarbu Państwa, niż wynikające z wyników
rokowań. Przyjęcie odmiennego zapatrywania prowadziłoby do wniosku, że
w efekcie umowa sprzedaży została zawarta poza publicznym trybem sprzedaży.
Wydaje się, że niezgodność wyników rokowań z treścią umowy sprzedaży przed-
siębiorstwa powinna skutkować sankcją w postaci bezwzględnej nieważności
danego postanowienia umowy (na podstawie art. 58 §3 k.c.) ewentualnie nieważ-
nością zawartej umowy (art. 58 §1 k.c.). Należałoby jednak przyjąć, że bez wpły-
wu na ważność umowy (w całości lub części) pozostaje sytuacja, gdy kupujący
jednostronnie zobowiąże się w umowie do świadczeń dodatkowych lub bardziej
korzystnych, niż wynikałoby to z treści zmodyfikowanej umowy przedwstępnej19 .

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa do swej ważności wymaga zachowania
formy szczególnej, tj. formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
a jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość – formy aktu notarialne-
go (art. 751 §1, art. 158 k.c.). Elementami istotnymi umowy sprzedaży przedsię-
biorstwa są przedmiot umowy i cena. Przedmiotem umowy jest przedsiębiorstwo,
tj. stosownie do art. 551 §1 k.c. – zorganizowany zespół składników niematerial-
nych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Cena jest drugim przedmiotowo istotnym elementem umowy sprzedaży. Jak się
wydaje, zasadą – wynikającą z przepisu §6 pkt 7 rozporządzenia – jest zapłata
zgodnie z ceną do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Według art. 48 ust. 5 i 6
ustawy o kip, zapłata należności za przedsiębiorstwo może być dokonana w ra-
tach, pod warunkiem zabezpieczenia kwoty pozostałej do zapłaty po uiszczeniu
pierwszej raty. Pierwsza rata należności za przedsiębiorstwo wynosi co najmniej

 z rezygnacją poszukiwania środków zapobiegających jednostronnemu podważaniu dokonanych czynno-
ści, bez rozważenia i wysłuchania racji drugiej strony, mimo że wiele dokonanych czynności mogło
dojść do skutku tylko w wyniku zgodnego współdziałania lub oświadczenia woli stron. Nastąpiłoby
zatem „zwichnięcie” zasady równości na rzecz strony dominującej.

19 Zob. R. Padrak, op. cit., s. 118 i wym. tam literatura.
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20% tej ceny. Warunkiem dopuszczalności rozłożenia zapłaty ceny za przedsię-
biorstwo na raty, stosownie do §20 rozporządzenia, jest zabezpieczenie kwoty
pozostałej do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty należności za przedsiębior-
stwo hipoteką, zastawem na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa, poręczeniem bankowym albo gwarancją bankową. Przy ustalaniu zasta-
wu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa termin zabez-
pieczenia nie może być dłuższy niż termin wykupu tych papierów wartościowych.

*

Odnosząc przepisy obowiązujące w zakresie prywatyzacji bezpośredniej przez
sprzedaż przedsiębiorstw do metodologii kontroli Najwyższej Izby Kontroli, na-
suwa się wniosek, iż w trakcie kontroli prywatyzacji przedsiębiorstwa państwo-
wego kontrolerzy powinni zażądać od kierowników jednostek kontroli i przeana-
lizować (zwłaszcza pod kątem zgodności z przepisami ustawy o kip i rozporzą-
dzenia, mając na uwadze zasady rządzące sprzedażą przedsiębiorstw) m.in. na-
stępujące dokumenty:

– regulamin działania komisji, ustalony przez organ założycielski;
– przy sprzedaży w trybie rokowań na podstawie publicznego zaproszenia:

ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań, odpowiedzi na zaproszenie do rokowań,
wiążące warunki umowy wraz z wymaganymi dokumentami, protokół ostatecz-
nych uzgodnień wraz z protokołem posiedzenia komisji, na którym dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz dokumentem zawierającym oświadczenie
zapraszającego do rokowań o zatwierdzeniu tego wyboru, zawiadomienia o wy-
niku rokowań kierowane do uczestników rokowań;

– zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej, wydane przez organ założyciel-
ski, wraz ze zgodą na jego wydanie udzieloną przez ministra Skarbu Państwa
(art. 41 ust. 2 ustawy o kip) oraz załącznikiem w postaci analizy stanu przedsię-
biorstwa (art. 42 ust. 1 ustawy o kip);

– aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, w którym powinno być ujawnio-
ne m.in. zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej i osoba pełnomocnika do spraw
prywatyzacji20;

– pełnomocnictwo szczególne (odrębne) do zawarcia umowy sprzedaży przed-
siębiorstwa, udzielone przez organ założycielski pełnomocnikowi do spraw pry-
watyzacji (art. 41 ust. 5 ustawy);

– umowę sprzedaży przedsiębiorstwa;

20 Według art. 41 ust. 4 ustawy, w zarządzeniu o prywatyzacji bezpośredniej organ założycielski
określa w szczególności sposób prywatyzacji bezpośredniej, zgodnie  z  art. 39 ust. 1, oraz  wskazuje
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– w wypadku rozłożenia zapłaty zgodnej z ustaloną ceną na raty w umowie
prywatyzacyjnej: dowód ustanowienia zabezpieczenia pozostałej do zapłaty kwoty
po uiszczeniu pierwszej raty21.

Kierując się kryterium celowości i legalności, kontrolerzy powinni również
zbadać przesłanki i zasadność wyboru trybu sprzedaży przedsiębiorstwa. Upraw-
nienie do wyboru trybu sprzedaży przysługuje na mocy §3 ust. 2 rozporządzenia
zbywcy. W przepisie tym określono, że przy wyborze trybu sprzedaży przedsię-
biorstwa zbywca powinien uwzględniać w szczególności specyfikę danej branży
oraz wielkość, kondycję ekonomiczno-finansową i potrzeby inwestycyjne pod-
miotu będącego przedmiotem zbycia22. Niewątpliwie tryb rokowań jest mniej sfor-
malizowany, pozwala na modyfikacje treści złożonych propozycji, jednakże tryb
przetargowy pozwala na szybsze zakończenie procedury. W rozporządzeniu
nie określono, w jaki sposób na przykład specyfika branży może wpływać na
wybór trybu sprzedaży przedsiębiorstwa (prawdopodobnie byłoby to niemożliwe
in abstracto), co prowadzi do wniosku, że słuszność i celowość wyboru trybu
prywatyzacji należy badać w odniesieniu do konkretnej sytuacji.

mgr Rafał Padrak
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osobę, której udzielił pełnomocnictwa do dokonania prywatyzacji bezpośredniej. Zgodnie z art. 41 ust. 6
ustawy, zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców. Sto-
sownie do art. 43 ust. 1 ustawy, z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej ustaje dzia-
łalność dotychczasowych organów przedsiębiorstwa państwowego, a ich funkcje wykonuje pełnomocnik
do spraw prywatyzacji.

21 Ponadto należy sprawdzić, czy kupujący przekazał na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
kwotę wymaganą przez art. 48 ust. 3 albo 4 ustawy o kip, nie później niż do dnia pierwszej płatności
należności za przedsiębiorstwo.

22 Zbywca może, kierując się treścią §3 ust. 2 rozporządzenia, określić w wewnętrznym dokumen-
cie zasady wyboru trybu przy sprzedaży przedsiębiorstw. Naruszenie ustalonego przez zbywcę trybu
sprzedaży przedsiębiorstwa nie spowoduje jednak bezwzględnej nieważności umowy prywatyzacyjnej.
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Paweł  Wieczorek

RAMY  FINANSOWE  UNII  EUROPEJSKIEJ  W  LATACH  2007–2013

Wraz z końcem 2006 r. upłynie czas obowiązywania perspektywy finansowej
2000–2006 (tzw. Agendy 2000), przyjętej na szczycie Unii Europejskiej w Berli-
nie w marcu 1999 r. Na jej podstawie Unia funkcjonowała w finałowej fazie przy-
gotowań do akcesji nowych krajów (UE-10), a także w pierwszych trzech latach
po rozszerzeniu do 25 państw (UE-25). Na początku 2004 r. podjęte zostały prace
nad nową perspektywą finansową, sięgającą 2013 r. Ustalenie ram finansowania
Unii okazało się jednak zadaniem bardzo trudnym, wymagającym niemal dwóch
lat negocjacji. W dyskusji o unijnych finansach po raz pierwszy wzięło bowiem
udział aż 25 państw, reprezentujących bardzo zróżnicowany poziom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego, co z kolei wiąże się z różnicami w interesach politycz-
nych, gospodarczych i finansowych. Ponadto debata przebiegała w atmosferze
niezbyt sprzyjającej rozstrzyganiu spraw, co do których państwa UE są podzielo-
ne, takich jak na przykład wysokość i generalny kształt wydatków UE, udział
poszczególnych krajów w finansowaniu Unii oraz zasady realizacji wspólnej po-
lityki rolnej (WPR). Wszystko to razem spowodowało, że prace nad nową per-
spektywą finansową, podjęte w trakcie prezydencji irlandzkiej, trwały przez cały
okres prezydencji holenderskiej oraz luksemburskiej i zakończyły się dopiero
w połowie grudnia 2005 r. w Brukseli, na szczycie UE podsumowującym prezy-
dencję brytyjską.

Korzystny bilans rozliczeń ze wspólnym budżetem Unii Europejskiej jest jed-
nym z najważniejszych argumentów w wymiarze gospodarczym, przemawiają-
cym za udziałem Polski w procesie integracji europejskiej. W szczególności istotny
jest szeroki dostęp do funduszy unijnych, stwarzający szanse na niwelowanie
dysproporcji rozwojowych w stosunku do starych państw Unii (UE-15) oraz awans
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cywilizacyjny kraju. Inaczej mówiąc chodzi o to, aby Polska w jak największym
stopniu była beneficjentem wspólnego budżetu Unii, w żadnym zaś razie płatni-
kiem netto1. W tym kontekście trzeba pamiętać, iż ustalenia w zakresie  pożytków
i  zobowiązań  finansowych  Polski z tytułu członkostwa w UE, podjęte na szczy-
cie w Kopenhadze w grudniu 2002 r., obejmowały w zasadzie jedynie lata
2004–2006. Oznacza to, że po 2006 r. finansowe efekty integracji – poza kwestią
dopłat bezpośrednich dla polskich rolników uregulowaną od razu do 2013 r. –
były niejako sprawą otwartą i zależały od wyników negocjacji nad nową perspek-
tywą finansową.

Funkcja perspektywy finansowej w unijnej procedurze budżetowej

Perspektywa finansowa stanowi swego rodzaju średnioterminowy (od 1993 r.
siedmioletni) plan wyznaczający maksymalne kwoty wydatków Unii Europej-
skiej, z podziałem na najważniejsze ich tytuły związane z realizacją polityk wspól-
notowych. Wydatki te nie mogą wykroczyć poza limit tzw. zasobów własnych
(own resources), a więc określonego na szczeblu politycznym górnego poziomu
zaangażowania się krajów członkowskich w finansowanie Unii. Od 1993 r. po-
ziom ten pozostaje niezmienny i w kategoriach płatności2 wynosi 1,24% łącznego
dochodu narodowego brutto (DNB) państw członkowskich3. W praktyce jednak
– w ramach kolejnych perspektyw finansowych – możliwości finansowe wyzna-
czone przez zasoby własne są wykorzystywane jedynie częściowo. Dobrze poka-
zuje to przykład „Agendy 2000”, gdy przeciętny wskaźnik środków na płatności
w relacji do DNB w latach 2000–2006 wyniósł tylko 1,08%, o 0,16% mniej od
poziomu dopuszczalnego.

Ponieważ decyzje w sprawie pułapu oraz podstawowej struktury wydatków
Unii, odzwierciedlające jej priorytety i cele, zapadają na szczeblu politycznym,

1 Status płatnika netto występuje wówczas, gdy dany kraj ma ujemny bilans rozliczeń z budżetem
UE, co oznacza, że środki przekazywane do Brukseli w ramach składki członkowskiej są większe od
środków, jakie ten kraj otrzymuje z tytułu udziału we wspólnych politykach UE, zwłaszcza we wspólnej
polityce rolnej oraz polityce regionalnej (strukturalnej).

2 W ramach płatności (payments) uwzględnione są wydatki na przedsięwzięcia, których realizacja
zamknie się w danym roku finansowym. Szerszym pojęciem są środki na zobowiązania (commitments),
obejmujące wydatki na przedsięwzięcia realizowane w okresie wykraczającym poza rok finansowy,
w którym te przedsięwzięcia zostały uruchomione.

3 Do 2002 r. za punkt odniesienia przyjmowano produkt narodowy brutto (PNB) i wówczas górny
pułap zasobów własnych wynosił 1,27% PNB, co w przybliżeniu odpowiada wartości 1,24% DNB. Zmiana
ta wynikała z konieczności dostosowania budżetu UE do systemu rachunkowego ESA 95. Zob. Adapta-

tion of the celling of own resources and the celling for appropriations for commitments following the

entry into force of Decision 2000/597 EC, Euratom, COM(2001)801 final, Brussels, 28.12.2001.
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perspektywa finansowa nie może być utożsamiana z budżetem UE. Traktat o usta-
nowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE) w części dotyczącej postanowień fi-
nansowych (tytuł II, art. 268-280) wyznacza ramy prawne dla corocznej procedu-
ry budżetowej, natomiast perspektywy finansowe są jedynie efektem porozumie-
nia międzyinstytucjonalnego (interinstitution agreement) między Komisją Euro-
pejską, Radą Unii Europejskiej oraz Parlamentem Europejskim4 i nie wynikają
z unijnego prawa traktatowego5. Nie zmienia to faktu, że pułapy wydatków zało-
żone w perspektywie finansowej mają charakter wiążący dla instytucji uczestni-
czących w procedurze budżetowej.

Perspektywy finansowe są zbudowane na takiej samej ogólnej klasyfikacji,
a także mają analogiczny układ poszczególnych grup wydatków, jaki stosuje się
w budżetach rocznych. Ułatwia to monitorowanie wydatków UE pod kątem ich
zgodności z założeniami perspektywy finansowej oraz przyjętymi priorytetami
politycznymi Unii, a ponadto dyscyplinuje całą procedurę budżetową i powodu-
je, że unijny system finansowania jest bardziej przejrzysty6.

Górny limit zasobów własnych na poziomie 1,24% DNB – wyznaczający tym
samym maksymalny (w praktyce wykorzystywany w coraz mniejszym stopniu)
pułap wydatków określonych w ramach perspektyw finansowych oraz budżetów
rocznych – kontrastuje z zakresem przedmiotowym i podmiotowym procesu inte-
gracji europejskiej, w tym sukcesywnym wzrostem liczby członków UE. W po-
szczególnych krajach Unii relacja wydatków sektora finansów publicznych do
PKB – wynosząca przykładowo w Polsce w latach 2003–2004 około 44% – jest
bez porównania wyższa niż wydatków wspólnego budżetu Unii, które nie mogą
przekroczyć pułapu 1,24% łącznego DNB. Wynika to z faktu, że obszary pochła-
niające większość środków publicznych (obrona narodowa, edukacja, ochrona
zdrowia oraz świadczenia społeczne, czyli dziedziny życia gospodarczego i spo-
łecznego tradycyjnie utożsamiane z funkcjami państwa) nadal pozostają przede
wszystkim w gestii władz narodowych, zaś zakres działań finansowanych ze wspól-
nego budżetu UE jest w wymienionych dziedzinach wciąż relatywnie mały.

Paweł Wieczorek

4 W przypadku „Agendy 2000” porozumienie międzyinstytucjonalne zawarto w 6.05.1999 r.  Zob.
Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commis-

sion on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure, “OJ” C 172/1, 18.6.1999, s. 1.
5 B. Nowak: Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007–2013, Centrum Stosunków

Międzynarodowych, „Raporty i Analizy” nr 6/2005, s. 2,
<http://www.csm.org.pl/pl/files/raporty/2005/rap_i_an_0605.pdf>.
6 L. Oręziak: Perspektywa finansowa 2007–2013 – kierunki ewolucji systemu finansowania Unii

Europejskiej, „Bank i Kredyt”, lipiec 2004 r., s. 6.
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Czynniki rzutujące na przebieg negocjacji nad nową perspektywą finansową

Rozmowy na temat ram finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013
przypadły na trudny okres spiętrzenia się wielu problemów wewnętrznych, jak
również wyzwań dla pozycji UE na arenie międzynarodowej. W sposób natural-
ny zaciążyło to na atmosferze debaty nad nową perspektywą finansową. Po pierw-
sze, na początku bieżącej dekady państwa UE-15 – w tym zwłaszcza Niemcy
i Francja, mające szczególnie istotny wpływ na przebieg procesu integracji euro-
pejskiej – weszły w okres spowolnionego wzrostu gospodarczego, z przeciętną
stopą PKB wynoszącą w latach 2002–2003 zaledwie 1,1%. Koniunktura uległa
co prawda poprawie w 2004 r., ale ożywienie okazało się anemiczne – w 2004 r.
PKB w grupie krajów UE-15 powiększył się o 2,3%, lecz w 2005 r. wzrósł już
tylko o 1,4%. Zgodnie z prognozami Eurostat, przynajmniej do 2007 r. nie ma szans
na przyspieszenie dynamiki PKB powyżej relatywnie niskiego pułapu 2,0-2,2%.

Po drugie, kraje Unii Europejskiej nie zdołały wdrożyć przyjętej w 2000 r.
strategii lizbońskiej, co w konsekwencji spowodowało konieczność rewizji pro-
gramu, dokonanej na szczycie UE w Brukseli, w czerwcu 2005 r. W tej sytuacji
stało się jasne, że oparcie gospodarki Unii na wiedzy, zaawansowanych technolo-
giach i innowacyjności będzie wymagać znacznie dłuższego czasu oraz więk-
szych nakładów finansowych niż zakładano, zaś utrzymanie tzw. europejskiego
modelu społecznego może okazać się trudne w kontekście wyzwań wynikających
z procesów globalizacyjnych.

Po trzecie, kłopoty niektórych państw UE-15 z nadmiernym deficytem sekto-
ra finansów publicznych wymusiły konieczność złagodzenia rygorów „Paktu
stabilności i wzrostu” (co nastąpiło na początku 2005 r.), jednego z istotnych in-
strumentów gwarantujących stabilność gospodarek państw strefy euro. Chodzi tu
zwłaszcza o Niemcy i Francję, które od 2002 r. przekraczają dopuszczalny przez
prawo wspólnotowe poziom deficytu (3% PNB). Z prognoz Eurostat wynika, że
w latach 2006–2007 sytuacja pod tym względem poprawi się tylko w niewielkim
stopniu i deficyt sektora finansów publicznych w Niemczech i Francji nadal bę-
dzie się utrzymywał w granicach 3,3–3,5%, a więc powyżej maksymalnego puła-
pu wynikającego z reżimu „Paktu stabilności i wzrostu”. Duże problemy ze zrów-
noważeniem finansów publicznych mają także Włochy (w 2005 r. deficyt wy-
niósł tam 4,3%, zaś w kolejnych dwóch latach raczej jeszcze wzrośnie niż spad-
nie), Wielka Brytania (3,4% w 2005 r.), Grecja, Portugalia oraz 5 nowych państw,
w tym Polska (3,6% w 2005 r. i 3,4% w 2007 r.).

Ramy finansowe UE
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Po czwarte, wiosną 2005 r. doszło do poważnego zawirowania w procesie
ratyfikacji „Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy”, podpisanego
w Rzymie w październiku 2004 r. W przeprowadzonych w tej sprawie we Francji
(29 maja 2005 r.) i Holandii (1 czerwca 2005 r.) ogólnonarodowych referendach
zwyciężyli przeciwnicy konstytucji, co postawiło pod znakiem zapytania dalszy
los tego traktatu. Co prawda, dotychczas żaden kraj formalnie nie zażądał renego-
cjacji konstytucji lub też wstrzymania procesu jej ratyfikacji, jednak wyniki refe-
rendum we Francji i Holandii stworzyły negatywną atmosferę wokół tego aktu,
co m.in. zaowocowało decyzją o odłożeniu referendum w Niemczech i Wielkiej
Brytanii.

Wszystko to razem wzmogło skłonność państw UE do zaciskania finansowe-
go pasa i poszukiwania możliwości ograniczania zobowiązań wobec budżetu Unii.
Dobitnym tego wyrazem było zgłoszenie w grudniu 2003 r. przez przywódców
sześciu państw – płatników netto (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii,
Holandii, Szwecji) pod adresem Romano Prodiego, ówczesnego przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej, postulatu ograniczenia środków na zobowiązania do
poziomu 1% DNB. Przyjęcie takiej zasady oznaczałoby konieczność poważnej
redukcji wydatków UE w okresie, kiedy Unia – z jednej strony – dopiero adaptuje
się do funkcjonowania w składzie 25 państw, stojąc w dodatku przed bliską per-
spektywą kolejnych rozszerzeń, z drugiej zaś strony – w krótkim czasie musi
poprawić międzynarodową konkurencyjność swojej gospodarki, jeśli chce utrzy-
mać dotychczasową pozycję na rynku światowym.

Stanowisko szóstki płatników netto stanowiło wyraźny sygnał, że na mają-
cych się wkrótce rozpocząć negocjacjach na temat nowej perspektywy finanso-
wej Unii mocno zaciąży podejście rachunkowo-księgowe, co w znacznej mierze
zepchnie  kwestie priorytetów i celów politycznych UE na drugi plan. Potwierdził
to przebieg dyskusji nad budżetem na rok finansowy 2005, przyjętym przez Par-
lament Europejski w grudniu 2004 r. Ustalone wówczas środki na zobowiązania
wyniosły 116,6 mld euro (co odpowiadało 1,101% DNB), zaś płatności 106,3 mld
euro (1,004% DNB)7. Zgoda Parlamentu Europejskiego na utrzymanie wydatków
UE w 2005 r. na poziomie minimalnie tylko przekraczającym 1% DNB skutecz-
nie zmniejszyła szanse na uchwalenie Perspektywy Finansowej 2007–2013 w wy-
miarze w pełni wykorzystującym limit zasobów własnych (1,24% DNB).

Paweł Wieczorek

7 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2005,
<http://europa.eu.int/comm/bud-get/library/publications/budget_in_fig/syntchif_2005_pl.pdf>.
Analogiczna sytuacja powtórzyła się w grudniu 2005 r., kiedy Parlament Europejski przyjął budżet na
2006 r., zakładający płatności na poziomie 112 mld €, tj. 1,01% DNB. Budżet ogólny Unii Europejskiej
na rok finansowy 2006,
<http: //europa. eu.int/comm/budget/library/publications/budget_in_fig/syntchif_2006_pl.pdf>.
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Na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, w październiku 2002 r., państwa
członkowskie zgodziły się na zamrożenie do 2013 r. wydatków na wspólną poli-
tykę rolną8. W ten sposób usunięta została jedna z głównych przeszkód na drodze
do porozumienia się krajów UE-15 w kwestii sfinansowania rozszerzenia Unii
w maju 2004 r.

Decyzja o zamrożeniu wydatków na WPR w pewnym stopniu zdeterminowa-
ła dyskusję na temat możliwości ograniczenia ram finansowych Unii w latach
2007–2013, czego domagała się szóstka płatników netto. W sytuacji, gdy środki
na WPR nie mogą zostać zmniejszone aż do 2013 r., głównym obszarem poten-
cjalnych cięć w wydatkach unijnych stały się fundusze na politykę strukturalną.
Stąd przez cały okres dyskusji nad nową perspektywą finansową ten segment
wydatków Unii był przedmiotem nacisków ze strony: zwolenników ograniczenia
finansów Unii, krajów UE-10, które – odwołując się do solidarności europejskiej
– chciały zagwarantować  sobie  szeroki  dostęp  do środków strukturalnych oraz
krajów UE-15, pragnących zachować możliwość wsparcia dla swoich biednych
regionów także w warunkach poszerzonej Unii.

Etapy dyskusji nad nową perspektywą finansową

W lutym 2004 r. Komisja Europejska przedstawiła pierwszą propozycję doty-
czącą ram finansowych Unii w latach 2007–2013. Przewidywała ona środki na
zobowiązania w wysokości 1,025 bln euro (co odpowiadało 1,24% DNB) oraz
płatności na poziomie 929 mld euro (1,14% DNB; tabela 1). Wynika z tego, że
Komisja podjęła próbę maksymalnego wykorzystania pułapu zasobów własnych,
co jednak – wobec faktu, że większość państw członkowskich opowiadała się za
ograniczeniem budżetu Unii – nie miało szans na akceptację Rady Europejskiej.

Ramy finansowe UE

8 Decyzja ta została potwierdzona na szczycie UE w Kopenhadze, w grudniu 2002 r. Zob. Wnioski

prezydencji. Posiedzenie  Rady  Europejskiej  w  Brukseli,  24-25.10.2002 r., s. 90-91 oraz w Kopenhadze,
12-13.12.2002 r., s. 78, <http.www.ukie.gov.pl>.
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Tabela 1

Propozycje dotyczące perspektywy finansowej 2007–2013
dla 27 państw UE oraz ostateczne ustalenia w tym zakresie

    Środki na:

Instytucja         zobowiązania  płatności

                 w mld €     % DNB      w mld € % DNB

Komisja Europejska (10 II 2004 r.)1)    1 025 035   1,240        928 700    1,140

Parlament Europejski (8 VI 2004 r.)2)       974 837   1,180        883 329    1,070

Prezydencja luksemburska (VI 2005 r.) 3)       871 514   1,056        822 183    1,000

Prezydencja brytyjska (5 XII 2005 r.)4)       846 754   1,026        807 649    0,976

Prezydencja brytyjska (14 XII 2005 r.)5)       849 303   1,030        808 075    0,980

Rada Europejska (19 XII 2005 r.)6)       862 363   1,045        819 380    0,990

Źródło:
1) Building our Common Future. Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union

2007–2013, COM(2004)101 final/2, Brussels, 26.2.2004. Zob. także: Financial Perspective 2007–2013.
COM(2004)487 final, Brussels, 14.7.2004.

2) Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych
w rozszerzonej Unii w latach 2007–2013, przyjęta 8.06.2005 r.,  P6_TA(2005)0224. Parlament potwier-
dził swoje stanowisko w rezolucji dotyczącej „Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscy-
pliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej”, przyjętej 1.12.2005 r., P6_TA-PROV(2005)0453.

3) Financial Perspective 2007–2013, CADREFIN 108, 9065/05, Brussels, 19.5.2005 oraz
CADREFIN 115, 9637/05, Brussels, 2.6.2005. Zob. także: Financial Perspective 2007–2013. Negotia-

ting Box, 10090/05, CADREFIN 130, Brussels, 15.6.2005.
4) European Union Financial Perspectives 2007–13 – United Kingdom Presidency Proposal,

5.12.2005, <http://www.eu 2005.gov.uk>.
5) European Union Financial Perspectives 2007–13 – United Kingdom Presidency Proposal (Upda-

ted), 15649/05, CADREFIN 264,<http://www.eu2005.gov.uk>.
6) Financial Perspective 2007–2013, Council of the European Union, 15915/05, CADREFIN 268,

Brussels, 19.12.2005.

Dużą aktywność w kwestii finansów UE wykazuje Parlament Europejski, który
w czerwcu 2005 r. zaproponował swoją wersję perspektywy finansowej
2007–2013, z zobowiązaniami w kwocie 975 mld euro (1,18% DNB) oraz płatno-
ściami w wysokości 883 mld euro (1,07%). Oznaczało to niższy pułap wydatków
od zakładanego przez Komisję Europejską, co było nietypowe, bowiem dotych-
czas w toku dyskusji nad perspektywami finansowymi Parlament raczej nie wy-
kazywał skłonności do obcinania środków zgłaszanych przez Komisję. Początko-
wo eurodeputowani zamierzali wygospodarować 50 mld euro głównie przez ogra-

Paweł Wieczorek
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niczenie wydatków na politykę spójności, ostatecznie jednak ten obszar pozosta-
wiono bez większych zmian, natomiast zmniejszono środki na politykę zewnętrzną,
konkurencyjność oraz rolnictwo (głównie planowane dla państw UE-15).

Pierwsze formalne propozycje dotyczące perspektywy finansowej 2007–2013
(tzw. negotiating box) zostały przedstawione przez prezydencję luksemburską
w okresie maj-czerwiec 2005 r. i w końcowej wersji obejmowały zobowiązania na
poziomie 871,8 mld euro (1,056% DNB) oraz płatności w wysokości 822,2 mld euro
(1,0% DNB). W stosunku do wstępnej propozycji Komisji Europejskiej oznacza-
ło to redukcję zobowiązań o blisko 154 mld euro, tj. o 15%. Większość cięć doty-
czyła obszaru konkurencji oraz rozwoju terenów wiejskich i uderzała głównie
w państwa UE-15. Ostatecznie jednak kraje członkowskie nie zdołały się wów-
czas porozumieć w sprawie kształtu nowej perspektywy finansowej, co znalazło
formalne odzwierciedlenie w konkluzjach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli,
w czerwcu 2005 r., podsumowującym prezydencję luksemburską9.

Istotnym wkładem Luksemburga w dalszą dyskusję nad finansami Unii było
określenie kryteriów przyznawania pomocy strukturalnej oraz wprowadzenie za-
sady zróżnicowania pułapu przydzielanej pomocy w zależności od zamożności
danego kraju (mierzonej relacją średniej wartości PKB per capita w latach
2001–2003 do średniego poziomu produktu dla UE-25). Dla Polski takie podej-
ście oznaczało pewne obniżenie maksymalnego pułapu wsparcia z 4% (jak usta-
lono na szczycie UE w Berlinie, w marcu 1999 r., podczas dyskusji nad „Agendą
2000”) do 3,9% PKB. Ponadto Luksemburg zaproponował utrzymanie wielkości
odliczeń w wysokości składki członkowskiej, z których korzysta Wielka Brytania
(tzw. rabatu brytyjskiego) na średnim poziomie z lat 1997–2003 r. (5 mld euro
rocznie)10, zapowiadając także na 2010 r. przegląd systemu zasobów własnych.

Główną oś niezgody w kwestii perspektywy finansowej 2007–2013 stanowił
spór między Wielką Brytanią a Francją, dotyczący powiązania redukcji rabatu
brytyjskiego z przeprowadzeniem reformy wspólnej polityki rolnej. Francja ge-
neralnie odmawiała dyskusji na temat przebudowy WPR, odwołując się do usta-

Ramy finansowe UE

9 Presidency Conclusions, CONCL 2, 10255/05, Brussels, 18.6.2005.
10 Rabat brytyjski został wprowadzony decyzją szczytu UE w Fontainebleau w 1984 r. z uwagi na

to, iż Wielka Brytania dysponuje jedynie szczątkowym rolnictwem. W konsekwencji Wielka Brytania –
– jako duży importer produktów rolnych spoza UE – wpłaca do wspólnego budżetu znaczące kwoty
z tytułu opłat (ceł) rolnych, natomiast brytyjscy farmerzy w relatywnie małym stopniu korzystają z do-
płat do eksportu żywności oraz wsparcia w ramach interwencji na rynku rolnym. Ubytek w dochodach
budżetu UE z tytułu rabatu jest solidarnie finansowany przez wszystkich pozostałych członków UE,
z tym że od 2002 r. Niemcy, Holandia, Austria i Szwecja są zobowiązane do pokrywania jedynie 75% ich
wkładu w finansowanie rabatu brytyjskiego. Pozostawienie rabatu brytyjskiego bez zmian oznaczałoby,
iż w latach 2007–2013 wyniósłby on w sumie ok. 49 mld € (a więc przeciętnie 7 mld € w skali roku),
natomiast jego zmniejszenie według formuły zaproponowanej przez Luksemburg spowodowałoby obniże-
nie łącznej wartości rabatu o ok. 15 mld €.
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leń szczytów UE w Brukseli i Kopenhadze w 2002 r. w sprawie zamrożenia wy-
datków na ten cel aż do 2013 r. Z kolei Wielka Brytania nie widziała możliwości
ograniczenia swojego rabatu, o ile równocześnie nie podjęto by prac zmierzają-
cych do obniżenia kosztów wspólnej polityki rolnej. Propozycje Luksemburga
zostały także odrzucone przez Szwecję, Holandię i Austrię, które – opowiadając
się wcześniej za ograniczeniem wydatków Unii do 1% DNB – domagały się zna-
czących redukcji swoich wpłat do budżetu unijnego. Nieusatysfakcjonowana była
również Hiszpania, pragnąca po akcesji państw UE-10 zachować możliwość do-
stępu do środków Funduszu Spójności. Zagrażało to interesom Polski i innych
nowych krajów członkowskich, które liczyły na duże wsparcie w ramach polityki
strukturalnej Unii11.

Decydująca faza dyskusji nad nową perspektywą finansową przypadła na drugą
połowę 2005 r., podczas prezydencji brytyjskiej, przy czym najważniejsze w tym
kontekście znaczenie miał szczyt UE w Brukseli 15 i 16 grudnia. Przedstawiona
przez Brytyjczyków 5 grudnia 2005 r. propozycja zakładała środki na zobowiąza-
nia w wysokości 847 mld euro (1,03% DNB), które były o blisko 25 mld euro
mniejsze niż w propozycji Luksemburga. Środki na płatności zostały natomiast
obniżone do 808 mld euro, czyli do 0,98% DNB.

Wielka Brytania zamierzała zaoszczędzić przede wszystkim na wydatkach na
politykę spójności (spadek o 13 mld euro) oraz rozwój terenów wiejskich (spadek
o 10 mld euro), przy czym – w przeciwieństwie do propozycji Parlamentu Euro-
pejskiego oraz prezydencji luksemburskiej – cięcia uderzały w największym stop-
niu w kraje akcesyjne, w tym Polskę. Aby złagodzić wymowę takiej propozycji,
Brytyjczycy zaproponowali państwom UE-10 ułatwienia w korzystaniu ze środ-
ków strukturalnych12. Planowano zmniejszyć również brytyjski rabat, ale redukcja
miała wynieść w sumie około 8 mld euro (do średniorocznego poziomu 6 mld euro),
a więc znacznie mniej niż chciał Luksemburg (spadek rabatu o 15 mld euro).

Propozycje prezydencji brytyjskiej spotkały się z powszechną krytyką pozo-
stałych państw Unii, a także Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskie-
go. Główny zarzut wiązał się z postawą Wielkiej Brytanii, która dążyła do osią-
gnięcia kompromisu w sprawie nowej perspektywy finansowej przede wszystkim
kosztem biedniejszej części krajów członkowskich. Wskazuje na to oczekiwanie,

Paweł Wieczorek

11 R. Trzaskowski: Budżet na lata 2007–2013. Ocena decyzji politycznych na szczycie UE w Brukseli

w grudniu 2005, „Analizy Natolińskie”, nr 1/2006, s. 4,
<http://www.natolin edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_1_2006.pdf>.

12 Pakiet wspomnianych ułatwień obejmował: a) obniżenie wymaganego poziomu dofinansowania
projektów strukturalnych ze środków krajowych z 25% do 15%; b) umożliwienie pokrywania z funduszy
unijnych podatku VAT; c) wydłużenie w latach 2007–2010 okresu rozliczania środków wsparcia z 3 lat
do 4 (zasada n+2 została zastąpiona zasadą n+3); d) objęcie zasadą n+3 funduszu spójności; e) umożli-
wienie finansowania rozwoju mieszkalnictwa w nowych krajach UE.
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że redukcji wsparcia dla państw UE-10 (oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) miał
towarzyszyć wzrost wartości rabatu brytyjskiego. Ostatecznie jednak, wobec bra-
ku szans na przeforsowanie projektu perspektywy w pierwotnej wersji, Wielka
Brytania zdecydowała się na przedstawienie 14 grudnia 2005 r. zmodyfikowane-
go projektu, przewidującego nieznaczny – bo tylko o 2,6 mld euro – wzrost środ-
ków na zobowiązania do poziomu 849 mld euro (a więc nadal mieszczących się
w granicach 1,3% DNB). Brytyjczycy podjęli również próbę osłabienia krytyki
w stosunku do propozycji z 5 grudnia 2005 r., adresując do grupy wybranych
państw (w tym Polski13) pakiet drobnych ustępstw.

Ponieważ nowa propozycja sprowadzała się głównie do zmian kosmetycz-
nych, nie mogła przyczynić się do przezwyciężenia podziałów między krajami
Unii w takich kwestiach, jak: rabat brytyjski, reforma wspólnej polityki rolnej,
dostęp do środków strukturalnych oraz skala zobowiązań wobec budżetu unijne-
go. W konsekwencji większość krajów UE pozostała przy swoim wcześniejszym
stanowisku. Wielka Brytania nadal nie była skłonna do istotnej redukcji rabatu
bez zmniejszenia wydatków na wspólną politykę rolną, zaś Francja nie dojrzała
jeszcze do zgody na reformę wspólnej polityki rolnej. Polska protestowała prze-
ciwko ograniczeniu skali wsparcia strukturalnego dla nowych państw, a najwięk-
si w grupie państw UE-15 beneficjenci polityki regionalnej, w tym głównie Hisz-
pania, a także Włochy, żądali zachowania części dotychczasowego wsparcia dla
swoich biednych regionów. Z kolei płatnicy netto domagali się zmniejszenia wkła-
du w finansowanie Unii Europejskiej.

Szansę na kompromis w kwestii nowej perspektywy finansowej14 stworzyła
koncyliacyjna postawa Niemiec, a zwłaszcza propozycja ustalenia zobowiązań
na poziomie 862 mld euro, odpowiadającym 1,045% unijnego DNB, a więc nieja-
ko w połowie drogi między propozycjami Luksemburga i Wielkiej Brytanii15.
W tej sytuacji Wielka Brytania zgodziła się na dalej idącą redukcję swojego
rabatu16; Francja – na dokonanie w 2008 r. przeglądu systemu finansowania Unii
Europejskiej, w tym wspólnej polityki rolnej jako najkosztowniejszego elementu

Ramy finansowe UE

13 Wsparcie dla najbiedniejszych polskich regionów miało wzrosnąć z 570 mln € do 780 mln €,
ponadto – w związku z wysokim kursem złotego w relacji do euro – zaproponowano, aby przy obliczaniu
wysokości składki Polski do unijnego budżetu stosować odpowiednio niższy kurs złotego.

14 Za jeden z elementów budowania kompromisu można uznać wspólny list Stefana Mellera
i Philippe’a Douste Blazy’ego, ministrów spraw zagranicznych Polski i Francji, opublikowany na łamach
„Financial Times” 15.12.2005 r. Ministrowie opowiedzieli się za obniżeniem rabatu brytyjskiego oraz
przeciw szybkiemu podjęciu reformy WPR.

15 R. Trzaskowski: Budżet na lata 2007–2013..., op. cit., s. 9.
16 Pula rabatu brytyjskiego szacowana w latach 2007–2013 na ok. 49 mld € została zmniejszona

o 10,5 mld €, a więc w większym stopniu niż przewidywała to pierwotna propozycja Wielkiej Brytanii
(8 mld €), ale w mniejszej skali niż proponował Luksemburg (15 mld €).
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Tabela 2

Perspektywa finansowa 2007–2013 dla 27 krajów UE
(w mln €; ceny 2004 r.)

  Wyszczególnienie        2007 r.    2008 r.   2009 r.   2010 r.   2011 r.   2012 r.   2013 r.     2007-
 -2013r.

1. Konkurencyjność i spój-
ność na rzecz wzrostu gos-
podarczego i zatrudnienia      51 090   52 148    53 330  54 001    54 945     56 384    57 841  379 739

1a. Konkurencyjność           8 250      8 860      9 510  10 200    10 950     11 750    12 600    72 120

1b. Spójność         42 840    43 288    43 820  43 801    43 995     44 634    45 241  307 619

2. Zarządzanie zasobami
naturalnymi         54 972    54 308    53 652  53 021    52 386     51 761    51 145  371 244

2a. Rolnictwo         43 120    42 697    42 279  41 864    41 453     41 047    40 645  293 105

2b. Rozwój terenów
wiejskich         11 852    11 611    11 373  11 157    10 933     10 714    10 500   78 139

3. Obywatelstwo,
wolność, bezpieczeństwo
i sprawiedliwość           1 120      1 210  1 310    1 430      1 570       1 720      1 910    10 270

3a. Wolność, bezpieczeń-
stwo i sprawiedliwość              600         690     790       910      1 050       1 200      1 390      6 630

3b. Obywatelstwo              520  520     520       520         520          520         520 520

4. Pozycja UE
na scenie światowej           6 280      6 550  6 830    7 120      7 420      7 740      8 070     50 010

5. Administracja           6 720      6 900  7 050    7 180      7 320      7 450      7 680     50 300

6. Rezerwy              419  191     190               800

Środki na zobowiązania
ogółem       120 601  121 307   122 362   122 752   123 641  125 055  126 646  862 363

Środki na zobowiązania
ogółem jako % DNB           1,10        1,08  1,06    1,04      1,03        1,02         1,00      1,045

Środki na płatności
ogółem       116 650  119 535   111 830  118 080  115 595   119 070  118 620  819 380

Środki na płatności
ogółem jako % DNB           1,06        1,06  0,97    1,00      0,96        0,97         0,94       0,99

Margines na nieprzewi-
dziane wydatki
jako % DNB           0,18        0,18  0,27    0,24      0,28        0,27         0,30       0,25

Pułap zasobów własnych
jako % DNB           1,24        1,24 1,24   1,24     1,24       1,24         1,24       1,24

Źródło: Financial Perspective 2007–2013, CADREFIN 268, 1591/05, Brussels, 19.12.2005.

96 Paweł Wieczorek
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tego systemu; Niemcy, Szwecja, Austria i Holandia zadowoliły się proponowaną
skalą redukcji ich obciążeń wobec budżetu unijnego17, zaś Polska i inne kraje
UE-10, a także Hiszpania i Włochy zaakceptowały ofertę wsparcia strukturalne-
go18. Ostatecznie Rada Unii Europejskiej zebrana na posiedzeniu w Brukseli
16 grudnia 2005 r. przyjęła nową perspektywę finansową w kształcie przedsta-
wionym w tabeli 2.

Finałowym etapem prac nad perspektywą finansową 2007–2013 będzie za-
warcie porozumienia międzyinstytucjonalnego między Komisją Europejską, Radą
Unii Europejskiej oraz Parlamentem Europejskim, co powinno nastąpić najdalej
w kwietniu 2006 r. Parlament Europejski 18 stycznia 2006 r. zdecydował się na
odrzucenie perspektywy finansowej w kształcie uzgodnionym na szczycie UE
w Brukseli, w grudniu 2005 r. Wynika to z dużej różnicy – wynoszącej w środ-
kach na zobowiązania 112,5 mld euro – między perspektywą 2007–2013 przyjętą
przez Radę Unii Europejskiej (862,4 mld euro) a propozycją w tym względzie
zgłoszoną przez Parlament Europejski w czerwcu 2005 r. (974,8 mld euro). Euro-
deputowani liczą, że uda się przynajmniej w pewnym stopniu zwiększyć wydatki
Unii w takich obszarach, jak: polityka zagraniczna, programy edukacyjne, inno-
wacyjność oraz badania i rozwój.

Ocena porozumienia w sprawie nowej perspektywy finansowej z punktu
widzenia Polski

Perspektywa finansowa 2007–2013 została zbudowana na zmienionej w sto-
sunku do „Agendy 2000” klasyfikacji wydatków. Ma to służyć lepszemu i bar-
dziej przejrzystemu określeniu priorytetów Unii Europejskiej. Poszczególne działy
(obecnie pięć, o trzy mniej niż w „Agendzie 2000”) mają wyraźnie szerszą kon-
strukcję i obejmują więcej polityk oraz inicjatyw w porównaniu z perspektywą
finansową 2000–200619.

Ramy finansowe UE

17 Dla wymienionych krajów zastosowana zostanie niższa stawka podatku VAT. Zamiast standar-
dowej stawki wynoszącej 0,3% Austria będzie się rozliczać z budżetem UE według stawki 0,225%,
Niemcy – 0,15%, a Szwecja i Holandia – 0,10%. Ponadto dla Holandii i Szwecji przewidziano dodat-
kową obniżkę składki do unijnego budżetu.

18 Polska w ramach polityki regionalnej może w latach 2007–2013 liczyć na łączne wsparcie
w wysokości 59,65 mld €, natomiast Hiszpania ma otrzymać w ramach Funduszu Spójności 2 mld €,
a Włochy – 1,4 mld €. Utrzymane zostały wszystkie zmiany zmierzające do ułatwienia absorpcji środ-
ków unijnych, wymienione w przyp. 12. Maksymalny pułap wsparcia strukturalnego został dla Polski
ustalony na 3,7135% krajowego DNB.

19 B. Nowak: Nowa perspektywa finansowa..., op. cit., s. 8.
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Nie zmienia to jednak zasadniczego faktu, że nakreślone w Brukseli w grud-
niu 2005 r. ramy finansowe Unii Europejskiej są bardzo skromne. Stawia to pod
znakiem zapytania możliwość sprostania tak fundamentalnym zadaniom, jak:
wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Unii, łagodzenie
skutków globalizacji, zmniejszenie wewnątrzunijnych dysproporcji w poziomie
rozwoju społeczno-gospodarczego, przyjęcie kolejnych członków, zwiększenie
roli Unii w polityce światowej, skuteczne zwalczanie terroryzmu, a także wzmoc-
nienie jej pozycji w sferze obronności i bezpieczeństwa. Perspektywa finansowa
2007–2013 nie tylko nie oddaje skali rozszerzenia Unii, które miało miejsce w maju
2004 r., ale także nie zawiera dodatkowych środków w związku z planowanym
przyjęciem w 2007 r. Bułgarii i Rumunii, a w 2009 r. – Chorwacji20.

Chociaż perspektywa finansowa 2007–2013 w wymiarze bezwzględnym prze-
widuje środki większe niż „Agenda 2000” (wzrost z 745 mld euro do 862 mld
euro), to jednak odniesienie planowanych wydatków do DNB pokazuje wyraźny
spadek zaangażowania państw Unii w jej finansowanie (tabela 3). Wskazuje na to
obniżenie się średniorocznego poziomu środków na zobowiązania w relacji do
PKB z 1,11% w latach 2000–2006 do 1,05% w latach 2007–2013 oraz spadek
wskaźnika dotyczącego środków na płatności, który w analogicznym przedziale
czasu zmniejszy się z 1,08% do 0,99%. Tym samym, w trakcie realizacji perspek-
tywy finansowej 2007–2013 luka między rzeczywistymi środkami na zobowiąza-
nia (1,05%) i płatności (0,99%) a maksymalnym pułapem środków wyznaczo-
nym przez zasoby własne (1,24%) zwiększy się i wyniesie 0,25% DNB, w porów-
naniu z 0,16% DNB w okresie realizacji „Agendy 2000”.

Struktura wydatków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 zmieni się jedynie
w ograniczonym zakresie, bowiem dopiero w 2008 r. ma się rozpocząć dys-
kusja nad kształtem wspólnej polityki rolnej, stanowiącej w okresie realizacji
„Agendy 2000” najkosztowniejszy element wspólnego budżetu Unii i zajmującej
pod tym względem drugie miejsce w ramach nowej perspektywy finansowej. Unia
stoi w obliczu konieczności poważnej reformy swojego systemu finansowania,
bowiem w aktualnych uwarunkowaniach politycznych i gospodarczych zbliża się
on do granicy wydolności21. Nie da się tego jednak zrobić bez zasadniczej przebu-
dowy wspólnej polityki rolnej, co jest istotne także w kontekście zobowiązań Unii,
wynikających z negocjacji na temat liberalizacji handlu światowego prowadzo-
nych na forum WTO.

Paweł Wieczorek

20 Tamże, s. 3-4, 10.
21 R. Trzaskowski: Budżet na lata 2007–2013..., op.cit., s. 10.
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Tabela 3

Porównanie wysokości środków na zobowiązania i płatności w relacji do DNB,
ujętych w „Agendzie 2000” oraz perspektywie finansowej 2007–2013

„Agenda 2000” 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Perspektywa finansowa
2007–2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Środki na zobowiązania

„Agenda 2000” 1,10 1,11 1,12 1,09 1,12 1,11 1,10     1,11

Perspektywa finansowa
2007–2013 1,10 1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1,00     1,045

Środki na płatności

„Agenda 2000” 1,07 1,08 1,11 1,09 1,08 1,06 1,06     1,08

Perspektywa finansowa
2007–2013 1,06 1,06 0,97 1,00 0,96 0,97 0,94     0,99

Pułap zasobów własnych 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24     1,24

Źródło:
Dane Directorate-General for Budget, <http://www.europa.eu.int/comm/budget/index_en.htm>.

Polska w końcowej fazie negocjacji nad nową perspektywą finansową opo-
wiadała się za pakietem wydatków stanowiącym równowartość 1,05% DNB, a więc
ostateczne uzgodnienia (1,045%) niemal pokrywają się z polskim stanowiskiem22.
Od 2007 r. Polska będzie największym beneficjentem budżetu unijnego. W latach
2007–2013 transfery brutto wyniosą łącznie 90,65 mld euro, w tym 59,65 mld
euro w ramach polityki strukturalnej (tabela 4). Po odliczeniu składki do wspól-
nego budżetu – wynoszącej średniorocznie 3 mld euro – Polska w ciągu 7 lat
otrzyma około 70 mld euro netto, a więc przeciętnie 10 mld euro w skali roku23.
Dla porównania Hiszpania – będąca największym beneficjentem wsparcia unij-
nego przed rozszerzeniem się Unii w maju 2004 r. – uzyskała w latach 2000–2006
z jej budżetu w sumie 49 mld euro netto, zaś w ramach perspektywy finansowej
2007–2013 wsparcie dla tego kraju ma wynieść blisko 32 mld euro.

Ramy finansowe UE

22 Wystąpienie prezesa Rady Ministrów na 6. posiedzeniu Sejmu RP, <http://www.kprm.gov.pl>.
23 W pierwszym roku członkostwa w UE pozycja netto Polski względem unijnego budżetu wynio-

sła 1222 mln €, natomiast w kolejnych dwóch latach – jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów–
– Polska powinna otrzymać netto 2510 mln € w 2005 r. oraz 3908 mln € w 2006 r. Zob. Sprawozdanie

z wykonania ustawy budżetowej na 2004 r., s. 235, a także Uzasadnienie do ustawy budżetowej na

2005 r., s. 279 oraz na 2006 r., s. 265, <http://www.mf.gov.pl>.
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Tabela 4

Podział środków na realizację polityki strukturalnej w latach 2007–2013
między państwa UE (w mld € oraz %)

Wyszczególnienie w mld €     w %

Środki na realizację polityki strukturalnej ogółem, w tym dla:   307,62    100,0

Polski     59,65      19,4

Pozostałych państw UE-10     97,83      31,8

Hiszpanii     31,69      10,3

Pozostałych państw UE-15   118,45      38,5

Źródło: jak w tabeli 3.

*

Przebieg dwuletnich negocjacji nad perspektywą finansową 2007–2013 do-
bitnie pokazał, iż w tych sprawach kraje członkowskie są bardzo podzielone.
W rezultacie – wobec silnej tendencji do ograniczania wydatków Unii Europej-
skiej – kompromis w kwestii ram jej finansowania w ciągu kolejnych 7 lat był
możliwy do osiągnięcia jedynie na stosunkowo niskim poziomie, daleko odbie-
gającym od pierwotnych propozycji Komisji Europejskiej. Poziom ten kontra-
stuje zarówno z wagą problemów o charakterze wewnętrznym, jak i związa-
nych z relacjami z otoczeniem zewnętrznym, z którymi Unia musi się uporać
w najbliższym okresie. W tych warunkach wysokość środków zagwarantowa-
nych dla Polski stanowi całkiem dobry wynik, dający podstawy do działań na
rzecz niwelowania różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym w stosunku do
państw UE-15. Oczywiście wiele zależy od efektywnego wykorzystania dostęp-
nych funduszy.

dr Paweł Wieczorek

Paweł Wieczorek
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Violetta  Szczepaniak
Zygmunt  Gołębiowski

TAJEMNICA  SŁUŻBOWA  ŹLE  STRZEŻONA

Nowe przepisy, które uregulowały sprawy związane z ochroną informacji sta-
nowiących tajemnicę państwową lub służbową, wymagających ochrony przed
nieuprawnionym ujawnieniem, weszły w życie 11 marca 1999 r. Wprowadzono
je ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych1.

Przepisy tej ustawy objęły bardzo szeroki zakres podmiotowy i miały zasto-
sowanie do organów władzy publicznej (w szczególności: Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, organów admini-
stracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, sądów i trybuna-
łów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa), Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Narodowego Banku Polskiego i banków państwowych, państwo-
wych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, przed-
siębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, ubiegających się
o zawarcie lub wykonujących umowy związane z dostępem do informacji niejaw-
nych albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania na rzecz obron-
ności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych.

Zdefiniowano pojęcia tajemnicy państwowej i służbowej, przy czym załączono
wykaz informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, których nie-
uprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych
interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Jako tajemnicę służbową zdefiniowano

1 DzU nr 11, poz. 95, ze zm. Przepisy ustawy z 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych
zostały znowelizowane na mocy art. 1 ustawy z 15.04.2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji
niejawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 85, poz. 727). Wymieniona ustawa weszła w życie
16.06.2005 r.
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informację niejawną niebędącą tajemnicą państwową, uzyskaną w związku z czyn-
nościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie
chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej. Ustawodawca, w od-
niesieniu do tajemnicy służbowej rozróżnił dwa rodzaje klauzul tajności: „poufne”
– gdy nieuprawnione ujawnienie informacji powodowałoby szkodę dla interesu
państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli; „za-
strzeżone” – gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla
prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych nałożyła na jednostki organizacyj-
ne wiele nowych obowiązków związanych z organizowaniem ochrony tych infor-
macji, ich klasyfikowaniem, udostępnianiem, ochroną fizyczną, ochroną w syste-
mach i sieciach teleinformatycznych. Uregulowała także tryb postępowania spraw-
dzającego, prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię
zachowania tajemnicy, a także sprawy szkoleń i organizacji kontroli w zakresie
ochrony informacji niejawnych.

Nowe zadania, wymagające często nakładów finansowych, musiały być reali-
zowane w ramach środków własnych jednostek, na których spoczywał ustawowy
obowiązek zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Nie przewidziano bo-
wiem innych źródeł finansowania przedsięwzięć określonych w nowych przepi-
sach. Jednocześnie ustawodawca nałożył krótkie terminy realizacji poszczegól-
nych zadań: kierownicy jednostek organizacyjnych, w terminie 3 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy, powinni powołać pełnomocników ochrony i zorga-
nizować piony ochrony w podległych jednostkach oraz dostosować, w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, pomieszczenia służbowe do wyma-
gań ustawy. Okazało się, że w praktyce dotrzymanie takich terminów było trud-
ne, a organizowanie ochrony informacji niejawnych zajęło niektórym podmio-
tom kilka lat, jednak i wówczas nie wszystkie obowiązki w tym zakresie zostały
należycie wypełnione.

Najwyższa Izba Kontroli z jednej strony była podmiotem, który podlegał obo-
wiązkom wynikającym z ustawy o ochronie informacji niejawnych, ale jednocze-
śnie aktywnie włączyła się w proces kontrolowania przebiegu ich realizacji w in-
nych jednostkach. O tym, że do spraw ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
przywiązywano w Izbie dużą wagę, świadczyło powołanie pełnomocnika do spraw
ochrony informacji niejawnych na szczeblu dyrektora departamentu, podlegają-
cego zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy kierownikowi jednostki organizacyjnej, tj.
prezesowi NIK. Do połowy 2002 r. wykonano w Izbie wszystkie najważniejsze
zadania wynikające z przepisów ustawy (zorganizowanie strefy administracyjnej
i strefy bezpieczeństwa odpowiadających w pełni wymaganiom ustawowym, zmia-
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na sposobu funkcjonowania Służby Ochrony NIK, opracowanie „Szczególnych
wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego” – SWBS). Urząd Ochro-
ny Państwa wysoko ocenił dostosowanie systemu teleinformatycznego NIK do
wymagań ustawowych dotyczących ochrony przetwarzanych w nim informacji.
Szczególną uwagę audytorów z UOP zwróciła staranność wdrożenia procedur
bezpieczeństwa, a także biegła znajomość i przestrzeganie tych procedur przez
pracowników nadzorujących funkcjonowanie tego systemu. Należy podkreślić,
że dostosowanie systemu teleinformatycznego i opracowanie SWBS było utrud-
nione w NIK, ze względu na zmienną liczbę i skład grupy użytkowników tego
systemu.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych w trakcie organizowania pionu
ochrony, przygotowywania postępowań sprawdzających i szkolenia pracowni-
ków NIK podjął ścisłą współpracę z Departamentem Współpracy NATO i Bez-
pieczeństwa Państwa Urzędu Ochrony Państwa, a później Departamentem Ochrony
Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tj. z organami,
które na mocy ustawy były właściwe m.in. do kontroli ochrony informacji nie-
jawnych, kontroli przestrzegania przepisów oraz szkolenia i doradztwa w tym
zakresie.

Analizując uprawnienia kontrolne, które ustawodawca nadał organom ochro-
ny państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych, Departament Ochrony
Informacji Niejawnych NIK stwierdził, że nie obejmują one całego ustawowego
obszaru, ograniczając się tylko do informacji stanowiących tajemnicę państwową
i pozostawiając przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej poza kontrolą
instytucjonalną. Dlatego też, po przeprowadzeniu wymaganych ustawą szkoleń
pracowników i skontrolowaniu jednostek organizacyjnych Izby w zakresie prze-
strzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, Departament Ochrony
Informacji Niejawnych podjął za zgodą prezesa NIK kontrole prawidłowości prze-
strzegania w urzędach wojewódzkich przepisów dotyczących ochrony informacji
niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy z 22 stycz-
nia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Kontrole zostały przeprowadzone
we wszystkich 16 urzędach wojewódzkich od 8 września 2003 r. do 1 marca 2004 r.
Następnie, od 21 maja do 6 października 2004 r. Izba skontrolowała w tym sa-
mym zakresie wszystkie urzędy marszałkowskie. Oprócz kontrolerów z Departa-
mentu Ochrony Informacji Niejawnych w kontrolach brali udział także kontrole-
rzy z delegatur NIK. Celem tych kontroli było ustalenie stanu faktycznego oraz
dokonanie oceny wykonywania przez urzędy wojewódzkie i marszałkowskie
ustawowego obowiązku ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
służbową przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Tajemnica  służbowa



[300]104 Violetta Szczepaniak, Zygmunt Gołębiowski

W marcu 2005 r. prezes Najwyższej Izby Kontroli zarządził opracowanie in-
formacji o wynikach kontroli prawidłowości przestrzegania w urzędach wojewódz-
kich i urzędach marszałkowskich przepisów dotyczących ochrony informacji nie-
jawnych stanowiących tajemnicę służbową2 .

Znaczna skala stwierdzonych nieprawidłowości, które mogły doprowadzić
do ujawnienia informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową osobom
nieuprawnionym spowodowała, że NIK generalnie negatywnie oceniła przestrze-
ganie w urzędach wojewódzkich oraz w urzędach marszałkowskich przepisów
w tym zakresie. Większość tych nieprawidłowości była wynikiem niepodejmo-
wania przez kierowników skontrolowanych jednostek, przez okres od kilku mie-
sięcy do ponad trzech lat, działań niezbędnych do realizacji obowiązków wynika-
jących z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Stwierdzono, że w żadnym ze
skontrolowanych urzędów nie podjęto w wyznaczonym terminie wszystkich dzia-
łań określonych w ustawie. W 22 skontrolowanych jednostkach (69%) niepodej-
mowanie działań w zakresie ochrony informacji niejawnych spowodowało udo-
stępnianie dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone” oso-
bom nieuprawnionym. Było to związane przede wszystkim z opóźnionym powo-
ływaniem pracowników pionów ochrony w urzędach, niespełnianiem ustawowych
wymagań przez pełnomocników ochrony i pracowników kancelarii tajnych oraz
z naruszaniem przepisów przy udostępnianiu dokumentów zawierających tajem-
nicę służbową.

Nie dotrzymano terminów powoływania pełnomocników do spraw ochrony
informacji niejawnych w 11 urzędach wojewódzkich (69%) i w 14 urzędach mar-
szałkowskich (87,5%). Opóźnienia te wynosiły od 1 do 22 miesięcy, a odpowie-
dzialność z tego tytułu ponosili wojewodowie i marszałkowie województw.
W 2 urzędach wojewódzkich oraz w 5 urzędach marszałkowskich pełnomocnicy
do spraw ochrony informacji niejawnych pełnili obowiązki bez odpowiedniego
poświadczenia bezpieczeństwa oraz przeszkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych, co uniemożliwiało im faktycznie realizację zadań określonych w usta-
wie, a także mogło doprowadzić do ujawnienia informacji niejawnych. Na przy-
kład w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pełnomocnik ochrony został powołany
dopiero po około 13 miesiącach od wejścia w życie ustawy. Zbyt późne powoła-
nie pionu ochrony i pełnomocnika ochrony skutkowało brakiem nadzoru ze stro-
ny pełnomocnika nad przetwarzaniem, wytwarzaniem i przechowywaniem doku-

2 Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przestrzegania w urzędach wojewódzkich

i urzędach marszałkowskich przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych stanowiących ta-

jemnicę służbową, Warszawa, wrzesień 2005 r.,
nr ewid. 158/2005/I/03/001/I/04/001/OIN; OIN – 4114/2003/2004.
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mentów niejawnych, a zwłaszcza opóźnieniem w opracowaniu i wdrażaniu „Szcze-
gólnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego” dla dokumen-
tów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz wytwarzaniem dokumen-
tów oznaczonych klauzulą „poufne” przy użyciu sprzętu komputerowego, pomi-
mo braku SWBS. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego za-
trudniono na stanowisku pełnomocnika przez jeden rok pracownika niemającego
poświadczenia bezpieczeństwa oraz nieprzeszkolonego w zakresie ochrony in-
formacji niejawnych. W okresie gdy nie był on upoważniony do dostępu do infor-
macji niejawnych wytworzył 4 dokumenty o klauzuli „poufne”, związane z pro-
wadzonymi postępowaniami sprawdzającymi.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych, informacje takie
mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemni-
cy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia
służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy. Według art. 27
ust. 1, dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo zlecenie
pracy, z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych, może nastąpić po prze-
prowadzeniu postępowania sprawdzającego i przeszkoleniu tej osoby w zakresie
ochrony informacji niejawnych. Artykuł 52 ust. 3 ustawy stanowi, że kancelaria
tajna odmawia udostępnienia lub wydania dokumentu oznaczonego klauzulą „po-
ufne” osobie niemającej stosownego poświadczenia bezpieczeństwa.

W 8 urzędach wojewódzkich oraz w 12 urzędach marszałkowskich stwier-
dzono naruszenie wymienionych przepisów, tj. wypadki udostępniania dokumen-
tów niejawnych osobom niemającym poświadczeń bezpieczeństwa lub ich wy-
twarzanie przez takie osoby. Na przykład w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
29 osób niemających poświadczenia bezpieczeństwa wytworzyło łącznie 77 do-
kumentów z klauzulą „poufne” i 216 dokumentów z klauzulą „zastrzeżone”,
natomiast 30 takim osobom udostępniono łącznie 249 dokumentów z klauzulą
„poufne” i 642 z klauzulą „zastrzeżone”. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim 9 nieuprawnionych pracowników miało dostęp do 77 dokumentów oznaczo-
nych klauzulą „poufne” (w tym wojewoda do 5 dokumentów). Za powyższe nie-
prawidłowości odpowiedzialni byli: kierownik kancelarii tajnej i pełnomocnik.
Analogiczna sytuacja miała miejsce w Delegaturze Urzędu w Siedlcach, gdzie
udostępniono 41 dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” osobie nie-
mającej poświadczenia bezpieczeństwa. W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
p.o. kierownika kancelarii tajnej, w okresie, w którym nie był uprawniony do
dostępu do informacji niejawnych, sporządził 6 dokumentów z klauzulą „poufne”
i zarejestrował w stosownych dziennikach (ewidencji wykonanych dokumentów
i korespondencji) 251 dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
i „zastrzeżone”. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomor-



[302]106

skiego wielokrotnie udostępniano dokumenty zawierające tajemnice służbowe mar-
szałkowi, który nie miał poświadczenia bezpieczeństwa. W badanym okresie
stwierdzono 73 takie wypadki, w tym dekretacje 2 pism z klauzulą „poufne”,
podpisanie 66 pism, w tym 36 ankiet bezpieczeństwa osobowego pracowników
Urzędu. Z kolei wicemarszałek województwa łódzkiego miał dostęp do dwóch
dokumentów opatrzonych klauzulą „poufne”, nie mając stosownego poświadcze-
nia bezpieczeństwa, którego nie uzyskał także później po przeprowadzeniu postę-
powania sprawdzającego przez ABW. Analogicznie marszałek województwa łódz-
kiego miał dostęp do 32 dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, nie mając
poświadczenia bezpieczeństwa przez cały okres zajmowania stanowiska, nato-
miast jego następca do dnia uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa miał do-
stęp do 95 dokumentów poufnych. Marszałkowie województwa podkarpackiego
i inspektor, powołany następnie na pełnomocnika ochrony, mieli dostęp bez sto-
sownego poświadczenia bezpieczeństwa do 765 dokumentów zawierających in-
formacje niejawne, oznaczonych klauzulą  „poufne”. Inspektor  miał  dostęp do
258 dokumentów, natomiast marszałkowie – do 507.

Udostępnianie dokumentów poufnych osobom niemającym poświadczeń bez-
pieczeństwa było wynikiem m.in. nieobsadzenia stanowisk kierowników kance-
larii tajnych. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go od 18 listopada 2002 r. do 31 stycznia 2003 r. nie powołano kierownika kance-
larii tajnej. Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu powierzono od 8 lutego 2000 r.
głównemu specjaliście w Gabinecie Marszałka, mimo że nie miał poświadczenia
bezpieczeństwa osobowego oraz stosownego przeszkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych. Wymieniony pracownik przed uzyskaniem poświadcze-
nia bezpieczeństwa zarejestrował 2 pisma oznaczone klauzulą „poufne”. W Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono kierownika kan-
celarii tajnej 5 maja 2004 r., to jest z prawie 5-letnim opóźnieniem w stosunku do
terminu określonego w ustawie. Skutkiem tych opóźnień było niezorganizowanie
kancelarii tajnej, co naruszało art. 50 ustawy. Pośrednim skutkiem było udostęp-
nienie dokumentów z klauzulą „poufne” osobom niemającym poświadczeń bez-
pieczeństwa. Także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
do zakończenia kontroli, tj. do 30 lipca 2004 r. nie zapewniono obsady stanowi-
ska kierownika kancelarii tajnej.

Z opóźnieniem wyznaczono kierowników kancelarii tajnych w 2 urzędach
wojewódzkich oraz w 8 urzędach marszałkowskich. W jednym urzędzie woje-
wódzkim oraz 6 urzędach marszałkowskich stwierdzono wypadki zastępowania
kierowników kancelarii tajnych przez pełnomocników ochrony, co uniemożli-
wiało pełnomocnikom realizację ustawowego nadzoru nad kancelariami i fak-
tycznie nad całym pionem ochrony. W 6 urzędach wojewódzkich (37,5%) oraz
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w 5 urzędach marszałkowskich (31%) zatrudniano w kancelariach tajnych lub
w ich oddziałach, w delegaturach urzędów, osoby niespełniające wymogu posia-
dania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, co mogło doprowadzić do
ujawnienia informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową osobom nie-
uprawnionym. Na przykład marszałek województwa świętokrzyskiego powierzył
prowadzenie kancelarii tajnej z dniem 10 stycznia 2000 r. pracownikowi bez sto-
sownego poświadczenia bezpieczeństwa i przeszkolenia w zakresie ochrony in-
formacji niejawnych, natomiast z dniem 10 marca 2003 r. – pracownikowi nie-
przeszkolonemu. Osoby te prowadziły rejestry dokumentów oznaczonych klau-
zulą „poufne” i miały dostęp do wszystkich dokumentów niejawnych znajdują-
cych się wówczas w kancelarii tajnej Urzędu.

W 12 urzędach marszałkowskich stwierdzono niedostosowanie lub znaczne
opóźnienia w dostosowywaniu pomieszczeń wymagających ochrony do zasad
ustawowych. Na przykład w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowiec-
kiego kancelaria tajna nie została zlokalizowana w strefie bezpieczeństwa, nie
zamontowano w niej drzwi metalowych lub obitych specjalną blachą stalową,
a także nie zabezpieczono okien stalową kratą. W Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego odpowiednie dostosowanie pomieszczeń pionu
ochrony nastąpiło dopiero 3 lata po upływie ustawowego terminu. W Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego kancelaria tajna nie zo-
stała zlokalizowana w strefie bezpieczeństwa oraz nie zamontowano w jej drzwiach
wejściowych zabezpieczenia antywłamaniowego. Ponadto jej usytuowanie wśród
7 innych pomieszczeń Departamentu Organizacyjno-Prawnego, gdzie przebywa-
ły osoby niemające poświadczenia bezpieczeństwa oraz interesanci, stwarzało moż-
liwość nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych. W Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Śląskiego kancelaria tajna była zlokalizowana na
poddaszu, drzwi i okna kancelarii nie były prawidłowo wykonane i zabezpieczo-
ne. W trakcie trwania kontroli w kancelarii tajnej zamontowano kraty w oknach,
drzwi obito blachą i zamontowano trzy zamki o skomplikowanym mechanizmie
(w tym zamek szyfrowy), a także zainstalowano system domofonowy.

W większości skontrolowanych jednostek nie stworzono właściwych warun-
ków do wytwarzania i przetwarzania dokumentów niejawnych. W 11 urzędach
wojewódzkich (69%) oraz 14 urzędach marszałkowskich (87,5%) wytwarzano
dokumenty zawierające informacje niejawne, oznaczone klauzulą „poufne”, na
stanowiskach komputerowych niemających certyfikatów, o których mowa w art. 60
ust. 2a ustawy, stwarzając tym samym potencjalne zagrożenie ich ujawnienia oso-
bom nieuprawnionym. W 12 urzędach wojewódzkich oraz w 14 urzędach mar-
szałkowskich nie opracowano i nie przedstawiono służbie ochrony państwa w ter-
minie ustawowym szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinforma-
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tycznego lub sieci teleinformatycznej (SWBS), o których mowa w art. 60 i 61
ustawy, wytwarzając w systemach teleinformatycznych tych urzędów dokumen-
ty zawierające informacje niejawne, stanowiące tajemnicę służbową.

Na przykład, mimo braku opracowanych i zaakceptowanych przez właściwą
służbę ochrony państwa szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemu
(SWBS) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wytworzono 30 dokumentów
z klauzulą „poufne” (na ogółem 146); w Opolskim UW 1154 takie dokumenty
oraz 666 dokumentów z klauzulą „zastrzeżone”; w Podlaskim UW sporządzono
w sposób nieuprawniony łącznie 1508 dokumentów zawierających tajemnicę służ-
bową – 636 oznaczonych klauzulą „poufne” i 872 z klauzulą „zastrzeżone”;
w Świętokrzyskim UW wytworzono 1402 dokumenty zawierające informacje sta-
nowiące tajemnicę służbową – w tym 713 oznaczonych klauzulą „poufne”
i 689 oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. W Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego w badanym okresie wytworzono w systemie
teleinformatycznym 64 dokumenty niejawne z klauzulą „poufne”. W Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w składanych wyjaśnieniach i zezna-
niach osób odpowiedzialnych, w tym byłego marszałka, wytwarzanie w niecerty-
fikowanym systemie teleinformatycznym dokumentów zawierających tajemnicę
służbową uzasadniano m.in. trudnościami finansowymi w zakupie certyfikowa-
nego sprzętu, podczas gdy dokumenty takie można wytwarzać również na me-
chanicznych maszynach do pisania lub odręcznie. Dopiero w toku kontroli kance-
laria tajna została wyposażona w mechaniczną maszynę do pisania, na której do
czasu opracowania SWBS i zakupu certyfikowanego sprzętu będą wytwarzane
dokumenty z klauzulą „poufne” i klauzulą „zastrzeżone”. W Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego wytwarzanie dokumentów zawierających ta-
jemnicę służbową na niecertyfikowanym sprzęcie mogło doprowadzić do ujaw-
nienia informacji niejawnych osobom nieuprawnionym. Komputer, na którym wy-
twarzano te dokumenty, podłączony był do powszechnie dostępnej sieci. W trak-
cie trwania kontroli marszałek województwa nakazał natychmiastowe przerwa-
nie wytwarzania informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym oraz wpro-
wadził nakaz sporządzania dokumentów niejawnych na maszynach mechanicz-
nych znajdujących się w kancelarii tajnej Urzędu.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego miała miejsce kra-
dzież dysków komputerowych, zawierających informacje niejawne oznaczone
klauzulą „poufne” i w związku z tym możliwość ujawnienia zapisanych tam in-
formacji niejawnych. Do pracy w pomieszczeniach pionu ochrony, w których
znajdowały się komputery, dopuszczono bowiem osobę niemającą poświadcze-
nia bezpieczeństwa oraz przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejaw-
nych, a nawet określonych zadań i obowiązków. Pracownik ten dopuścił się
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kradzieży dysków twardych z dwóch komputerów, na których zapisano 12 doku-
mentów zawierających informacje z klauzulą „poufne”. Kradzież nie została zgło-
szona przez pełnomocnika służbie ochrony państwa, co było naruszeniem obo-
wiązku wynikającego z ustawy. Po odzyskaniu dysków pełnomocnik nie dopro-
wadził do ich sprawdzenia. Komputery z odzyskanymi dyskami wykorzystywano
do wytwarzania dokumentów jawnych i były one ogólnie dostępne dla wszyst-
kich pracowników pionu ochrony. Dopiero podczas kontroli NIK sprawdzono
odzyskane dyski z zapisanymi informacjami niejawnymi, a następnie zdemonto-
wano je i po zabezpieczeniu zdeponowano w kancelarii tajnej, zaś pełnomocnik
zawiadomił o tym marszałka i Delegaturę ABW w Łodzi.

W 3 urzędach wojewódzkich oraz w 8 urzędach marszałkowskich z opóźnie-
niem powołano administratora systemu (tj. osobę lub zespół osób odpowiedzial-
nych za funkcjonowanie systemu lub sieci teleinformatycznych, jak również za
przestrzeganie zasad i wymagań ich bezpieczeństwa) oraz pracownika pionu ochro-
ny, pełniącego funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowie-
dzialnego za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania sieci lub systemu tele-
informatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Brak nadzoru
i kontroli w tym zakresie mógł doprowadzić w 2 urzędach wojewódzkich (12,5%)
do ujawnienia informacji poufnych.

W 4 urzędach wojewódzkich i w 12 urzędach marszałkowskich pełnomocni-
cy nie realizowali obowiązków wynikających z art. 20 ust. 2 ustawy, dotyczących
opracowania szczegółowych zasad ochrony informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą „zastrzeżone”. Nie spowodowało to negatywnych skutków w 7 urzędach
marszałkowskich, natomiast w pozostałych jednostkach mogło doprowadzić do
ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę służbową osobom nieuprawnio-
nym. Na przykład, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego do-
piero po 5 latach obowiązywania ustawy opracowano szczegółowy tryb ochrony
informacji niejawnych z klauzulą „zastrzeżone”. W Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego do lipca 2004 r. nie opracowano tych zasad, a ich brak
doprowadził m.in. do nieprawidłowości w rejestrowaniu dokumentów zastrzeżo-
nych. Dopiero w trakcie kontroli marszałek województwa zatwierdził opracowa-
ne przez pełnomocnika szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w podległych komórkach orga-
nizacyjnych. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go skutkiem nieterminowego opracowania wymaganych zasad było niezarejestro-
wanie w stosownych dziennikach korespondencji, do lutego 2001 r., 6 dokumen-
tów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
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Stwierdzono również nieprawidłowości związane z prowadzeniem rejestrów
dokumentów zawierających tajemnicę służbową, co mogło doprowadzić do ich
ujawnienia. W 6 urzędach wojewódzkich oraz w 2 urzędach marszałkowskich nie
odnotowywano w dzienniku korespondencji udostępniania pracownikom doku-
mentów z klauzulą „poufne”. Brak odpowiednich zapisów uniemożliwiał ustale-
nie, komu przekazywano te dokumenty i czy były to osoby uprawnione. Na przy-
kład, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w latach 1999–2001 w 159 wy-
padkach (na ogółem 765) w rubryce nr 8 dziennika korespondencji (komu prze-
kazano dokument – nazwisko i imię) nie wpisano wymaganych danych. W Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego nie przestrzegano obowiązku
kwitowania w dziennikach korespondencji dokumentów niejawnych z klauzulą
„poufne” i „zastrzeżone”, adresowanych do marszałka województwa, w wypadku
gdy marszałek dokonywał na tych dokumentach dekretacji. Odnotowywano tylko
osoby wskazane w dekretacji pisma, z pominięciem osób dekretujących.

Do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę służbową osobom nieupraw-
nionym mogły doprowadzić ponadto nieprawidłowości w udostępnianiu doku-
mentów niejawnych oraz brak kontroli i szkoleń w zakresie przestrzegania prze-
pisów o ochronie informacji niejawnych. W 7 urzędach wojewódzkich wydawa-
no pracownikom upoważnienia do udostępnienia informacji niejawnych, nie okre-
ślając zakresu przedmiotowego udostępnienia, co naruszało art. 49 ust. 3 ustawy.
W 3 urzędach wojewódzkich (19%) nie prowadzono kontroli jednostek organiza-
cyjnych urzędu w omawianym zakresie oraz kontroli ewidencji i obiegu materia-
łów niejawnych, co stanowiło naruszenie ustawowego obowiązku. Natomiast
w 4 urzędach marszałkowskich obowiązek ten był realizowany nieskutecznie,
bowiem kontrole wewnętrzne nie wykazywały nieprawidłowości, które ujawniła
dopiero kontrola NIK. Pełnomocnicy ochrony nie byli informowani o nieprawi-
dłowościach, które miały miejsce w urzędach i tym samym nie podejmowali dzia-
łań w celu ich wyeliminowania.

Na przykład, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomor-
skiego pełnomocnik przeprowadził od kwietnia 2001 r. do marca 2004 r. 4 kon-
trole w kancelarii tajnej, w czasie których nie stwierdzono nieprawidłowości, ujaw-
nionych jednak podczas kontroli NIK. Polegały one na przechowywaniu w kan-
celarii tajnej dokumentów jawnych oraz wytwarzaniu i przetwarzaniu dokumen-
tów z klauzulą „poufne” w niecertyfikowanym systemie teleinformatycznym.
Odpowiedzialny za taki stan był pełnomocnik, z racji sprawowanego nadzoru.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego brak jakichkolwiek kon-
troli, a tym samym nadzoru nad informacjami niejawnymi, skutkował między
innymi błędami przy prowadzeniu dzienników w kancelarii tajnej, przechowywa-
niem razem dokumentów opatrzonych różnymi klauzulami (mimo że nie stano-
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wiły zbioru), przechowywaniem 445 dokumentów z klauzulą „poufne” poza kan-
celarią tajną. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zaginęło 10 dokumentów
z klauzulą „zastrzeżone”, co mogło doprowadzić do ujawnienia informacji stano-
wiących tajemnicę służbową osobom nieuprawnionym. Wszczęte przez pełno-
mocnika postępowanie wyjaśniające do dnia zakończenia kontroli nie dało pozy-
tywnych rezultatów.

W 2 urzędach wojewódzkich do ujawnienia informacji stanowiących tajem-
nicę służbową osobom nieuprawnionym mógł doprowadzić brak szkoleń z zakre-
su klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul
tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia. Na przykład, w Łódzkim Urzę-
dzie Wojewódzkim skutkiem nieprzeszkolenia pracowników były m.in. następu-
jące nieprawidłowości: prowadzenie dzienników służących do rejestrowania do-
kumentów z klauzulą „poufne” niezgodnie z wzorami określonymi w przepisach;
niewłaściwe poprawianie zapisów w tych dziennikach, tj przy użyciu korektora;
dokonywanie zapisów ołówkiem; nieprzestrzeganie zakazu przechowywania w
kancelarii dokumentów niezawierających informacji niejawnych, które nie wcho-
dziły w skład zbiorów; nieprzestrzeganie nakazu przechowywania w odrębnych
szafach dokumentów według klauzul; nieznajomość zasad prowadzenia rejestrów
i dzienników przez osobę prowadzącą oddział kancelarii.

Stwierdzono ponadto inne nieprawidłowości, dotyczące unormowań wewnętrz-
nych związanych z ochroną informacji niejawnych, przechowywaniem dokumen-
tów i nieprzestrzeganiem przez urzędników kompetencji wynikających z ustawy.
W 2 urzędach wojewódzkich oraz w 4 urzędach marszałkowskich, pełnomocnicy
ochrony nie sporządzili w ustawowym terminie wykazu stanowisk i osób dopusz-
czonych do informacji niejawnych. W 3 urzędach marszałkowskich z opóźnie-
niem aktualizowano regulaminy organizacyjne w zakresie spraw związanych z pio-
nem ochrony. W 3 urzędach wojewódzkich oraz w 9 urzędach marszałkowskich
obowiązek określenia stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi może
łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
wynikający z art. 26 ust. 1 ustawy, został zrealizowany dopiero po upływie od
kilkunastu miesięcy do ponad 5 lat od wejścia w życie ustawy, mimo że w tych
jednostkach, w okresie objętym kontrolą, wytwarzano i udostępniano informacje
niejawne. W 12 urzędach wojewódzkich oraz w 12 urzędach marszałkowskich
nie przestrzegano zakazu przechowywania w kancelarii tajnej dokumentów jaw-
nych niewchodzących w skład zbiorów, nie wykorzystując przy tym przewidzia-
nych przepisami możliwości tworzenia zbiorów dokumentów. Stwierdzono rów-
nież, że dyrektorzy generalni urzędów lub inni pracownicy pełniący funkcje kie-
rownicze przejmowali kompetencje kierowników jednostek organizacyjnych (wo-
jewodów lub marszałków województw) w zakresie ochrony informacji niejaw-
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nych, powołując m.in. pełnomocników ochrony, kierowników kancelarii tajnych,
dokonując wewnętrznych uregulowań. Takie sytuacje miały miejsce w 7 urzę-
dach wojewódzkich i w 4 urzędach marszałkowskich.

Tak znaczna liczba różnorodnych i brzemiennych w skutki nieprawidłowości
stwierdzonych podczas kontroli wykonywania ustawowych obowiązków w za-
kresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową świad-
czy niewątpliwie o lekceważeniu stanowionego prawa przez dużą grupę urzędni-
ków sprawujących funkcje publiczne. Trudno byłoby bowiem uznać, że zanie-
dbania i niedociągnięcia wynikały z braku dostatecznych środków finansowych,
ponieważ nie wskazywali na taką przyczynę sami kontrolowani urzędnicy, a po-
nadto stwierdzone nieprawidłowości najczęściej mieściły się w sferze organiza-
cyjnej ustawowych uregulowań. Jak wskazano na wstępie, pewnym usprawiedli-
wieniem opóźnień stwierdzonych w urzędach marszałkowskich mogły być krót-
kie terminy ustawowe organizowania pionów ochrony i dostosowania posiada-
nych obiektów.

Wyniki kontroli, które Najwyższa Izba Kontroli opublikowała już po obszer-
nej nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych, wskazują wyraźnie na
potrzebę doskonalenia nie tylko samych przepisów, ale także kadr urzędniczych,
które powinny te uregulowania realizować terminowo i rzetelnie. Konieczna jest
zatem radykalna zmiana polityki w tej kwestii, jeżeli chcemy zachować w tajem-
nicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa,
interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli. Ważna może być przy
tym rola uprawnionych organów kontroli instytucjonalnej, demaskujących na bie-
żąco zjawisko niebezpiecznego ignorowania przepisów.

 wicedyrektor mgr Violetta Szczepaniak

mgr inż. Zygmunt Gołębiowski

Departament Organizacyjny w NIK
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Hanna  Rychner

   ORZECZNICTWO  DLA  CELÓW  RENTOWYCH
ORAZ  O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W 2004 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę1, której celem
było dokonanie oceny systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS o niezdolności do
pracy dla celów rentowych oraz systemu orzecznictwa o niepełnosprawności.
Badaniami kontrolnymi objęto między innymi:

– realizację nadzoru (zwierzchniego i bezpośredniego) nad wykonywaniem
orzecznictwa;

– działania prezesa ZUS w zakresie prewencji rentowej i wypadkowej;
– orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS oraz powiatowych i wojewódzkich

zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – pod względem formalno-
prawnym.

Kontrola została przeprowadzona w 60 jednostkach – w tym w centrali ZUS
i 12 oddziałach ZUS, Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnospraw-
nych oraz 36 zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności i 10 urzędach
wojewódzkich.

Ustalenia kontroli wskazują, że od wprowadzenia w 1997 r. reformy orzecz-
nictwa inwalidzkiego (polegającej m.in. na oddzieleniu systemu rentowego od
systemu pozarentowego) nie udało się doprowadzić do przestrzegania zasady wła-
ściwej kolejności działań, czyli: prewencji, rehabilitacji, a na końcu kompensacji.

Intencją zmian ustawowych było adresowanie rent wyłącznie do tych ubez-
pieczonych, którzy rzeczywiście utracili zdolność do osiągania dochodów z pra-
cy oraz przekształcenie systemu rentowego w rzeczywiste ubezpieczenie ryzyka

1 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS dla ce-

lów rentowych oraz systemu orzekania o niepełnosprawności, kontrola P/04/102.
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utraty zdolności do pracy i zarobkowania. Zakładano, że najpierw podejmowane
będą wszelkie działania z zakresu rehabilitacji leczniczej i zawodowej, zmierza-
jące do przywrócenia ubezpieczonemu zdolności do pracy, natomiast renty z ty-
tułu niezdolności do pracy przyznawane byłyby wyłącznie wówczas, gdy działa-
nia rehabilitacyjne (rehabilitacja lecznicza, przekwalifikowanie zawodowe) nie
rokują powodzenia lub okażą się nieskuteczne. Ścisłe powiązanie inwalidztwa
z niezdolnością do pracy zarobkowej miało za cel uwolnienie systemu ubezpie-
czeń społecznych od funkcji socjalnej, która w znaczący sposób przejawiała się
w początkowym okresie transformacji, gdy system ubezpieczeń społecznych
przyjął rolę osłony socjalnej.

W wyniku kontroli okazało się jednak, że oba objęte kontrolą systemy (za-
równo orzecznictwa o niezdolności do pracy, jak i orzecznictwa o niepełnospraw-
ności) nie działają motywująco i aktywizująco na osoby niepełnosprawne w za-
kresie przywrócenia im sprawności organizmu oraz zdolności do pracy przez re-
habilitację leczniczą i zawodową, wobec czego spełniają nadal funkcję zabezpie-
czenia socjalnego. Postępowanie orzecznicze nie gwarantuje jednocześnie, że
przyznawane świadczenia – zarówno rentowe, jak i z tytułu niepełnosprawności –
są adekwatne do faktycznych możliwości ubezpieczonych do wykonywania pra-
cy i że są adresowane do osób, które istotnie utraciły zdolność do wykonywania
pracy lub uczestniczenia w życiu społecznym.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację objętych kontrolą za-
dań wykonywanych przez organy orzecznicze w ramach funkcjonowania syste-
mu o niezdolności do pracy ZUS oraz orzekania o niepełnosprawności.

Stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą systematycznie zmniejszała się
liczba osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej
(z 65 841 w 2002 r. do 53 245 w 2004 r.). Wydaje się zatem, że zarówno lekarze
leczący, jak i lekarze orzecznicy ZUS wciąż nie doceniają roli rehabilitacji w
procesie leczenia i nie wykorzystują w dostatecznym stopniu możliwości skiero-
wania na nią ubezpieczonych.

Odrębnym problemem – zasygnalizowanym przez NIK w dwóch ostatnich
kontrolach – jest niekorzystanie przez ZUS z możliwości wstrzymania lub zawie-
szenia świadczenia, tj. uprawnień przewidzianych w art. 82 ustawy z 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych2 wobec osób już skierowanych
na rehabilitację leczniczą, a które (około 17-19 %) bez uzasadnionej przyczyny nie

2 DzU nr 137, poz. 887, ze zm. Zgodnie z art. 80 tej ustawy, w celu ustalenia prawa do świadczeń
oraz ich wysokości, ubezpieczeni zobowiązani są m.in. do poddania się badaniom lekarskim, a także
leczeniu lub rehabilitacji, jeżeli oczekuje się, że leczenie lub rehabilitacja przywróci zdolność do pracy
lub spowoduje, że zdolność do pracy zostanie zachowana.

Hanna Rychner



[311] 115

stawiały się w ośrodkach rehabilitacyjnych. Stwierdzono także, że począwszy od
2002 r. środki przeznaczone na rehabilitację leczniczą nie zostały wykorzystane.

Ustalono, że ZUS praktycznie nie korzystał z możliwości przywrócenia ubez-
pieczonym zdolności zawodowej i podjęcia przez nich pracy zarobkowej. W la-
tach 2002–2004 wskaźnik orzeczeń o celowości przekwalifikowania zawodowe-
go ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie utrzymy-
wał się na prawie niezmienionym poziomie (z tendencją malejącą) i wynosił zale-
dwie 0,2 % wydawanych orzeczeń.

ZUS nie wykazywał też zainteresowania, czy środki publiczne przeznaczone
na renty szkoleniowe wykorzystywane są celowo i gospodarnie (tzn. czy czas
oczekiwania na szkolenie jest uzasadniony i czy faktycznie w okresie przyznania
renty nastąpiło przekwalifikowanie)3. Wyniki kontroli w oddziałach ZUS oraz
informacje zebrane w powiatowych urzędach pracy ujawniły wiele wypadków
nieprzeszkolenia skierowanych osób w  okresie pobierania tego świadczenia (rów-
nież w sytuacji wielokrotnego jego przedłużania). Z  ustaleń wynika, że urzędy
pracy, pomimo niezorganizowania szkoleń dla tych osób – z powodu „braku środ-
ków albo możliwości” – kierowały do ZUS wnioski o przedłużenie okresu wy-
płacania świadczenia. Wyrażając zgodę na przedłużenie wypłaty renty szkolenio-
wej, ZUS nie badał zasadności ani celowości wniosków.

Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wniosek dotyczący zinstytucjonali-
zowania współpracy pomiędzy świadczeniodawcą (ZUS) a organizatorem szko-
lenia (starosta – PUP – PFRON) m.in. w zakresie określenia możliwości psycho-
fizycznych osób co do rodzaju szkoleń, programów szkoleń i  dostosowania do
nich okresu pobierania świadczenia tak, aby renta szkoleniowa nie była traktowa-
na jako świadczenie socjalne, ale faktycznie motywowała do podjęcia szkolenia
i  zmiany zawodu umożliwiającego zatrudnienie.

Niezdolną do pracy, w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4, jest osoba, która całkowicie lub
częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawno-
ści organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

3 W ponad 60% orzeczeń objętych kontrolą przedłużanie prawa do renty szkoleniowej następowa-
ło wyłącznie z przyczyn socjalnych, spowodowanych brakiem środków finansowych w urzędach pracy
na wspieranie aktywności zawodowej lub niemożnością przeprowadzenia szkoleń w danym zawodzie.
Rehabilitacja zawodowa – według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy – to „część ogólnego
procesu rehabilitacji, która polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej takich usług, jak: poradnictwo
zawodowe, szkolenie zawodowe i zatrudnienie ...”. W celu racjonalizacji systemu ubezpieczeń w po-
wyższym zakresie, od 1.09.1997 r. wprowadzone zostało nowe świadczenie – renta szkoleniowa. Umoż-
liwiono tym samym przekwalifikowanie zawodowe osobom ubezpieczonym, które utraciły zdolność do
pracy zarobkowej w swoim zawodzie.

4 T.j.  DzU z 2004 r., nr 39, poz. 353, ze zm.

Orzecznictwo dla celów rentowych



[312]116

Oceny niezdolności do pracy i jej stopnia (w tym możliwości wykonywania do-
tychczasowej lub innej pracy) dokonuje lekarz orzecznik ZUS w formie orzecze-
nia, w uzasadnieniu którego powinny być podane przesłanki podjęcia takiej, a nie
innej decyzji (art. 12-14 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

W 60-65% objętych kontrolą jednostek analizowane pod względem formal-
noprawnym orzeczenia sporządzane były nierzetelnie. Z treści orzeczeń nie wy-
nikało, że lekarz orzecznik dokonał pełnej oceny stanu niezdolności do pracy
osoby ubiegającej się o świadczenie. W uzasadnieniach orzeczeń nie odnoszono
się do wpływu naruszenia sprawności organizmu na zdolność i możliwości wyko-
nywania pracy zawodowej. W 80%  badanych orzeczeń nie wskazano przesłanek
medycznych, na podstawie których można było stwierdzić, czy istnieje możli-
wość odzyskania przez świadczeniobiorcę zdolności do pracy. Zatem brak uszcze-
gółowienia orzeczenia w tym zakresie budzi wątpliwości co do jego rzetelności
i wskazuje na pewną swobodę i dowolność w podejmowaniu przez lekarzy decy-
zji w sprawie uznania lub nieuznania trwałości niezdolności do pracy. Ponadto
powszechnym zjawiskiem – stwierdzonym przez NIK – było orzekanie przez le-
karzy niebędących specjalistami w orzekanej jednostce chorobowej ubezpieczo-
nego, a czas na badanie lekarskie i zapoznanie się z dokumentacją medyczną nie
przekraczał na ogół 20-30 minut.

Z ustaleń kontroli wynika, że uzasadnienia orzeczeń nie wskazują na prze-
słanki, na których lekarz orzecznik oparł się uznając, iż dana osoba „w znacznym
stopniu” utraciła zdolność do pracy lub utraciła zdolność do wykonywania „ja-
kiejkolwiek” pracy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy pojęcia te są nie-
ostre (tzn. dają możliwość daleko idącej swobody interpretacji) oraz nie ma jasno
sprecyzowanych kryteriów i standardów ocen medycznych ani zasad orzecznic-
twa z tytułu niezdolności do pracy, obowiązujących lekarzy orzeczników5. Od
rzetelnej oceny stopnia niezdolności do pracy zależy bowiem wymiar świadcze-

5 Wprawdzie ZUS publikuje cyklicznie od 1998 r. „Vademecum Lekarza Orzecznika” (do dnia
zakończenia kontroli zostały wydane 24 numery), to jednak opracowania te mają charakter prac nauko-
wych oraz wskazówek pomocniczych dla lekarzy orzeczników, które mogą przyczynić się do lepszego
zrozumienia zagadnień w nich opisanych. Jak wynika z przedmowy naczelnego lekarza ZUS do pierw-
szego numeru, publikacja ta ma „choć w części zapełnić istniejącą w literaturze fachowej lukę i że ułatwi
ona pracę lekarzom, których rola w akcie orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej jest podstawowa
i pierwszorzędna”. Obowiązującym lekarzy standardem nie może być również – zdaniem NIK, przetłu-
maczony w 1997 r. na język polski podręcznik stosowany w orzecznictwie lekarskim w Niemczech, pt.
„Orzecznictwo socjalno-medyczne w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu rentowym”. Wykorzysta-
nie tego wydawnictwa jest ograniczone, z uwagi na różnice prawne systemów ubezpieczeń w Polsce
i Niemczech oraz terminologię, która nie została dostosowana do polskiego nazewnictwa. Do dnia za-
kończenia kontroli nie opracowano polskiego odpowiednika tego wydawnictwa, dostosowanego do kra-
jowego systemu ubezpieczeń.
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nia (renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla osoby
całkowicie niezdolnej do pracy).

Do wniosku o wydanie orzeczenia powinien być dołączony wywiad zawodo-
wy, zawierający charakterystykę rodzaju i miejsca pracy. NIK uznała za nierze-
telne postępowanie lekarzy orzeczników w 45% badanych jednostek, w których
stwierdzono wydawanie orzeczeń mimo braku dokumentacji zawierającej wiedzę
w powyższym zakresie. W związku z tym ocena, w jakim stopniu stwierdzone
upośledzenia sprawności ograniczają faktyczną zdolność do wykonywania pracy
w świetle warunków określonych w ustawie – budzi wątpliwości pod względem
wiarygodności.

Negatywnie oceniono bezpośredni nadzór sprawowany przez głównych leka-
rzy orzeczników w oddziałach ZUS. Nie daje on, zdaniem NIK, gwarancji wła-
ściwej realizacji zadań oraz skuteczności w egzekwowaniu wykonania zaleceń
poinspekcyjnych. Ocenę tę potwierdzają również wyniki analizy dokumentacji
z inspekcji przeprowadzonej w toku kontroli w oddziałach ZUS, która wykazała, iż
w 70% badanych wypadków zalecenia poinspekcyjne nie były w pełni wykonane.

Z ustaleń kontroli wynika, że szkolenia dla nowo zatrudnionych lekarzy orzecz-
ników organizowane były raz w roku, w związku z czym część lekarzy (w co
trzeciej spośród badanych jednostek) dopuszczonych przez głównych lekarzy
orzeczników oddziałów do orzekania o niezdolności do pracy nie odpowiada kry-
teriom określonym w przepisach związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy.
Było to – zdaniem NIK – rażące naruszenie prawa.

Według „Narodowego spisu powszechnego” z 2002 r. oraz danych GUS, liczba
osób niepełnosprawnych wynosi około 5,5 mln, z czego prawne potwierdzenie
niepełnosprawności ma niecałe 4,5 mln osób. W stosunku do 1988 r. ta grupa
powiększyła się o około 50%. Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych
(84%) utrzymuje się głównie ze świadczeń społecznych: rent, emerytur i zasił-
ków. Jedynie dla 8% tej populacji głównym źródłem utrzymania jest praca. Pro-
blemem jest niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, biorąc pod
uwagę relatywnie niski odsetek osób o znacznej niepełnosprawności. Trzy czwarte
osób niepełnosprawnych nie ma ograniczeń w poruszaniu się, ich niepełnospraw-
ność nie jest bowiem związana z dysfunkcją narządu ruchu, w związku z tym ich
aktywizacja zawodowa nie wymaga wdrożenia szczególnych rozwiązań uwzględ-
niających stan zdrowia.

W ciągu ostatnich piętnastu lat największy wzrost liczby rencistów (przyrost
rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych po raz pierwszy) nastąpił w 1991 r.
i wyniósł 318 tys. osób. Natomiast od 1992 r. systematycznie spadała liczba rent
przyznawanych po raz pierwszy; w 1997 r. otrzymywało je 156 tys. osób. W la-
tach następnych tendencja spadkowa utrzymywała się i przyrost nowych rent
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wyniósł: w 1998 r. – 143 tys., w 2002 r. – 72 tys., w 2003 r. – 69 tys., w 2004 r. –
60,5 tys. Ogółem liczba świadczeniobiorców z tytułu niezdolności do pracy
w 2004 r. wynosiła 2158 tys.

Jednocześnie należy wskazać, iż od 1991 r. następuje stały wzrost liczby świad-
czeń emerytalnych (o ponad 1 mln). Na ogólną liczbę świadczeniobiorców (oraz
okresowe jej wahania) zarówno z tytułu niezdolności do pracy, jak i emerytur
niewątpliwy wpływ miało:

– zmniejszanie się udziału nowych rencistów w grupie osób w wieku 55–59
lat, dla których dostępność do innych świadczeń od 1998 r. była łatwiejsza (świad-
czenia przedemerytalne, wcześniejsza emerytura);

– znaczny udział (do 85% w roku) orzeczeń o niezdolności do pracy wydawa-
nych ponownie przy przeciętnym okresie pobierania świadczeń od 15 lat do 6,5
roku (w zależności od stopnia niezdolności);

– systematyczny wzrost liczby orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (ze
132 091 w 1999 r. do ponad 400 tys. w 2004 r.), dających uprawnienia m.in. do
świadczeń z zakresu pomocy społecznej i ulg.

Wydatki na świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy są w Polsce
znaczące. W 2004 r. wielkość świadczeń z tego tytułu wyniosła 22,3 mld zł. Cał-
kowity udział świadczeń rentowych w PKB to prawie 4%, co 3-krotnie przekra-
cza średnią krajów OECD. Rozbudowany system świadczeń rentowych podwyż-
sza istotnie koszty pracy (składka rentowa zwiększa koszty pracy o 13%)6. Istnie-
je więc potrzeba analizy istniejącego systemu rentowego w celu racjonalizacji
ponoszonych wydatków ze środków publicznych, w tym także z budżetu pań-
stwa.  Ma to prowadzić nie tylko do zmniejszenia wydatków systemu rentowego,
ale przede wszystkim do poprawy jakości i  adekwatności udzielanego wsparcia.

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osób, które ukończyły 16 rok życia)
jest, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, orzecznictwem dla celów pozarento-
wych. Orzecznictwo to służy osobom, które chcą uzyskać prawne potwierdzenie
statusu osoby niepełnosprawnej, umożliwiające korzystanie z przewidzianych dla
nich świadczeń i przywilejów. Ponadto, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
powinno zawierać jasno sprecyzowane wskazania do szeroko pojętej rehabilitacji
(leczniczej, społecznej i zawodowej). Z dniem 1 stycznia 2002 r. do osób niepeł-
nosprawnych zaliczone zostały osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, a mają
naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania
powyżej 12 miesięcy .

6 Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
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Organy orzekające o niepełnosprawności w I instancji usytuowane zostały
w strukturze samorządu powiatowego, najczęściej przy powiatowych centrach
pomocy rodzinie (a więc nie były to niezależne merytorycznie oraz samodzielne
organizacyjnie jednostki), natomiast II instancja odwoławcza działa w struktu-
rach urzędów wojewodów. Organy orzekające wydają orzeczenia o niepełnospraw-
ności (osoby do lat 16) i o stopniu niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany,
lekki (osoby powyżej 16 roku życia). W okresie objętym kontrolą funkcjonowały
284 powiatowe zespoły orzekające. Zdaniem NIK, tak duża ich liczba zwiększa
znacznie koszty orzecznictwa oraz osłabia prowadzenie nadzoru. Bezpośredni
nadzór nad powiatowymi zespołami pełni wojewoda. Nadzór nad orzekaniem o nie-
pełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności sprawuje pełnomocnik rządu do
spraw osób niepełnosprawnych.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w działalności ponad 90%
objętych kontrolą powiatowych zespołów. W ponad 60% tych zespołów część
orzeczeń (nawet do 20% badanych) została wydana z naruszeniem obowiązują-
cych przepisów, bowiem wchodzący w skład zespołów członkowie nie mieli wy-
maganych przepisami kwalifikacji albo zaświadczeń uprawniających do orzeka-
nia. Do składów orzekających wyznaczano osoby, które nie były członkami ze-
społu. Stwierdzono także wypadki, w których przewodniczącym składu orzekają-
cego i lekarzem wystawiającym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, spo-
rządzonym na potrzeby zespołu, była ta sama osoba. Naruszało to zasadę bez-
stronności w procesie orzekania i sprzyjało korupcji.

W ponad 70% badanych jednostek (w skrajnych wypadkach nawet do 75%
analizowanych orzeczeń) przewodniczący składu orzekającego był specjalistą
w dziedzinie nieodpowiedniej do schorzenia wnioskodawcy, co było niezgodne
z aktami wykonawczymi do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych7.

Analiza dokumentacji orzeczniczej wykazała, że w 70% badanych jednostek
stwierdzono nierzetelność w postępowaniu orzeczniczym, orzeczenia wydawane
przez zespoły nie odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach o rehabi-
litacji, m.in. nie zawierały tak istotnego i niezbędnego szczegółowego określenia
zakresu wskazań dotyczących zatrudnienia, szkoleń czy rehabilitacji8. Zdaniem
NIK, wątpliwość budzi zatem przydatność tego typu orzeczeń, niestanowiących
dostatecznego źródła wiedzy dla osoby zainteresowanej oraz dla przyszłych świad-
czeniodawców (m.in. ośrodków pomocy społecznej, pracodawcy). Uzyskanie orze-
czenia o stopniu niepełnosprawności – niezależnie od celu złożenia wniosku –

7 DzU nr 123, poz. 776, ze zm.
8 Określonych w art. 6b ustawy o rehabilitacji.
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stawało się w konsekwencji uniwersalnym środkiem do uzyskania praktycznie
wszelkiego rodzaju ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Powszechnym zjawiskiem było nieindywidualizowanie uzasadnień orzeczeń.
Uzasadnieniem była jednakowa dla wszystkich orzeczeń formułka, najczęściej
o treści: „Na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej oraz przeprowa-
dzonego badania stwierdzono upośledzenie funkcji narządu organizmu kwalifi-
kujące wyżej wymienionego do .... (tu wpisywano orzeczony stopień niepełno-
sprawności) stopnia niepełnosprawności na okres ...” Taki stan był akceptowany
przez nadzór sprawowany zarówno przez wojewodę, jak i pełnomocnika rządu
do spraw osób niepełnosprawnych.

Przyjęta przez zespoły praktyka jest sprzeczna z prawem (w tym również
z Kodeksem postępowania administracyjnego, ponieważ orzeczenie jest decyzją
administracyjną), a orzeczenia pozbawione praktycznie uzasadnień wydane zo-
stały z naruszeniem zasady legalności i rzetelności.

Zespoły powiatowe korzystały z możliwości uchylenia lub zmiany zaskarżo-
nego orzeczenia, jeśli w ich ocenie odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Stwierdzono jednak, iż nawet w 60% orzeczeń objętych analizą zmiana orze-
czenia nastąpiła nie na podstawie nowych dowodów, ale w wyniku ponownej
analizy dokumentacji zgromadzonej przed wydaniem poprzedniego orzeczenia,
co świadczy o nierzetelnej analizie i ocenie dokumentacji.

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie orze-
kania o niepełnosprawności (w §24 i §25) określa warunki organizacyjne i tech-
niczne pomieszczeń dla zespołów orzekających, zapewniające dostęp osobom nie-
pełnosprawnym, jakie powinny być spełnione nie później niż do 30 czerwca 2004 r.

Z ustaleń kontroli wynika, iż powyższy warunek nie został spełniony w pra-
wie 50% skontrolowanych jednostek. Najczęściej stwierdzano brak: podjazdów,
odpowiednich poręczy w ciągach komunikacyjnych i toaletach, możliwości swo-
bodnego dostępu do pomieszczeń i samodzielnego ich użytkowania.

Nadzór wojewody nad powiatowymi zespołami oceniony został negatywnie,
z uwagi na niewielką liczbę przeprowadzonych kontroli w powiatowych zespo-
łach (w 50% jednostek objętych kontrolą średnio kontrolami objęto mniej niż
25% zespołów na danym terenie),  przeprowadzanie kontroli nie w pełnym zakre-
sie albo – co najgorsze – przez osoby niemające upoważnień do kontroli. Za nie-
rzetelność należy uznać brak reakcji wojewody na stwierdzone w toku kontroli
rażące nieprawidłowości. W 40% badanych jednostek, mimo ujawnienia w ra-
mach przeprowadzonych kontroli około 200 orzeczeń wydanych z rażącym naru-
szeniem obowiązujących przepisów (21% objętych kontrolą), nie podjęto (wbrew
art. 6c ust. 3 ustawy o rehabilitacji) działań w celu stwierdzenia ich nieważności
lub wznowienia postępowania.

Hanna Rychner
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Podsumowując ustalenia przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli
stwierdziła, że oba objęte kontrolą systemy orzecznictwa nie działają motywują-
co i aktywizująco na osoby niepełnosprawne i pełnią w dalszym ciągu głównie
funkcję zabezpieczenia społecznego. Oba systemy, mimo iż służą innym celom,
w praktyce posługują się wobec wnioskodawców podobnymi kryteriami, tj. naru-
szeniem sprawności organizmu oraz zdolnością lub brakiem zdolności do wyko-
nywania pracy (zatrudnienia).

W związku z powyższym  Najwyższa Izba Kontroli widzi celowość podjęcia
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego działań modyfi-
kujących systemy orzecznicze:

1. Stworzenie jednolitego systemu orzekania o niezdolności do pracy i niepeł-
nosprawności, co pozwoli m.in. na znaczne zmniejszenie wydatków w zakresie
orzekania, z uwagi na ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do wydawa-
nia orzeczeń. Ujednolicenie orzecznictwa ułatwiłoby ponadto sprawowanie nad-
zoru (bezpośredniego i zewnętrznego) i w efekcie poprawiło jakość orzeczeń.

2. Opracowanie jednolitych kryteriów i standardów w zakresie ocen medycz-
nych oraz zasad orzecznictwa z tytułu niezdolności do pracy i niepełnosprawno-
ści, w celu pełnej obiektywizacji systemu.

3. Rozważenie wprowadzenia zmian w systemie orzekania w kierunku pod-
niesienia jego jakości (m.in. przez standaryzację, zwiększenie nadzoru), stworze-
nie efektywnego systemu szkoleń zawodowych, orzekanie przez lekarza mające-
go specjalizację II stopnia, właściwą do jednostki chorobowej będącej podstawą
do wydania orzeczenia (do czasu wykształcenia odpowiedniej liczby lekarzy o spe-
cjalizacji z zakresu orzecznictwa). Udzielanie świadczeń adekwatnie do faktycz-
nych możliwości zarobkowych (obecnie na oba systemy w dużym stopniu od-
działuje sytuacja na rynku pracy).

4. Rozważenie wprowadzenia zmian systemowych polegających na zamianie
funkcji świadczeń z  kompensacyjnych na formy aktywizujące, m.in. przez:

– aktywną rehabilitację leczniczą i zawodową (pełne egzekwowanie w tym
zakresie wniosków i zaleceń lekarzy orzeczników pod groźbą utraty świadczeń);

– koordynację w zakresie rehabilitacji leczniczej pomiędzy organami ubez-
pieczenia społecznego i zdrowotnego;

– zwiększenie roli rehabilitacji ambulatoryjnej, która jest mniej kosztowna
(w stosunku do rehabilitacji w stałych placówkach);

– opracowanie nowego systemu świadczeń z tytułu rent szkoleniowych, jak też
szkoleń osób niepełnosprawnych, w związku z ograniczonym ich stosowaniem;

Orzecznictwo dla celów rentowych
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– rozszerzenie zróżnicowania katalogu niezdolności – niepełnosprawności pod
kątem faktycznych możliwości wykonywania pracy w związku z naruszeniem
sprawności organizmu oraz odrębnie dla uzyskania konkretnych uprawnień i ulg
(wiązać się z tym powinno także znaczne zróżnicowanie co do rodzaju i wysoko-
ści świadczeń finansowych).

mgr Hanna Rychner

Departament Pracy,

Spraw Socjalnych i Zdrowia w NIK

Hanna Rychner
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Dariusz  Adamski

UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTÓW  URZĘDOWYCH
WE  WSPÓLNOCIE  EUROPEJSKIEJ

A  CYFROWE  TECHNIKI  INFORMACYJNE

Wprowadzenie

W rozwiniętych cywilizacyjnie krajach symptomatyczne dla końca XX wie-
ku stało się zarówno bardzo wyraźne poszerzanie jawności informacji o spra-
wach publicznych1, jak i wykorzystywanie do ich udostępniania społeczeństwu
technik internetowych2. Bezsprzecznie zdobycze techniczne niezwykle ułatwiają
dostęp do informacji publicznych. Jak się trafnie zauważa, „dzięki wykorzysta-
niu wyszukiwarek i hiperlinków obywatel może decydować, jakie informacje są

1 Por. np. dokument Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej, Dyrektoriat B, z 1.07.2003 r.,
pt. Comparative analysis of the Member States’ and candidate countries’ legislation concerning access

to documents, SG/616/03-EN, dostępny na http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/
docs/compa_en.pdf lub ogólniej W. Michota: Implementacja ustawodawstwa w zakresie dostępu do infor-

macji publicznej. Doświadczenia państw demokratycznych Europy i świata, „Służba Cywilna” nr 4/2002,
zwłaszcza s. 71-74. Proces ten wyraźny jest także na gruncie polityki organizacji międzynarodowych –
dla przykładu warto wskazać punkt widzenia Rady Europy na owo zagadnienie, wynikający
z rekomendacji (2002)2 Komitetu Ministrów Państw Członkowskich w sprawie dostępu do dokumentów
publicznych, przyjętej 21.02.2002 r., dostępnej na http://cm.coe.int/stat/E/Public/2002/adopted_texts/
recommendations/2002r2.htm. Ewolucję norm stanowionych przez Radę Europy w tym zakresie, z omó-
wieniem ich wpływu na założenia dostępu do dokumentów unijnych i wspólnotowych, przedstawiają
D. Jasińska, F. Jasiński: Dostęp do dokumentów publicznych w świetle prawa Unii Europejskiej, „Służba
Cywilna” nr 4/2002,s. 90-91.

2 Polska stanowi dobry przykład. Podstawowym aktem regulującym dostęp do informacji publicz-
nych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2001 r., nr 112, poz. 1198,ze zm.; dalej:
udip), natomiast wykorzystanie techniki cyfrowej w tym celu najpełniej normuje rozporządzenie

RELACJE, POLEMIKI
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[dla niego – przyp. D.A.] istotne, ich reprodukcja jest doskonała i mniej więcej
darmowa oraz dostępna kiedykolwiek i gdziekolwiek”3.

W niniejszym artykule zostanie poddana analizie kwestia prawa dostępu do
dokumentów publicznych Unii Europejskiej (UE) i Wspólnoty Europejskiej (WE)4

z jednej strony i technik informacyjnych – z drugiej. Symptomatyczne jest przy
tym, że w przeciwieństwie do niektórych państw członkowskich, zwłaszcza skan-
dynawskich5, żaden z elementów składowych owej problematyki nie istniał w
prawie UE ani WE jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Roz-
wijały się one bardzo żywiołowo pod koniec ubiegłej dekady, wzmacniając, jak
się wydaje, i stymulując wzajemnie swój rozwój.

Warto też dodać, iż wykorzystanie cyfrowych technik informacyjnych do
udostępniania informacji publicznych ma (naturalnie nie tylko w UE) dość istot-
ne znaczenie konstytucyjne, zarówno w wymiarze wartości fundamentalnych, jak
i realizującego je instrumentarium. Trafnie wskazała je dołączona do Traktatu
z Maastricht6 deklaracja w sprawie prawa dostępu do informacji. Jej pierwsze zda-
nie brzmi: „Konferencja uważa, że przejrzystość procesu decyzyjnego wzmacnia
demokratyczny charakter instytucji i zaufanie publiczne do administracji”.

W jeszcze pełniejszy sposób teza ta została ujęta w ust. 2 preambuły rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1049/2001
z 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu

ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
(DzU z 2002  r., nr 67, poz. 619, ze zm.).

3 D. M. Curtin: Citizens’ Fundamental right of access to EU information: An evolving digital

passepartout?, 37 „Common Market Law Review” 2000, s. 7-41, na s. 10 powołując M. Bovens: Infor-

matierechten. Over burgerschap in de informatiemaatschappij, 2 Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfi-
losofie en Rechtstheorie 1999.

4 Nie będą tu natomiast omawiane wypadki i zasady nakładania na państwa członkowskie prawem
europejskim obowiązku udostępnienia informacji. Chodzi zwłaszcza o dostęp do informacji o stanie
środowiska naturalnego, regulowany dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 28.01.2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, uchylającą dy-
rektywę Rady 90/313/EWG, O.J. L 41, 14.02.2003, s. 26. Adresatami obowiązków wynikających z owe-
go aktu prawnego nie są bowiem organy UE ani WE.

5 Szerzej por. np. I. Österdahl: Openness v. Secrecy: Public Access to Documents in Sweden and

the European Union, 23 „European Law Review” 1998, s. 336-356; E. Göthe: The Swedish Tradition

of Freedom of Press, zamieszczony na stronach internetowych Fortress Europe, http://www.fecl.org/
circular/1507.htm. Rozwój koncepcji dostępu do informacji w ujęciu historycznym bardzo interesują-
co omawia S. Lamble, Stephen: Freedom of Information, a Finnish clergyman’s gift to democracy,
„Freedom of Information Review” 2002, s. 2-8, dostępne także na http://members.optusnet.com.au/
~slamble/freedom_of_information.htm.

6 Podpisany 7.02.1992 r., opubl. w O.J. C 191, 29.07.1992, s. 1.
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Europejskiego, Rady i Komisji7 (dalej: rozporządzenie 1049/2001). Ustęp ów
zasługuje na zacytowanie w całości: „Przejrzystość pozwala obywatelom na bliż-
sze uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji i gwarantuje, że administra-
cja cieszy się pełniejszą legitymacją, jest bardziej skuteczna i odpowiedzialna
względem obywateli w systemie demokratycznym. Przejrzystość przyczynia się
do umacniania zasad demokracji i szacunku dla praw podstawowych określo-
nych w art. 6  Traktatu o Unii Europejskiej oraz w ‘Karcie praw podstawowych’
Unii Europejskiej”.

W bardzo zbliżony sposób kwestię tę ujęła Komisja Europejska (dalej: Komi-
sja) w raporcie z 30 stycznia 2004 r. dotyczącym wdrożenia zasad rozporządze-
nia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Euro-
pejskiego, Rady i Komisji8 (dalej: Sprawozdanie z wdrożenia zasad). Wskazano
w nim, iż rozporządzenie 1049/2001 ma „uczynić działanie instytucji wspólnoto-
wych bardziej przejrzystym i dzięki temu zbliżyć je do społeczeństwa”9 (pkt 6.5).
Zauważono jednocześnie, iż „przejrzystość nie jest celem samym w sobie, lecz
pozwala zwiększyć udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji,
wzmacniając demokratyczny charakter instytucji i zaufanie obywateli do euro-
pejskiej administracji”.

Również w literaturze dostęp do dokumentów postrzegany jest często jako
czynnik wyraźnie wzmagający proces demokratycznego uczestnictwa politycz-
nego obywateli10, pozwalający jednocześnie przezwyciężyć tzw. deficyt demo-
kracji we Wspólnocie Europejskiej 11.

Wydaje się że kilkuletnia praktyka Unii Europejskiej dostarcza argumentów
umożliwiających weryfikację i doprecyzowanie owych tez. Pozwala także wska-
zać sposób, w jaki do ich realizacji przyczynia się cyfrowa technika informacyjna.

Najpierw przedstawię podstawowe założenia (w tym systemowe) dostępu do
unijnych informacji publicznych, a następnie zasady wykorzystania w tym celu
technik cyfrowych.

7 O.J. L 145, 31.05.2001, s. 43.
8 COM (2004)45.
9 Zapis taki koresponduje z art. 1, ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, według brzmienia nadanego

Traktatem amsterdamskim, zgodnie z którym „niniejszy traktat wyznacza nowy etap w procesie tworze-
nia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są z możliwie
największym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli”.

10 D. M. Curtin, op. cit. w przyp. 3, s. 10.
11 M. Szwarc: Zasady wglądu do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich, „Państwo i Pra-

wo” nr 11/2001, s. 63. Podobnie D. Jasińska, F. Jasiński, op.cit. w przyp. 1, s. 91-92. Warto dodać, iż
deficyt demokracji wiązany jest z pierwszoplanową rolą Rady i Komisji, a więc ciał niepochodzących
z wyborów bezpośrednich, w stanowieniu prawa wspólnotowego.
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Podstawowe założenia dostępu do dokumentów Unii Europejskiej

Zakres uprawnienia

W odpowiedzi12 na deklarację w sprawie prawa dostępu do informacji, dołą-
czoną do Traktatu z Maastricht, Rada Unii Europejskiej (dalej: Rada) i Komisja
przyjęły wspólne Zasady postępowania dotyczące publicznego dostępu do doku-
mentów Rady i Komisji, 93/730/WE13. Następnie obydwie te instytucje wdrożyły
ich założenia w wiążących prawnie decyzjach14. Latem 1997 r. analogiczne zobo-
wiązanie przyjął na siebie Parlament Europejski15 (dalej: Parlament).

Z kolei podpisany jesienią 1997 r. Traktat amsterdamski wprowadził do Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej: TWE) niezwykle istotny dla
omawianej tu tematyki art. 255. Stanowi on:

 „1. Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim ma prawo dostępu do doku-
mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z zastrzeżeniem zasad i wa-
runków określonych zgodnie z ustępami 2 i 3.

2. Zasady ogólne i ograniczenia, które z uwagi na interes publiczny lub pry-
watny regulują korzystanie z tego prawa dostępu do dokumentów, są określane
przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251, w ciągu dwóch
lat od wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu.

3. Każda instytucja wskazana powyżej opracowuje w swoim regulaminie
wewnętrznym przepisy szczególne dotyczące dostępu do jej dokumentów”.

Artykuł ten ma dość specyficzny zakres. Przedmiotowo obowiązek udostęp-
nienia odnosi się do, niezdefiniowanej bliżej w treści TWE, kategorii określonej
mianem dokumentów.

O szczegółach pojęcia dokumentu mowa będzie nieco dalej. Tu natomiast
wskazać należy, że zgodnie z wykładnią systemową TWE, pojęcie to odnosić się

Dariusz Adamski

12 Por. M. Broberg: Access to documents: a general principle of Community law?, 27 “European
Law Review” 2002, s. 196. Kontekst polityczny owych działań omawia M. Szwarc, op. cit. w przyp. 11,
s. 65. Na wcześniejsze zapowiedzi działań w tym zakresie wskazuje E. Jarzęcka-Siwik: Prawo do informa-

cji i jego ograniczenia w porządku prawnym Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 3/2004, s. 19-20.
13 Ang. Code of conduct concerning public access to Council and Commission documents, O.J. L

340, 31.12.1993, s. 41.
14 Por. decyzja Rady nr 93/731/WE z 20.12.1993 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumen-

tów Rady, O.J. L 340, 31.12.1993, s. 43; decyzja Komisji nr 94/90/EWWiS, WE, Euratom z 8.02.1994 r.
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Komisji, O.J. L 46, 18.02.1994, s. 58.

15 Por. decyzja Parlamentu 97/632/WE, EWWiS, Euratom z 10.07.1997 r. w sprawie publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, O.J. L 263, 25.09.1997, s. 27.
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ma do działań podejmowanych przez WE (pierwszy filar integracji). Artykuł 255
zawarty został bowiem w traktacie regulującym tę właśnie materię. Dokumenty
odnosić się mogą przy tym do wszelkich działań tej organizacji, gdyż art. 255
TWE znajduje się w rozdziale TWE zawierającym postanowienia wspólne dla
wielu instytucji16.

W istocie jednak zasady udostępniania dokumentów, określone w art. 255
TWE, mają zakres szerszy. Artykuły 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Traktatu ustanawia-
jącego Unię Europejską17 rozciągają obowiązki wynikające z art. 255 TWE rów-
nież na drugi i trzeci filar integracji europejskiej – wspólną politykę zagraniczną
i bezpieczeństwa, a także współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych.

Wspólnotowe zasady dostępu do dokumentów przeniesione zostały ponadto
na grunt prawa Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej: Euratom)18.
Zgodnie z art. 305 ust. 2 TWE, przepisy TWE nie mogą wszakże uchylać norm
traktatu ustanawiającego Euratom. Wspólnotowe zasady dostępu do dokumen-
tów stosowane są zatem w Euratom dopóki są one do pogodzenia z tym porząd-
kiem prawnym19.

Uprawnienie do uzyskania dostępu przysługiwać ma nie tylko obywatelom
Unii Europejskiej, lecz także każdemu kto ma na jej terytorium domicyl – czyli
osobie fizycznej mającej tam miejsce zamieszkania oraz osobie prawnej mającej
siedzibę w którymś z państw członkowskich.

 Z danych Komisji dotyczących profilu osób korzystających z wnioskowego
trybu dostępu do dokumentów publicznych wynika, iż są nimi zainteresowani
głównie ci, którzy wykorzystują je w celach zawodowych – przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe, kancelarie prawne i różne grupy interesu20. Przesłanka
domicylu w hipotezie art. 255 ust. 1 TWE będzie zatem służyć głównie firmom

Udostępnianie dokumentów urzędowych

16 Część V, Tytuł I, Rozdział II.
17 Wersja skonsolidowana O.J. C 325, 24.12.2002, s. 1.
18 Por. deklarację nr 41 załączoną do Traktatu amsterdamskiego.
19 Nie mają wpływu zwłaszcza na stopnie i środki bezpieczeństwa informacji określone w rozpo-

rządzeniu Rady (EWEA) nr 3, wdrażającym art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej, O.J. 17, 6.10.1958, s. 406.

20 Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w 2004 r. rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji,
COM(2005)348 (dalej: Sprawozdanie Komisji za 2004 r.), pkt 8. Zaznaczyć należy, iż w ok. 30% wnio-
sków składanych do Komisji (głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej) profesja wnioskodawcy
nie została określona, pozostaje zatem nieznana – Raport Komisji w sprawie realizacji w 2003 r. rozpo-
rządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskie-
go, Rady i Komisji, COM(2004)347 (dalej: Raport Komisji za 2003 r.), pkt 4.3. W wypadku Rady ów
odsetek wynosił w 2004 r. nieco ponad 17%; Roczny raport Rady w sprawie dostępu do dokumentów –
2004, maj 2005 (dalej: Raport Rady za 2004 r.) dostępny na http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/
new08896.en05INT.pdf, s. 16.
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doradczym mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej21, a także pracują-
cym tam i uczącym się naukowcom oraz studentom22. Co ciekawe, dość znikoma
liczba wniosków pochodzi od przedstawicieli czwartej władzy – dziennikarzy23,
których na poziomie państw członkowskich uznać można za strażników zasad
dobrej administracji i wolnego dostępu do informacji publicznej. Według Rady,
małe zainteresowanie tych ostatnich dokumentami unijnymi i wspólnotowymi jest
konsekwencją wielości dostępnych źródeł informacji o aktualnych działaniach
WE i UE oraz poszukiwania przez dziennikarzy głównie krótkich wiadomości
przygotowanych specjalnie dla mediów24.

Na poziomie teoretycznym statystyka dotycząca profilu osób zainteresowa-
nych dostępem do dokumentów przemawia za ulokowaniem owego prawa pośród
środków służących zapewnieniu sprawnego i uczciwego administrowania spra-
wami publicznymi oraz wymuszającymi bardziej odpowiedzialne działanie władz
publicznych, nie zaś wśród praw człowieka lub obywatela składających się na
kategorię praw podstawowych. Właśnie jako projekcję konstrukcji ujmowanej
mianem dobrej administracji postrzega dostęp do dokumentów Europejski Try-
bunał Sprawiedliwości (dalej: ETS)25.

Co więcej, odmiennie niż akty prawa międzynarodowego dotyczące wolności
wypowiedzi26, art. 255 TWE nie przyznaje uprawnienia „każdemu”27, czyli nie
statuuje klasycznego prawa człowieka.

Uwzględniwszy te uwagi, umieszczenie prawa dostępu do dokumentów
w art. 42 „Karty praw podstawowych” Unii Europejskiej28 uznać należy za prze-
jaw swoistej dewaluacji kategorii konstytucyjnych praw podstawowych na grun-
cie prawa europejskiego.

Dariusz Adamski

21 Niemal czwarta część wniosków złożonych do Komisji – Sprawozdanie Komisji za 2003 r.,
pkt 4.3.

22 10% wniosków złożonych do Komisji w 2003 r., jw. Wśród wniosków składanych do Rady
odsetek ów był dużo wyższy – wynosił ponad 25%, Sprawozdanie Rady za 2004 r., s. 16.

23 W 2003 r. ok. 3% wniosków składanych do Komisji, Sprawozdanie Komisji za 2003 r.,
pkt 4.3. W wypadku Rady odsetek ten był jeszcze niższy – tylko nieco ponad 2%, Roczne sprawozdanie

Rady w sprawie dostępu do dokumentów – 2003, kwiecień 2004 (dalej: Sprawozdanie Rady za 2003 r.),
dostępne na http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/RapAnCons.en03.pdf, s. 40.

24 Sprawozdanie Rady za 2004 r., s. 16.
25 Por. sprawa C-58/94 Holandia v. Rada [1996] ECR I-02169, § 37 in fine. Dla dużo nowszego

orzeczenia wyrażającego tę samą myśl por. sprawa C-41/00 P Interporc Im- und Export GmbH v. Komi-
sja, [2003] ECR I-02125, §48.

26 Por. art. 10 „Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”, sporządzonej
w Rzymie 4.11.1950 r. (DzU z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.) oraz art. 19 „Międzynarodowego paktu
praw obywatelskich i politycznych”, sporządzonego w Nowym Jorku 16.12.1966 r. (DzU z 1977 r.,
nr 38, poz. 167).

27 Co poddaje krytyce E. Jarzęcka-Siwik, op. cit. w przyp. 12, s. 23. Por. także przyp. 55 i 56.
28 O.J. C 364, 18.12.2000, s. 1.
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Zabieg taki koresponduje wszakże z typowym podejściem organizacji mię-
dzynarodowych do sensu ujawniania informacji publicznych. Dla przykładu, już
na swoim pierwszym posiedzeniu Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Rezolucję
59(I) mówiącą, iż „wolność informacji stanowi fundamentalne prawo człowieka
i [...] kryterium wszystkich wolności, jakim służą Narody Zjednoczone”29.

Podobnie na wyrost, i w sposób nieco skompromitowany wskazanymi staty-
stykami, dostęp do informacji publicznej traktują instytucje wspólnotowe. Do-
brym przykładem owej tendencji jest opinia Komisji, iż „dostarczenie większej
ilości informacji i bardziej efektywna komunikacja jest warunkiem wytworzenia
poczucia przynależności do Europy”30.

O ile omówiony zakres dokumentów, które podlegają udostępnieniu (wszyst-
kie trzy filary integracji europejskiej) i zakres osób upoważnionych do uzyskania
do nich dostępu (mających domicyl na terytorium UE) określone zostały w art. 255
ust. 1 TWE szeroko, o tyle zakres podmiotów zobowiązanych do udostępniania
dokumentów wciąż jeszcze pozostaje wąski. Przepis ten odnosi się bowiem jedynie
do Parlamentu, Rady i Komisji, czyli trzech z pięciu instytucji Wspólnoty31.
Co więcej, TWE milczy o dostępie do dokumentów organów Wspólnoty i Unii32.

Wydaje się, iż taki podmiotowy kształt obowiązku wynikał z zamiaru usank-
cjonowania istniejącego wcześniej stanu, w którym tylko owe trzy instytucje zde-
cydowały się na ujawnienie dokumentów.

Niemal natychmiast taki zakres zobowiązanych uznany został przez Parla-
ment, Radę i Komisję za zbyt wąski. W maju 2001 r. wydały one wspólną dekla-
rację33, w której wezwały inne instytucje i organy wspólnotowe do dostosowania
regulaminów wewnętrznych do zasad obowiązujących owe trzy instytucje. Jed-
nocześnie Parlament i Rada dokonały zmiany aktów określających działanie usta-
nowionych przez nie agencji, by dostosować je do zasad udostępniania informa-
cji, które obowiązują Radę, Parlament i Komisję34.

Udostępnianie dokumentów urzędowych

29 Stwierdzenie to uznać należy jednak raczej za pustą figurę retoryczną, nie zaś za przejaw syste-
mowego podejścia do wdrażania i egzekwowania owego prawa przez ONZ.

30 Biała księga Komisji: Europejskie rządzenie – biała księga, COM(2001)428 (2001/C 287/01),
O.J. C 287, 12.10.2001, s. 1, pkt III.1. „Większe zaangażowanie”, podpunkt „Sposób na bardziej otwarte
działanie Unii”, s. 9.

31 Pozostałymi dwiema są, zgodnie z art. 7 ust. 1 TWE, Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał
Obrachunkowy.

32 Warto wskazać zwłaszcza na Radę Europejską, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet
Regionów, Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny.

33 O.J. L 173, 27.6.2001, s. 5.
34 Zabieg ten dokonany został czterema rozporządzeniami Parlamentu i Rady: 1641/2003 –1644/2003,

wydanymi 22.07.2003 r., opublikowanymi kolejno w O.J. L 245, 29.9.2003, s. 1 i nast., a także jedenastoma
rozporządzeniami Rady: 1645/2003 – 1655/2003, wydanymi 18.07.2003 r., opubl. kolejno w O.J. L 245,
29.9.2003, s. 13 i nast.
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Bardzo zbliżone zasady udostępniania dokumentów przyjęły: Komitet Regio-
nów35 i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny36. Na bardziej restrykcyjnych
zasadach możliwy jest natomiast dostęp do dokumentów Trybunału Obrachunko-
wego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Centralnego37.

Jednoznacznie sprecyzowanych zasad dostępu do dokumentów nie ma nato-
miast do dnia dzisiejszego Rada Europejska, czyli forum omawiania najistotniej-
szych problemów politycznych w Unii Europejskiej. Podobnie wygląda sytuacja
w wypadku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instan-
cji, co tłumaczy się niedopuszczalnością ujawniania czynności podejmowanych
w ramach wykonywania władzy sądowniczej i trudnościami w oddzieleniu ich od
kompetencji administracyjnych38.

Mimo owych odstępstw, tendencja do rozszerzania podmiotowego zakresu
zobowiązanych do ujawniania dokumentów jest bardzo wyraźna. Jej ukoronowa-
nie stanowi art. I-50.339 projektu traktatu konstytucyjnego. Wskazano w nim, że
niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone, udostępniane mają być doku-
menty (wszystkich) instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii. Obo-
wiązek udostępnienia dokumentów wspólnotowych zyskał w ten sposób uniwer-
salny zakres podmiotowy. Jest to spójne nie tylko logicznie, ale także systemowo.
Założenie takie obowiązuje bowiem już dziś na gruncie informacji dotyczących
środowiska naturalnego40.

Dariusz Adamski

35 Por. decyzja Komitetu Regionów nr 64/2003 z 11.02.2003 r. w sprawie publicznego dostępu do
dokumentów Komitetu Regionów, O.J. L 160, 28.6.2003, s. 96.

36 Por. decyzja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nr 2003/603/WE z 1.07.2003 r.
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, O.J.
L 205, 14.8.2003, s. 19.

37 Decyzja Trybunału Obrachunkowego nr 18/97, określająca wewnętrzne procedury postępowa-
nia z wnioskami o dostęp do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału (98/C 295/01), O.J.
C 295, 23.09.1998, s. 1; zasady dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2002/C
292/08), O.J. C 292, 27.11.2002, s. 10; decyzja Europejskiego Banku Centralnego nr 2004/258/WE
z 4.03.2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (ECB/
2004/3), O.J. L 80, 18.03.2004, s. 42.

38 Por. Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 2.1.3. Moc owego argumentu podważa wszakże brzmie-
nie reguły 33.1 regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, listopad 2003 r.,
dostępnego na http://www.echr.coe.int/. Stanowi on: „Wszystkie dokumenty zdeponowane w rejestrze
w związku z wnioskiem [...] będą dostępne publicznie, chyba że przewodniczący Izby [...] zadecyduje
inaczej...”.

39 Wbrew technice legislacyjnej, jednak dość symptomatycznie dla projektu traktatu konstytucyj-
nego, normę ową dosłownie powtórzono w jego art. II-102.

40 Na mocy art. 4 konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus
25.06.1998 r., w Polsce opublikowanej w DzU z 2003 r., nr 78, poz. 706, której stroną  jest również WE,
do udostępniania informacji dotyczących środowiska zobowiązane są wszystkie „władze publiczne” stron
Konwencji.
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Zasady dostępu

Po omówieniu istoty traktatowego dostępu do dokumentów urzędowych przejść
należy do szczegółowych zasad proceduralno-kompetencyjnych korzystania z owe-
go prawa. Te zaś regulowane są na dwóch poziomach wspólnotowego prawa po-
chodnego.

Pierwszym jest rozporządzenie 1049/2001. Zgodnie z art. 255 ust. 2 TWE,
określa ono „zasady ogólne i ograniczenia, które, z uwagi na interes publiczny
lub prywatny, regulują korzystanie z prawa dostępu do dokumentów” (por. art. 1a
rozporządzenia 1049/2001).

Drugim poziomem normowania warunków dostępu do unijnych dokumentów
urzędowych są akty wewnętrzne każdego z podmiotów zobowiązanych (art. 255
ust. 3 TWE41). Wskazują one, jak obowiązki wynikające z rozporządzenia
1049/2001 mają zostać wdrożone w praktyce każdej z instytucji objętych owym
aktem42.

Udostępnianie dokumentów na podstawie rozporządzenia 1049/2001 podpo-
rządkowano kilku fundamentalnym zasadom43. Wszystkie one mają służyć re-
alizacji jednego z generalnych założeń rozporządzenia 1049/2001, jakim jest „za-
pewnienie możliwie największego prawa do publicznego dostępu do dokumentów”44.

Pierwszą zasadą jest ogólność prawa dostępu. Wynika ona z bardzo szerokie-
go zakresu owego prawa. Podkreśla ją unormowanie zawarte w art. 2 ust. 3 rozpo-
rządzenia 1049/2001, według którego jego przepisy odnoszą się „do wszelkich
dokumentów przechowywanych przez instytucje, tj. dokumentów sporządzanych
lub otrzymywanych przez nie i pozostających w ich posiadaniu, we wszystkich
obszarach działalności Unii Europejskiej”. Co do zasady, ujawniane mogą być
zatem również te dokumenty znajdujące się w posiadaniu instytucji zobowiąza-
nych, których autorami są podmioty trzecie45. Jeśli natomiast jedynie w części

Udostępnianie dokumentów urzędowych

41 Por. także art. I-50.5 projektu traktatu konstytucyjnego.
42 Decyzja Biura Parlamentu nr 2001/C 374/01 z 28.11.2001 r. w sprawie publicznego dostępu do

dokumentów Parlamentu Europejskiego, O.J. C 374, 29.12.2001, s. 1; decyzja Rady nr 2004/338/WE,
Euratom z 22.04.2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady, O.J. L 106, 15.04.2004, s. 22 (dalej:
decyzja Rady 2004/338); decyzja Komisji nr 2001/937/WE, EWEA, Euratom, z 5.12.2001 r., zmieniają-
ca jej regulamin wewnętrzny, O.J. L 345, 29.12.2001, s. 94 (dalej: decyzja Komisji 2001/937).

43 Por. także Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 1.2, 1.3.
44 Art. 1b rozporządzenia 1049/2001 oraz jego preambuła, ust. 4.
45 Z zastrzeżeniem wszakże, iż w razie wątpliwości odnośna instytucja powinna się skonsultować

z autorem dokumentu, aby ocenić, czy w danym wypadku nie zachodzi któraś z przesłanek wykluczenia
jawności (art. 4 ust. 4 rozporządzenia 1049/2001). Państwo członkowskie będące autorem dokumentu
może zażądać nieujawniania bez jego uprzedniej zgody dokumentu od niego pochodzącego (art. 4 ust. 5
rozporządzenia 1049/2001).
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dokument zawiera informacje, których ujawnienie jest na gruncie prawa wspól-
notowego zakazane, wówczas ujawniony powinien on zostać w pozostałym za-
kresie (art. 4 ust. 6 rozporządzenia 1049/2001).

Po drugie, wniosek o dostęp nie musi zostać uzasadniony (art. 6 ust. 1 in fine

rozporządzenia 1049/2001). Jego autor nie ma zatem obowiązku wykazywania
interesu prawnego lub faktycznego w przyznaniu mu możliwości zapoznania się
z odnośnym dokumentem.

Trzecią zasadą jest bardzo szeroka definicja dokumentu, czyli przedmiotu
obowiązku spoczywającego na agendach unijnych. Ustanowiona została ona do-
piero w art. 3a rozporządzenia 1049/2001. Zgodnie z nim, dokumentem są wszel-
kie treści dotyczące kwestii związanych z polityką, działalnością i decyzjami miesz-
czącymi się w sferze odpowiedzialności odnośnych instytucji46. Pojęcie doku-
mentu postrzegane więc musi być szeroko i funkcjonalnie47. Oznacza informację
publiczną utrwaloną w jakikolwiek sposób48. Spostrzeżenie takie podkreślone jest
zresztą przez wskazanie, w tym samym przepisie rozporządzenia 1049/2001, iż
dla klasyfikacji treści jako podlegającej udostępnieniu nie ma znaczenia nośnik,
na którym jest ona zapisana. Dokument udostępniany może mieć zatem nie tylko
klasyczną formę papierową, ale także inną, zwłaszcza elektroniczną, dźwiękową49,
wizualną lub audiowizualną. Prawem dostępu objęte są również informacje uzy-
skiwane z baz danych prowadzonych przez zobowiązane instytucje, jeśli działa-
nie takie zgodne jest z ich przeznaczeniem50.

Dariusz Adamski

46 W praktyce najwięcej wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów składanych do
Komisji dotyczyło w latach 2003 i 2004 polityki konkurencji, kwestii celnych i podatków pośrednich,
rynku wewnętrznego oraz polityki ochrony środowiska – por. Sprawozdanie Komisji za 2004 r., pkt 4.3;
Sprawozdanie Komisji za 2003 r., pkt 4.2. Wnioski składane do Rady odnosiły się z kolei w tych samych
latach głównie do zagadnień dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, spraw zagra-
nicznych i bezpieczeństwa, rynku wewnętrznego, a także środowiska naturalnego, polityki gospodarczej
i monetarnej oraz polityki transportowej – Sprawozdanie Rady za 2004 r., s. 17; Sprawozdanie Rady za

2003 r., s. 17.
47 Niezbyt precyzyjna jest więc opinia, zawarta m.in. [w:] E. Jarzęcka-Siwik, op. cit. w przyp. 12,

s. 21, według której: „zapewnienie dostępu do dokumentów jest tylko jedną z form realizacji prawa do
informacji i nie wyczerpuje jego zakresu przedmiotowego. Jest ono zatem na gruncie prawa wspólnoto-
wego rozumiane wąsko”.

48 Prawo dostępu nie ma zastosowania, jeżeli do ujawnienia informacji nie wystarczałoby przekaza-
nie istniejących już dokumentów, lecz konieczne byłoby sporządzenie nowego dokumentu. Żądać dostępu
do informacji niewyspecyfikowanej w żadnym konkretnym dokumencie można jedynie od Rady, na pod-
stawie decyzji sekretarza generalnego Rady (wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicz-
nej i bezpieczeństwa) z 25.06.2001 r. w sprawie kodeksu dobrego postępowania administracyjnego dla
Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej oraz jego personelu w kontaktach zawodowych ze spo-
łeczeństwem, (2001/C 189/01), O.J. C 189, 05.07.2001, s. 1, zwłaszcza art. 6 załącznika do niej.

49 Co do problemów praktycznych z udostępnianiem tej kategorii dokumentów por. Sprawozdanie

z wdrożenia zasad, pkt 2.3.4.
50 Por. także Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 2.3.5.
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Po czwarte, katalog przesłanek uzasadniających odmowę ujawnienia infor-
macji ma pozostać zamknięty. Należą do niego w pierwszej kolejności: bezpie-
czeństwo publiczne, obronność i sprawy wojskowe, stosunki międzynarodowe,
polityka finansowa, monetarna czy ekonomiczna, a także prywatność i integral-
ność osoby fizycznej (art. 4 ust. 1 rozporządzenia 1049/2001).

Odmowa powinna nastąpić również gdyby udzielenie dostępu naruszało
ochronę interesów handlowych, w tym prawa własności intelektualnej, a także
sprzeciwiało się celowi kontroli, śledztwa albo audytu (art. 4 ust. 2 rozporządze-
nia 1049/2001). W praktyce jednak najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia
dostępu do dokumentów urzędowych jest stwierdzenie zagrożenia procesu po-
dejmowania decyzji ujawnieniem dokumentów wewnętrznych i otrzymanych z
zewnątrz a odnoszących się do spraw w toku, a także niebezpieczeństwo po-
ważnego naruszenia procesu podejmowania decyzji – w odniesieniu do doku-
mentów zawierających opinie przeznaczone do wykorzystania wewnętrznego
w trakcie wstępnych rozważań nad daną sprawą (art. 4 ust. 3 rozporządzenia
1049/2001). Zarówno jednak na gruncie art. 4 ust. 2, jak i art. 4 ust. 3 rozporzą-
dzenia 1049/2001 przesłanki przemawiające przeciw ujawnieniu informacji
muszą zostać porównane z interesem publicznym w ujawnieniu danego doku-
mentu (tzw. zasada testu szkody). Wniosek o udzielenie dostępu powinno się
uwzględnić, gdy za bardziej zasługujące na ochronę z punktu widzenia interesu
publicznego uznane zostanie ujawnienie odnośnych informacji (art. 4 ust. 2  i art. 4
ust. 3 rozporządzenia 1049/2001).

Po piąte, jeszcze w ramach postępowania administracyjnego zapewniony ma
zostać środek odwoławczy wobec odmowy udostępnienia informacji (dwuinsta-
cyjność postępowania). W razie podtrzymania decyzji odmawiającej dostępu do
dokumentów w drugiej instancji wnioskodawcy przysługuje legitymacja proce-
sowa do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (przed Sąd Pierw-
szej Instancji) lub złożenia skargi do rzecznika praw obywatelskich51 .

Szósta zasada przenosi rozważania na grunt wykorzystania techniki informa-
cyjnej w procedurze udostępniania dokumentów. Jest nią nałożony na odnośne
instytucje obowiązek stworzenia dostępnych elektronicznie rejestrów dokumen-
tów publicznych oraz nakaz udostępniania, kiedy to możliwe, dokumentów bez-
pośrednio za pośrednictwem stron www.

Udostępnianie dokumentów urzędowych

51 Szerzej por. art. 7 i 8 rozporządzenia 1049/2001.
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Wykorzystanie  środków  komunikacji  elektronicznej  do  udostępniania
dokumentów Unii  Europejskiej

Dostęp  wnioskowy

 Z systemowego punktu widzenia bazowym jest wnioskowy tryb udostępnia-
nia dokumentów urzędowych. Zgodnie z nim, zainteresowany podmiot przekazu-
je odpowiedniej instytucji swój pisemny wniosek w jednym z języków Unii uzna-
nym za oficjalny w art. 314 TWE52, a ta udostępnia dokument (dokumenty), jeśli
nie ma podstaw odmowy udzielenia dostępu.

Do złożenia wniosku może być wykorzystany Internet (art. 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia 1049/2001). To samo dotyczy przekazania dokumentu, oczywiście o ile
istnieje on w formacie elektronicznym53. Na stronach internetowych Komisji,
Parlamentu oraz Rady umieszczone zostały formularze umożliwiające składanie
wniosku, a także jego późniejsze przetwarzanie przez stosowną instytucję54.

Wykorzystanie Internetu do składania wniosków i przekazywania zaintereso-
wanym dokumentów stanowi siłę bardzo wyraźnie rozszerzającą podmiotowo
zakres dostępu do dokumentów, w porównaniu z modelem wynikającym z art.
255 ust. 1 TWE.

Po pierwsze, w odniesieniu do wniosków składanych tą drogą nie można ustalić,
czy przykładowo żądanie z domeny hotmail.com skierowane zostało przez osobę
mającą domicyl na terytorium UE. Tak jest zwłaszcza gdy również żądany doku-
ment przekazany zostanie wnioskodawcy w formie elektronicznej. Ten nie musi
bowiem podawać wówczas adresu, na który przesyłka ma zostać dostarczona.
W ogóle nie będzie zatem można zweryfikować miejsca jego domicylu. Ograni-
czenia, gdy chodzi o krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dostępu, stają
się całkowicie nieaktualne w sytuacji bezpośredniego dostępu elektronicznego
do dokumentów publikowanych w Internecie. Z natury rzeczy dostępne są one
bez względu na lokalizację osoby zainteresowanej.

Wydaje się, iż specyficzne cechy technik cyfrowych przyczyniły się do tego,
że rozporządzenie 1049/2001 dało możliwość przyznania prawa dostępu również

Dariusz Adamski

52 Art. 6 ust. 1 rozporządzenia 1049/2001.
53 Por. art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 3 rozporządzenia 1049/2001.
54 Komisja: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regdoc/formulaire_en.cfm?cl=en; Parla-

ment: http://www.europarl.eu.int/registre/recherche/DemandeDocuments.cfm?langue=PL oraz Rada:
http://register.consilium.eu.int/servlet/driver?page=Mail&typ=&lang=PL&cmsid=651.
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obywatelom państw trzecich55. Odnośne instytucje wykorzystały je w swoich ak-
tach wewnętrznych56.

Rejestry dokumentów

Pomiędzy dostępem wnioskowym a wspomnianym już elektronicznym udo-
stępnianiem dokumentów na zasadzie bezwnioskowej znajduje się tryb jedynie
częściowo elektroniczny. W jego ramach elektronicznie dostępny jest rejestr do-
kumentów57. W celu uzyskania dostępu do jego zawartości trzeba się zwrócić do
odnośnej instytucji.

Rejestry zostały58  utworzone z myślą o ułatwieniu uprawnionym dostępu do
dokumentów59 . Są to prowadzone na bieżąco elektroniczne katalogi dokumentów
znajdujących się w posiadaniu danej instytucji (art. 11 ust. 1 zd. 2 i 3 rozporzą-
dzenia 1049/2001). Określony ma w nich być numer referencyjny (zawierający
także odniesienia międzyinstytucjonalne, o ile takie istnieją), przedmiot i krótki
opis treści dokumentu oraz data jego otrzymania lub sporządzenia i zapisania
w rejestrze (art. 11 ust. 2 rozporządzenia 1049/2001). Rejestr wskazuje, jakie
dokumenty w konkretnych sprawach zostały wydane przez poszczególne instytu-
cje. Ułatwia zatem zainteresowanemu zlokalizowanie tych, które są dla niego istot-
ne. Ponadto, choć nie zostało to wskazane wprost w omawianym akcie, istnienie
rejestru upraszcza pracę służbom odpowiedzialnym za udostępnianie dokumen-
tów60, otrzymywane przez nie wnioski mogą być bowiem bardziej jasne i precy-
zyjne.

Rozporządzenie 1049/2001 nie nałożyło na objęte nim instytucje obowiązku
zawarcia w rejestrach informacji dotyczących wszystkich dokumentów znajdują-
cych się w ich posiadaniu. Należy się zgodzić ze stanowiskiem wyrażonym przez
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55 Por. art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1049/2001, zgodnie z którym na zasadach w nim przewidzia-
nych „instytucje mogą udzielać dostępu do dokumentów wszelkim osobom fizycznym lub prawnym
niezamieszkałym i niemającym siedziby w państwie członkowskim”.

56 Nie ma jakichkolwiek ograniczeń podmiotowych w dostępie do dokumentów Rady (decyzja
Rady 2004/338, załącznik II, art. 1) oraz Komisji (art. 1, ust. 2 załącznika do decyzji Komisji 2001/937).
W wypadku Parlamentu zachowano zastrzeżenie, iż tak szeroki dostęp do dokumentów publicznych ma
mieć miejsce tam, „gdzie to możliwe” – Parlament Europejski, regulamin wewnętrzny, wersja 15 (luty
2003 r.), O.J. L 61, 5.03.2003, s. 1, reguła 172.1, ust. 2.

57 Rejestr dokumentów Komisji znajduje się na http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/reg-
doc/registre.cfm?CL=en, Parlamentu na http://www.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSim-
plifiee.cfm?langue=PL, a Rady na http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=254&lang=PL&mode=g.

58 Najwcześniej powstał Rejestr Rady – był dostępny od początku 1999 r. Rejestry Komisji i Parla-
mentu zaczęły działać 3.06.2002 r., Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 5.1.

59 Por. art. 11 ust. 1 zd. 1 oraz preambuła, ust. 14 zd. 2 rozporządzenia 1049/2001.
60 Co przyznaje Komisja – Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 5.1.4 in fine.
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Komisję, iż stan taki wynika z bardzo szerokiego ujęcia dokumentów w rozporzą-
dzeniu 1049/200161. Mimo to struktura owych rejestrów powinna być wyczerpu-
jąca. Nie jest zatem możliwe pozostawienie poza rejestrem całych kategorii do-
kumentów.

Uwaga ta pozostaje bez wpływu na zasady ochrony dokumentów nazywa-
nych sensytywnymi – czyli pochodzących od instytucji lub utworzonych przez
nie agencji, od państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji międzyna-
rodowych, jeśli dokumenty te zaklasyfikowane zostały jako „tres secret/top se-

cret”, „secret” lub „confidentiel” i chronią podstawowe interesy państw człon-
kowskich w obszarach bezpieczeństwa publicznego, obrony i spraw wojskowych
(por. art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1049/2001). Mogą one zostać ujęte w rejestrze
wyłącznie za zgodą instytucji, która je stworzyła (art. 9 ust. 3 rozporządzenia
1049/2001).

Dostęp bezwnioskowy

Od dostępnego elektronicznie rejestru już tylko krok do umieszczenia całej
zawartości dokumentu w Internecie. Rejestr może wówczas służyć jako zbiór lin-
ków do właściwej zawartości elektronicznego systemu, w którym znajdują się
elektroniczne wersje dokumentów. Zmierzanie w tym kierunku było wyraźnie
zamysłem prawodawcy stanowiącego rozporządzenie 1049/2001. Dostęp bezwnio-
skowy służy bowiem najpełniej wykonaniu praw przyznanych owym aktem. Obo-
wiązek udostępniania, o ile to możliwe, dokumentów bezpośrednio w formie elek-
tronicznej nałożono na odnośne instytucje w art. 12 rozporządzenia 1049/2001.
Każda z instytucji przyjęła nieco inną strukturę stron internetowych dających bez-
pośredni dostęp do dokumentów urzędowych.

Najwięcej informacji – spośród instytucji, na które obowiązek udzielenia do-
stępu do dokumentów nałożyło rozporządzenie 1049/2001 – znajduje się na stro-
nach Komisji62. Zakres ujawnianych w ten sposób informacji wykracza nawet
poza zakres dokumentów, jakie mają zostać udostępnione na mocy art. 9 załącz-
nika do decyzji Komisji 2001/93763. Na stronach internetowych Komisji bezwnio-

Dariusz Adamski

61 Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 5.1.2.
62 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_en.htm#.
63 Określono w nim, jakie dokumenty Komisji mają być udostępniane bezwnioskowo za pośred-

nictwem Internetu. Za takie uznano: porządki dzienne i zwykłe protokoły posiedzeń Komisji, podlegają-
ce opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE dokumenty przyjęte przez Komisję, dokumenty pocho-
dzące od stron trzecich, które zostały ujawnione przez ich autorów lub za ich zgodą i dokumenty ujaw-
nione w następstwie wcześniejszego wniosku, a także, z pewnymi zastrzeżeniami, dokumenty przygoto-
wawcze. Por. art. 9 ust. 3 załącznika do decyzji 2001/937.



[333] 137

skowo zapoznać się można z dokumentami z przebiegu jej bieżącej pracy (pla-
nem i zapisami posiedzeń, które się już odbyły, programem działania, dokumen-
tami wewnętrznymi i przygotowawczymi, a także oświadczeniami prasowymi),
dokumentami przygotowywanymi w trakcie procedury legislacyjnej64, obowią-
zującymi aktami prawnymi, a także dokumentami odnoszącymi się do działań
Komisji jako strażnika traktatów. W tym ostatnim wypadku chodzi o dokumenty
dotyczące wdrażania prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie oraz
odnoszące się do postępowań o udzielanie nielegalnej pomocy publicznej. Z tej
samej strony uzyskać można dostęp do rejestru korespondencji przewodniczące-
go Komisji, do Biuletynu UE i sprawozdań oraz studiów sporządzanych dla Ko-
misji, wreszcie do historycznych archiwów Komisji. Ta ostatnia kwestia wyraź-
nie koresponduje z obowiązkiem wynikającym z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady
(EWG, Euratom) nr 354/83 z 1 lutego 1983 r., dotyczącego udostępnienia do
wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej65. Na tej podsta-
wie archiwa instytucji wspólnotowych66 powinny być udostępniane drogą elek-
troniczną, o ile to tylko możliwe.

Rozbudowanym rejestrem dokumentów dostępnych bezpośrednio dysponuje
również Parlament67. Pogrupowane są one w cztery podstawowe kategorie: doku-
menty dotyczące działalności parlamentarnej, ogólne dokumenty informacyjne,
oficjalne dokumenty przekazywane przez inne instytucje oraz znajdujące się w po-
siadaniu Parlamentu dokumenty uzyskane od osób trzecich. Taka klasyfikacja ko-
responduje z katalogiem dokumentów, na których ujawnianie bezwnioskowo zde-
cydował się Parlament w swoim Regulaminie68. W załączniku XV do Regulaminu
wskazano, iż w trybie bezwnioskowym ujawnianych ma być pięć kategorii doku-
mentów. Należą do nich: 1) dokumenty odnoszące się do działalności Parlamentu:
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64 Odnośna strona odsyła jedynie do bazy danych o procedurach międzyinstytucjonalnych Pre-Lex
– http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=pl. Nie zawiera natomiast niestety odwołania do innej,
ważniejszej, bazy informacji na temat procesu legislacyjnego – CEIL, http://www2.europarl.eu.int/
oeil/index.jsp.

65 O.J. L 43, 15.02.1983, s. 1 (dalej: rozporządzenie 354/83); w kształcie nadanym przez art. 1 ust. 8
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1700/2003 z 22.09.2003 r., zmieniającego rozporządzenie (EWG,
Euratom) nr 354/83 dotyczące udostępnienia do wglądu publicznego historycznych materiałów archiwal-
nych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, O.J. L 243,
27.09.2003, s. 1 (dalej: rozporządzenie 1700/2003).

66 Rozumianych jako: instytucje Wspólnoty Europejskiej i Euratom, a także Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, agencje i podobne organy powołane przez prawodawcę –
art. 1 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia 354/83, w kształcie nadanym przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia 1700/2003.

67 http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/ListeDocuments.cfm?langue=PL
68 Por. przyp. 55.
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regulamin Parlamentu, dokumenty plenarne, dokumenty dotyczące działań człon-
ków Parlamentu, dokumenty komisji i delegacji parlamentarnych, dokumenty
koncyliacyjne i wydane przez inne ciała parlamentarne; 2) ogólne dokumenty
informacyjne: Biuletyn Parlamentu, oświadczenia prasowe, studia i publikacje
oraz dokumenty obiegowe; 3) urzędowe dokumenty międzyinstytucjonalne i prze-
kazane przez inne instytucje: Komisję, Radę, Europejski Bank Centralny, Euro-
pejski Bank Inwestycyjny, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczny i Społecz-
ny oraz Trybunał Obrachunkowy; 4) dokumenty podmiotów trzecich; 5) doku-
menty administracyjne.

Skromniejszy rejestr cyfrowo dostępnych dokumentów prowadzony jest na-
tomiast przez Radę. Należy jednak pamiętać, że Rada zdecydowała się, w art. 11
załącznika II do decyzji 2004/33869, na ujawnienie w sposób bezwnioskowy jedy-
nie wstępnych porządków obrad, sprawozdań i analiz, dokumentów instytucji
wspólnotowych związanych z procedurą legislacyjną, wreszcie innych dokumen-
tów już upublicznionych. W konsekwencji, z jej stron internetowych zapoznać
się można z porządkami obrad, miesięcznymi podsumowaniami przyjmowanych
aktów oraz z protokołami posiedzeń70.

Co istotne, korzystanie z rejestru nie jest warunkiem zaznajomienia się z po-
szczególnymi dokumentami opublikowanymi w Internecie. Odnaleźć je można
również za pomocą zewnętrznych, komercyjnych systemów wyszukiwawczych71.
Rejestr ma bowiem ułatwić lokalizację poszczególnych dokumentów, jeśli zain-
teresowany nie jest pewien, jaki dokument odnosi się do interesującej go kwestii
lub szuka wszystkich dokumentów wydanych w określonym czasie lub na kon-
kretny temat. Jak to ujęła Komisja, rejestry „są narzędziami pomocy w wyszu-
kiwaniu, lecz nie mogą w żaden sposób wpływać na prawo dostępu do dokumen-
tów”72. Aby owo wyszukiwanie ułatwić, rejestry są coraz bardziej zintegrowane73.

Integracja ta dokonana została w ramach portalu europa.eu.int. Już na jego
podstawowej stronie74 umieszczono, obok zintegrowanego systemu odnośników
do poszczególnych działań, instytucji i organów UE i WE oraz usług świadczo-
nych za pośrednictwem portalu – także zbiór oznaczony nazwą „Dokumenty”.
Zbiór ten podzielono na trzy części.

Dariusz Adamski

69    Por. przyp. 42.
70 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=550&lang=PL&mode=g (menu: Terminarze i porządki

obrad, wykaz aktów prawnych Rady).
71 Wyszukiwarki znajdują się zresztą również na poświęconej dostępowi do dokumentów stronie

każdej z omawianych tu trzech instytucji  – Komisji: http://europa.eu.int/comm/secretariat_ general/reg-
doc/recherchecfm?CL=pl; Parlamentu: http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSimpli-
fiee.cfm i Rady: http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=549&lang=PL&mode=g.

72 Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 5.1.1.
73 Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 7.1.3 in fine.
74 http://europa.eu.int/index_pl.htm.
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Pierwsza dotyczy prawa europejskiego. W tym kontekście warto zauważyć,
iż na bezwnioskowy dostęp do wyników działań legislacyjnych położono nacisk
już w rozporządzeniu 1049/2001. W akcie tym wskazano, że przede wszystkim
bezpośrednio udostępniane mają być dokumenty ustawodawcze75. Z myślą o nich
uruchomiono w lipcu 2001 r. bezpłatny portal EUR-Lex76, od listopada 2004 r.
tworzący rozbudowaną bazę integrującą dokumenty związane ze stanowieniem
i stosowaniem prawa77.

Druga część omawianego zbioru obejmuje odnośniki do dokumentów wspól-
nych dla wszystkich instytucji. Za pośrednictwem umieszczonych tu linków można
uzyskać dostęp do zbioru publikacji książkowych, Biuletynu UE, sprawozdań
ogólnych z działalności UE, Archiwum Historycznego Wspólnot Europejskich,
a także wspólnotowego Glosariusza.

Trzecia część zbioru linków w portalu europa.eu.int daje dostęp do baz doku-
mentów poszczególnych instytucji i organów. Zakres dokumentów ujawnianych
w ten sposób jest przy tym zdecydowanie szerszy niż to wynika z rozporządzenia
1049/2001 i innych powiązanych z nim aktów prawa pochodnego. Co szczegól-
nie istotne, można w ten sposób zapoznać się z dokumentami udostępnianymi
przez wszystkie najważniejsze agendy unijne i wspólnotowe – Parlament, Radę
UE, Radę Europejską, Komisję, Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierw-
szej Instancji, Trybunał Obrachunkowy, Europejskiego Rzecznika Praw Obywa-
telskich, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Komitet
Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów. Pośród wskazanego zbioru znajdu-
je się również odniesienie do rejestrów dokumentów Rady, Komisji i Parlamentu.

W odnalezieniu interesujących wnioskodawcę dokumentów mogą się okazać
pomocni pracownicy organów wspólnotowych78 . Kontakt z nimi możliwy jest
także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pomoc polega zwłaszcza na stwo-
rzeniu listy dokumentów, które mogłyby interesować danego wnioskodawcę lub,
co wydaje się szczególnie prawdopodobne ze względu na coraz większą liczbę
dokumentów publikowanych w Internecie – na wskazaniu stron internetowych,
na których znajduje się zbiór dokumentów z interesującej go dziedziny79.

Na serwerze europa.eu.int umieszczony także został przewodnik zawierający
wiele praktycznych informacji o dostępie do dokumentów instytucji zobowiąza-
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75 Por. art. 2 ust. 4, zd. 2 oraz art. 12 ust. 2, a także ust. 6 preambuły.
76 http://europa.eu.int/eur-lex/pl/index.html
77 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/index.htm
78 Już w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 1049/2001 postanowiono: „jeśli wniosek nie jest wystarczają-

co precyzyjny, instytucja zwróci się do wnioskodawcy o objaśnienie i udzieli wnioskodawcy wystarcza-
jącej pomocy, na przykład dostarczając informacji o publicznych rejestrach dokumentów”.

79 Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 5.3.



[336]140

nych na mocy rozporządzenia 1049/200180. Dodatkowy przewodnik, omawiający
zasady dostępu do dokumentów Komisji, znajduje się na jej stronach interneto-
wych81. Publikacja owych przewodników jest wypełnieniem normy art. 14 ust. 1
rozporządzenia 1049/2001, zgodnie z którym „każda instytucja podejmie odpowied-
nie kroki w celu informowania społeczeństwa o prawach, jakie ma ono w związku
z niniejszym rozporządzeniem”. Z kolei art. 6 ust. 4 rozporządzenia 1049/2001
mówi: „instytucje zapewnią obywatelom pomoc i informacje dotyczące metod
i miejsc składania wniosków o dostęp do dokumentów”.

Oddzielny informator, jak postępować z wnioskami o dostęp do dokumentów,
sporządzono dla służb urzędniczych82. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 rozporzą-
dzenia 1049/2001, miały zostać stworzone dobre praktyki administracyjne w celu
ułatwienia wykonania praw dostępu.

Od działań zmierzających do popularyzacji prawa dostępu do dokumentów urzę-
dowych trzeba oddzielić wysiłki organów i instytucji wspólnotowych, podejmowa-
ne w celu zwiększenia zainteresowania obywateli Unii Europejskiej sprawami tej
organizacji. Liczne inicjatywy w tym zakresie, spośród których najważniejszą jest
EuropeDirect83, mają charakter propagandowy i jako takie wywierają znikomy
wpływ na przedstawione założenia przejrzystości działań publicznych, w tym pra-
wa dostępu do dokumentów. Przejrzystość (a więc także dostęp do dokumentów)
odnosi się bowiem do tworzenia mechanizmów wymuszających respektowanie przez
biurokrację oczekiwań jednostek, nie zaś do powierzchownej ideologizacji.

Podsumowanie

Jeden z komentatorów zauważył, że „bez wolności informacji, bez dostępu do
dokumentów nie ma odpowiedzialności, a bez odpowiedzialności nie ma demokra-
cji”84. Niewątpliwie przy tym „publiczne prawo dostępu do dokumentów implikuje
prawdziwe wzmocnienie możliwości publicznej kontroli nad administracją i, stąd,
wzmocnienia demokratycznej kontroli”85.

Dariusz Adamski

80 Dostępny z http://europa.eu.int/documents/registers/index_pl.htm, jednak tylko w angielskiej,
francuskiej i niemieckiej wersji językowej.

81 W wersji angielskojęzycznej dostępny na http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/
acc_doc/docs/en.pdf.

82 Sprawozdanie Komisji w sprawie stosowania w 2002 r. rozporządzenia w sprawie publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, COM(2003)216 (dalej: Sprawozda-
nie Komisji za 2002 r.), część A, pkt 2.4.

83 http://europa.eu.int/europedirect/index_pl.htm
84 Z przemówienia T. Bunyan’a  z organizacji Statewatch, wygłoszonego w Parlamencie 18.09.2000 r.

Pełny tekst przemówienia znajduje się na http://www.statewatch.org/secret/talk.htm.
85 Por. M. Broberg, op. cit. w przyp. 12, s. 204.
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Taka właśnie wydaje się istota prawa dostępu do informacji publicznej – sta-
nowi ono instrument kontroli demokratycznej nad władzą publiczną. Zapobiega-
jący nadużyciom ze strony tej ostatniej skutek psychologiczny realizowany jest
najpełniej, gdy dostęp do dokumentów zostanie zapewniony bezwnioskowo i od-
bywać się będzie za pośrednictwem Internetu. Władze publiczne muszą wówczas
liczyć się z tym, że w każdej chwili może się znaleźć osoba zainteresowana uzy-
skaniem bliższej informacji na temat ich działalności86 .

Wydaje się, że w tym kierunku zmierza unijny system dostępu do dokumen-
tów publicznych. Cechuje go jednak także ukierunkowanie na ujawnianie treści
dotyczących urzędów, nie zaś konkretnych urzędników. Dane tych ostatnich chro-
nione są na takich samych zasadach, jak dane wszystkich innych osób87. Założe-
nie to odstaje od konstrukcji przyjętych choćby w prawie polskim88. Prawo dostę-
pu do informacji o funkcjonariuszach publicznych proklamowane jest w art. 61
ust. 1 Konstytucji z 1997 r., a znajduje rozwinięcie w art. 5 ust. 2 udip89.

Cechą specyficzną udostępniania dokumentów wspólnotowych jest również
to, iż „głównymi beneficjentami [prawa dostępu – D.A.] są specjaliści w spra-
wach europejskich, nie może ono zatem być postrzegane jako szczególny instru-
ment informowania społeczeństwa. Poszukiwanie nieopublikowanych dokumen-
tów instytucji wspólnotowej zakłada w istocie, że wnioskodawcy nie są obce unijne
władze i działania”90.

Być może jednak to, iż z dostępu do nieopublikowanych dokumentów unij-
nych korzystają głównie specjaliści wynika z bardzo dużej złożoności i niezrozu-
miałości owego systemu. To z kolei wydaje się następstwem zawiłości norm re-
glamentacyjnych, wyraźnej tendencji do omnipotencji regulacyjnej oraz charak-
terystycznego dla wiodących krajów Unii Europejskiej zamiłowania do biurokra-
tycznej struktury władz publicznych.

Udostępnianie dokumentów urzędowych

86 Pewnym paradoksem systemu wspólnotowego jest natomiast konieczność powoływania się na
powszechne prawo dostępu do dokumentów w sprawach bezpośrednio dotyczących wnioskującego (np.
w postępowaniach rekrutacyjnych). Nie ma bowiem generalnych aktów regulujących owe wypadki –
por. Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 6.7 in fine, 7.2.1.

87 Por. rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2000 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, O.J. L 8, 12.1.2001, s. 1, zwłaszcza preambuła,
ust. 7.

88 Por. także M. Jabłoński, K. Wygoda: Dostęp do informacji publicznej [w:] J. Gołaczyński (red.):
Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003, s. 77.

89 Przepis ów stanowi: „prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na pry-
watność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach
pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powie-
rzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przy-
sługującego im prawa”.

90 Sprawozdanie z wdrożenia zasad, pkt 6.5.
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Charakterystyka osób korzystających z dostępu do dokumentów może być
natomiast zupełnie inna w trybie dostępu bezwnioskowego. Za tezą taką przema-
wia olbrzymia liczba odsłon stron internetowych umożliwiających ów dostęp.
W 2004 r. strona Komisji poświęcona dostępowi do dokumentów i umożliwiają-
ca zapoznanie się z ich elektronicznymi wersjami była odwiedzana ponad 115 ty-
sięcy razy miesięcznie91. Rada zarejestrowała w 2003 r. ponad 750 tysięcy wizyt
w internetowym rejestrze92. Wszelkie rekordy bije jednak serwer europa.eu.int,
stanowiący „wrota” do elektronicznych zbiorów Unii Europejskiej. Już w 2002 r.
przejrzano na nim lub ściągnięto z niego około 500 milionów dokumentów93.

Tak dużemu zainteresowaniu odpowiada olbrzymia liczba publikowanych
dokumentów. Sam rejestr Rady zawierał na koniec 2003 r. odnośniki do ponad
450 tysięcy dokumentów, z których prawie 250 tysięcy dostępnych było bezwnio-
skowo w formie elektronicznej94.

Zwiększenie zakresu dokumentów ujawnianych bezwnioskowo, zwłaszcza da-
nych finansowych i wyników kontroli (przede wszystkim prowadzonych przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy), wydaje się nieuniknione. Symptomatyczne
jest bowiem ciągłe rozszerzanie sposobu postrzegania zasady przejrzystości dzia-
łań władz publicznych. Z drugiej strony, architektura Internetu umożliwia w stop-
niu niespotykanym wcześniej dostęp do informacji dotyczących spraw publicznych.

dr Dariusz Adamski

adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych

i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

we Wrocławiu

Dariusz Adamski

91 Sprawozdanie Komisji za 2004 r., pkt 2.3.
92 Sprawozdanie Rady za 2003 r., s. 11.
93 Sprawozdanie Komisji za 2002 r., część A, pkt 2.3 in fine.
94 Sprawozdanie Rady za 2003 r., s. 11.
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Piotr  Wasilewski

WEKSEL  W  OBROCIE  GOSPODARCZYM

Mija właśnie 70 lat od uchwalenia ustawy z 28 kwietnia 1936 r. Prawo
wekslowe1, regulującej obrót wekslowy w naszym kraju. Dobra to okazja, by
bliżej przyjrzeć się temu papierowi wartościowemu, z którym spotykamy się nie
tylko w trakcie kontroli, ale także często w życiu prywatnym. Weksel uprasz-
cza, przyspiesza i zabezpiecza obrót gospodarczy. Jednocześnie jego stosowa-
nie wywołuje niekiedy nieufność wynikającą z negatywnych przykładów jego
używania przez osoby nieuczciwe. Jakie cechy przesądzają, iż ten znany od wie-
ków instrument finansowy  ma nadal istotne znaczenie w wielu dziedzinach
funkcjonowania gospodarki? Jakie są perspektywy rozwoju obrotu wekslowego
w Polsce i nowe możliwości jego stosowania? Niniejszy artykuł jest próbą od-
powiedzi na to pytanie.

Ogólna  charakterystyka  weksla

Weksel jest dokumentem sporządzonym w określonej przez Prawo wekslowe for-
mie, w którym zawarte jest abstrakcyjne i bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty
określonej sumy pieniężnej oznaczonej osobie w ustalonym terminie i miejscu.

Ten instrument finansowy ma wielowiekową tradycję. Pojawił się już
w XII wieku w miastach włoskich2.  Był  ściśle związany z rozwojem  handlu
i umożliwiał  przekazywanie pieniędzy z jednego  miasta do drugiego. Kupiec,

1 Ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe (DzU nr 37, poz. 282, ze zm.).
2 Por. A. Szpunar: Komentarz do prawa czekowego i wekslowego, Wydawnictwo Prawnicze,

Warszawa 1994 , s. 3.
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chcąc zapłacić za towar kupowany w innej miejscowości, uzyskiwał list od swo-
jego bankiera, w którym ten zwracał się do bankiera z innego miasta z polece-
niem dokonania zapłaty na rzecz odbiorcy dokumentu. W ten sposób kupiec uni-
kał kłopotów związanych z przewozem pieniądza kruszcowego oraz konieczno-
ścią wymiany pieniężnej i mógł bezpiecznie dokonać transakcji handlowej. Wza-
jemne rozliczenie pomiędzy bankierami następowało w terminie późniejszym.
Z upływem czasu zmniejszyła się rola weksla jako środka zapłaty. Weksle zaczę-
to wystawiać w celu uzyskania kredytu na zakupione towary. Wykształciła się
w ten sposób kolejna funkcja tego dokumentu jako środka kredytu. Stopniowo
pojawiła się także funkcja obiegowa weksla, który był wystawiony na zlecenie
odbiorcy (remitenta). Obrót wekslowy tworzy własną technikę, w której główną
rolę odgrywa indos, czyli przeniesienie praw z weksla na inną osobę przez pi-
semną wzmiankę na grzbiecie dokumentu. Weksel staje się dokumentem mają-
cym ściśle określoną formę, uprawniającym do realizacji wierzytelności w dro-
dze przymusowej.

Rozwój handlu międzynarodowego wywołał potrzebę ujednolicenia przepisów
dotyczących obrotu wekslowego. Na konferencji międzynarodowej w Genewie,
7 czerwca 1930 r., uchwalono trzy konwencje, które wpłynęły w decydujący spo-
sób na kształt polskiego prawa wekslowego. W pierwszej konwencji podpisujące
ją państwa zobowiązały się wprowadzić jednolite prawo wekslowe według usta-
lonego wzoru. Druga zobowiązała kontrahentów do przestrzegania ustalonych
w tej konwencji zasad w razie kolizji ustaw. Trzecia zaś wprowadziła zasadę, iż
ważność zobowiązań wekslowych oraz wykonywanych z nich praw nie może być
uzależniona od uiszczania opłaty stemplowej (obecnie skarbowej). Polska przy-
stąpiła do wszystkich trzech konwencji, a obrót wekslowy w naszym kraju uregu-
lowała ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. W okresie międzywojen-
nym główna funkcja weksla polegała na tym, iż był on środkiem kredytu. Jedno-
cześnie kryzys gospodarczy lat trzydziestych XX wieku i częste zabezpieczanie
wekslami kredytu konsumpcyjnego prowadziły w wielu wypadkach do ruiny dłuż-
ników wekslowych. Po II wojnie światowej, w gospodarce centralnie planowa-
nej, weksle pełniły jedynie funkcje gwarancyjne jako zabezpieczenie kredytu
udzielanego osobom fizycznym. Weksle takie niemal zawsze pozostawały w rę-
kach pierwszego wierzyciela wekslowego. Rozwój gospodarki rynkowej w na-
szym kraju spowodował, iż weksel powrócił do łask. Ponownie nabrały znaczenia
poszczególne funkcje weksla, w tym zwłaszcza kredytowa i obiegowa. Weksel
stał się niezbędnym instrumentem obrotu gospodarczego.
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Specyfika  zobowiązania  wekslowego

Wystawiając weksel, wystawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to,
że albo sam zapłaci sumę wystawioną na wekslu (przy wekslu własnym) albo
zapłaci ją osoba przez niego wskazana (przy wekslu trasowanym). Jest to odpo-
wiedzialność niezależna od spełnienia jakichkolwiek warunków, ma charakter
bezwarunkowy. Drugą cechą charakterystyczną zobowiązań wekslowych jest sa-
modzielność zobowiązań wekslowych poszczególnych osób, które się na wekslu
podpisały. Oznacza to, że zobowiązanie wekslowe każdej z podpisanych osób
wynika z tego, iż dana osoba złożyła na wekslu swój podpis. Zobowiązanie to jest
niezależne od zobowiązania innych osób podpisanych na wekslu. Trzecią cechą
zobowiązania wekslowego jest solidarność zobowiązań poszczególnych osób
podpisanych na wekslu. Polega na tym, że posiadacz weksla może dochodzić rosz-
czeń według swojego wyboru przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom
podpisanym przed nim na wekslu bez potrzeby zachowaniu porządku, w jakim
się zobowiązali. Zobowiązanie wekslowe ma również charakter abstrakcyjny.
Oznacza to, iż jest niezależne od sytuacji gospodarczej, w związku z którą został
wystawiony i wręczony weksel3. Osoba, która nabyła weksel, w zamian za sprze-
daż swojego towaru lub usługi nie zna ani przyczyny, dla której weksel nabyły
osoby podpisane na wekslu przed nią, ani przyczyny wystawienia weksla, bo-
wiem nie są one na wekslu umieszczone4.

Rodzaje  weksli

Prawo wekslowe rozróżnia dwa rodzaje weksli: własny i trasowany.
Weksel własny (prosty, suchy, sola) jest bezwarunkowym zobowiązaniem jego

wystawcy do zapłacenia ustalonej kwoty określonej osobie, zwanej remitentem.
Weksel tego rodzaju rozpowszechnił się w Polsce. Natomiast w wielu krajach
europejskich weksel własny jest właściwie nieznany, np. we Francji i Wielkiej
Brytanii. Występujące tam dokumenty (billet a ordre, promissory note) mają cha-
rakter weksli trasowanych.

3 Zarzuty dłużnika oparte na twierdzeniu, że weksel został wydany na pokrycie świadczenia, które
wynikało z umowy nieważnej są bezpodstawne (orzeczenie SN z 23.03.1956 r., 1 CR 1036/54).

4 Por. I.Heropolitańska: Weksel w obrocie gospodarczym, TWIG, Warszawa 1992, s. 4.
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Rysunek 1

Schemat weksla prostego

  Przyrzeczenie
  zapłaty

Wystawca Reminent

Weksel trasowany (ciągniony, trata) stanowi skierowane do osoby trzeciej,
zwanej trasatem, bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pienięż-
nej na rzecz określonej osoby (remitenta). Między trasatem a wystawcą weksla
(trasantem) musi istnieć jakiś stosunek pozawekslowy, który uzasadnia przyjęcie
na siebie przez tego pierwszego obowiązku zapłaty na rzecz remitenta, wobec
którego nie ma on zobowiązania pozawekslowego. Należy podkreślić, iż trasat
nie staje się automatycznie dłużnikiem wekslowym przez samo umieszczenie jego
nazwiska na wekslu. Dopiero przez akcept weksla, czyli jego przyjęcie, staje się
on głównym zobowiązanym z weksla, czyli akceptantem.

Rysunek 2

Trójstronny stosunek prawny weksla trasowanego

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco, nazywany również we-
kslem niezupełnym. Może nim być zarówno weksel własny, jak i trasowany. Ma
formę blankietu wekslowego zaopatrzonego bądź w sam tylko podpis wystawcy
weksla, bądź także w niektóre elementy weksla. Jest najczęściej wekslem gwa-
rancyjnym (kaucyjnym), wręczanym jako zabezpieczenie np. spłaty zaciągnięte-
go kredytu. Łącznie z wekslem in blanco składana jest najczęściej deklaracja

Piotr Wasilewski

Polecenie
zapłaty

Zapłata

Wystawca Trasat Remitent
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wekslowa. Dokument ten stwierdza treść porozumienia pomiędzy osobą zobo-
wiązaną z weksla a osobą, która jest wierzycielem z tego weksla, co do wypełnie-
nia weksla. Brak deklaracji i porozumienia co do warunków uzupełnienia treści
weksla sprawia, że posiadacz weksla in blanco może go uzupełnić na każdą kwo-
tę odpowiadającą wysokości wierzytelności, na której zabezpieczenie weksel zo-
stał wystawiony5.

Prawa z weksla, zarówno własnego, jak i trasowanego mogą być przekazywa-
ne innej osobie w drodze indosu (żyro). Pierwszym indosantem, czyli osobą prze-
kazującą te prawa, jest zawsze remitenet. Remitent może indosować weksel dalej
na następnego indosanta, ten na kolejnego, aż do indosatariusza, czyli nabywcy
weksla, który w terminie płatności przedstawia go dłużnikowi wekslowemu do
zapłaty. Aby skutecznie indosować weksel, trzeba napisać indos i wręczyć we-
ksel indosatariuszowi6. Przez indos może być przeniesiony każdy weksel, o ile na
wekslu nie znajduje się klauzula „nie na zlecenie” lub inna równoznaczna, która
zakazuje dalszego indosowania.

Zapłatę weksla może gwarantować poręczyciel (avalista). Każdy warunek,
oprócz klauzuli ograniczającej kwotę, unieważnia poręczenie. Poręczenie powin-
no wskazywać, za kogo je dano. Jeżeli nie wymieniamy osoby, przyjmuje się, że
poręczenie zostało udzielone za wystawcę.

Obowiązki wynikające z podjęcia zobowiązań wekslowych mają dłużnicy
wekslowi, czyli osoby zobowiązane z weksla (akceptant weksla trasowanego i wy-
stawca weksla własnego). W wypadku niespełnienia zobowiązania wekslowego
przez dłużników wekslowych osobami zobowiązanymi z weksla stają się zwrotni
dłużnicy wekslowi (remitent, trasant, indosanci, poręczyciele), którzy podpisali
się na wekslu. Wszystkie prawa i przywileje ma prawny posiadacz weksla, który
może dochodzić swoich roszczeń od wszystkich dłużników wekslowych. Za praw-
nego posiadacza weksla uważa się tego, kto ma weksel i wykaże swoje prawo
nieprzerwanym szeregiem indosów7.

Odmowa przyjęcia lub zapłaty weksla powinna być stwierdzona aktem pu-
blicznym, zwanym protestem8. Posiadacz weksla, po sporządzeniu przez notariu-
sza protestu, powinien dokonać tzw. notyfikacji wekslowej, czyli zawiadomić
o proteście ostatniego indosanta, od którego bezpośrednio otrzymał weksel oraz
wystawcę. Z kolei ostatni indosant powinien powiadomić o tym przedostatniego

5 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 15.09.1964 r. (I CR 103/64).
6 „Do przeniesienia weksla na inną osobę nie wystarczy samo położenie na nim żyra, lecz potrzeb-

ne jest także oddanie weksla wierzycielowi, gdyż nikt bez nabycia weksla nie może się stać wierzycielem
wekslowym”. (Orzeczenie Sądu Najwyższego z 5.12.1928 r., Rw III 2561/28).

7 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 23.04.1965 r. (I CR 450/64).
8 Por. art. 44 Prawa wekslowego.

Weksel
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indosanta itd. Po sporządzeniu protestu można dochodzić roszczeń z weksla w dro-
dze zwrotnego poszukiwania. Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z art. 49
Prawa wekslowego, posiadacz weksla może wszcząć zwrotne poszukiwanie je-
dynie przeciwko osobom podpisanym na wekslu przed nim oraz przeciwko oso-
bom, które nie wyłączyły swojej odpowiedzialności wekslowej.

Dłużnik wykupujący weksel po dokonaniu protestu zobowiązany jest zapła-
cić kwotę wekslową, koszty procesu oraz odsetki za zwłokę.

Elementy weksla

Weksel nie musi być wystawiony na blankiecie wekslowym. W praktyce naj-
częściej wystawia się go jednak na urzędowym blankiecie z nadrukiem opłaty
skarbowej. Nieprawidłowe uiszczenie opłaty skarbowej nie wpływa na ważność
weksla. Ten obowiązek wynika bowiem z prawa podatkowego, a nie wekslowe-
go. Sąd, rozpoznając powództwo z weksla, od którego nie uiszczono opłaty skar-
bowej w wymaganej wysokości, z reguły wzywa powoda do uiszczenia opłaty
skarbowej pod rygorem zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbo-
wego. Nie może natomiast na tej podstawie oddalić powództwa.

Ustawa – Prawo wekslowe nie podaje kolejności, w jakiej poszczególne czę-
ści składowe weksla powinny być zapisane. Kolejność wypełniania może więc
być różna. Wszelkie dekretacje dotyczące księgowania, adnotacje, jaka część sumy
wekslowej stanowi zapłatę za towar, a jaka za odsetki, potwierdzenie odbioru
weksla oraz inne uwagi powinny być podawane na kserokopii weksla i załączane
do dokumentacji księgowej. Nie znaczy to, że jeżeli takie uwagi znalazłyby się na
wekslu, stałby się on przez to nieważny. Na wekslu powinno się pisać jednak
tylko to, co ma znaczenie dla zobowiązania wekslowego z punktu widzenia pra-
wa wekslowego.

Uznanie danego dokumentu za weksel może nastąpić tylko w sytuacji, gdy
zawiera on wszystkie wymagane przez prawo elementy, do których zalicza się:

1. Miejsce wystawienia weksla.
Miejscem wystawienia weksla jest miejscowość, w której weksel został wy-

stawiony.
2. Datę wystawienia weksla.
Data obejmuje dzień, miesiąc i rok. Nieważny jest weksel, w którym data

wystawienia jest późniejsza od daty płatności.
3. Sumę wekslową oznaczoną cyfrowo.
Oznaczenie na wekslu sumy pieniężnej obejmuje zarówno określenie kwoty,

jak i waluty. Brak oznaczenia waluty w jakiej wyrażono sumę wekslową powo-
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duje, że odnośny dokument nie jest uważany za weksel9. Do ważności weksla
wystarczy jednorazowe podanie sumy wekslowej w jakikolwiek sposób (także
cyframi), ale w samym tekście. Najczęściej podaje się sumę pieniężną słowami,
a ponadto cyframi w górnej części weksla. Utrudnia to sfałszowanie dokumentu.

4. Oznaczenie terminu płatności.
Termin płatności weksla jest to termin, w którym – według brzmienia weksla

– ma nastąpić zapłata sumy wekslowej. Prawo wekslowe10 wskazuje cztery termi-
ny płatności. Zgodnie z tym przepisem, weksel może być płatny: za okazaniem,
w pewien czas po okazaniu, w pewien czas po dacie, w oznaczonym dniu. Pierw-
sze dwa rodzaje dat płatności weksla odnoszą się do tzw. weksli terminowo-oka-
zowych. Ostatnie dotyczą tzw. weksli terminowych ścisłych.

W praktyce weksel jest najczęściej płatny w oznaczonym dniu. Termin ten
należy oznaczyć datą (dzień, miesiąc, rok), co można uczynić również cyframi,
ale nie jest wskazane, bo ułatwia zmianę treści weksla.

Jeżeli strony doszły do porozumienia co do prolongaty weksla, następuje od-
roczenie terminu płatności. Z reguły zostaje wystawiony weksel prolongacyjny,
zawierający identyczną treść jak dawny, lecz z inną datą płatności. Wyjątkowo
dłużnik i wierzyciel mogą się umówić o odroczenie terminu płatności bez wysta-
wienia weksla prolongacyjnego11.

5. Nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu.
W samym tekście dokumentu musi znajdować się słowo „weksel” w języku,

w jakim weksel wystawiono. Nie wystarczy, jeżeli słowo „weksel” zostało za-
mieszone nad tekstem. Ustawodawca wychodzi z założenia, że użycie słowa „we-
ksel” w tekście ma ostrzec osobę podpisującą dokument. Musi ona być świado-
ma, iż podpisuje dokument, który stwarza zobowiązanie wekslowe.

6. Bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej (weksel
trasowany) –  bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia (weksel własny).

Podobnie jak słowo „weksel”, tak i bezwarunkowe polecenie zapłaty określo-
nej sumy pieniężnej musi być zawarte w samym tekście weksla. Polecenie to
musi być bezwarunkowe. Nieważny jest zatem weksel, w którym zapłata określo-
nej sumy pieniężnej uzależniona jest od świadczenia wzajemnego bądź spełnie-
nia się warunku. W ten sposób możliwa jest realizacja obiegowej funkcji weksla.

7. Oznaczenie rodzaju weksla (trasowany, własny) i osoby, na której rzecz
lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta).

Remitent jest pierwszym posiadaczem weksla. Nabywa on prawa z weksla
dopiero po wręczeniu mu weksla. Dla ważności weksla istotne jest wskazanie

9 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 8.09.1995 r., III CZP 105/95.
10 Por. art. 33 Prawa wekslowego.
11 Por. A.  Szpunar: Komentarz do prawa czekowego i wekslowego, op. cit., s. 28.
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jedynie nazwiska remitenta. Rolę nazwiska w wypadku osoby prawnej pełni na-
zwa lub firma. Możliwe jest podanie kilku remitentów.

8. Sumę wekslową słownie oraz nazwisko osoby (firmę osoby prawnej), która
ma zapłacić (trasata) – w wypadku weksla trasowanego.

Trasatem musi być ściśle określona osoba, wymieniona na pierwszej stronie
weksla w dowolnym miejscu. Zazwyczaj umieszcza się ją w lewym dolnym rogu
weksla w formie adresu. Trasatem może być osoba fizyczna lub prawna. Jeżeli
trasatem jest osoba fizyczna, to do jej określenia wymagane jest przez Prawo
wekslowe podanie nazwiska. Do ważności weksla nie jest wymagane podanie
imienia trasata.

Jeżeli trasatem jest osoba prawna, rolę nazwiska pełni nazwa osoby prawnej
lub firmy, pod jaką prowadzi działalność gospodarczą.

9. Osobę trzecią, u której weksel jest płatny (domicyliat).
Domicyliatem jest osoba fizyczna lub prawna, w której mieszkaniu lub sie-

dzibie weksel ma być płatny, np. bank płatnika.
10. Miejsce płatności weksla.
Przez miejsce płatności należy rozumieć miejscowość, w której weksel ma

być przedstawiony do zapłaty. Nieważny jest weksel, w którym podano więcej
niż jedno miejsce płatności. Zgodnie z Prawem wekslowym12, weksel może być
płatny w: miejscu zamieszkania lub siedzibie osoby trzeciej (domicyliat); miej-
scowości, w której trasat ma miejsce zamieszkania; innej miejscowości.

Domicyl ułatwia i upraszcza realizację weksla oraz zmniejsza koszty. Często
domicyluje się weksle, które w myśl ogólnych zasad byłyby płatne w odległych
miejscowościach. Zazwyczaj domicyliatem jest bank, w którym trasat ma rachu-
nek bankowy.

11. Podpis wystawcy weksla.
Podpis wystawcy weksla musi obejmować całą treść weksla. W związku

z tym musi być złożony poniżej polecenia zapłaty sumy wekslowej. Dla ważności
weksla podpis na wekslu musi być własnoręczny. Nie może to być więc pieczątka
imienna czy faksymile. Podpis podmiotu gospodarczego oraz każdej osoby praw-
nej obejmuje pieczęć firmową oraz podpisy osób upoważnionych do zaciągania
w imieniu tego podmiotu zobowiązań wekslowych.

Nie jest uważany za weksel dokument, któremu brakuje nawet jednej z wy-
mienionych wyżej cech13. Nieważność weksla powoduje nieważność zobowiąza-
nia wekslowego osób, które go podpisały.

12 Por. art. 4.
13 Wyjątki od tej zasady są ściśle określone w ustawie – Prawo wekslowe: weksel bez oznacze-

nia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem; w razie braku osobnego oznaczenia, miejsce

Piotr Wasilewski



[347] 151

Rygoryzm w wypełnianiu weksli jest bardzo daleko posunięty, chociaż ma
swoje racjonalne granice. Świadczy o tym wyrok Sądu Najwyższego wydany
25 maja 2005 r. Sprawa dotyczyła spółki, która w trakcie prowadzonej działalno-
ści weszła w posiadanie weksla obcego. Ponieważ były kłopoty z zapłatą, sprawa
trafiła na drogę postępowania sądowego. Sąd Okręgowy w Krośnie zasądził na
rzecz spółki żądaną kwotę. Pozwany złożył jednak apelację, a Sąd Apelacyjny
uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego. Uznał bowiem, iż datą wystawienia weksla
jest 19 września 200219 r. Ponieważ data wystawienia weksla nie może przypa-
dać później niż data jego zapłaty, Sąd uznał weksel za nieważny.

Ta niezwykła data była konsekwencją sposobu wypełniania weksla przy
użyciu gotowego blankietu wekslowego. Blankiet ten zawierał cyfry służące do
wstawienia daty: „19....  r.” Wystawca weksla musiał uzupełnić datę wstawiając
cyfry pomiędzy „19” a „r.” Problem pojawił się z nastaniem nowego stulecia.
W tym wypadku nie uzupełniono więc gotowej formuły, tylko naniesiono datę
obok pismem odręcznym. Jako datę wystawienia weksla wpisano w nim 19 wrze-
śnia 2002 r. Efekt był taki, iż obok napisanych odręcznie słów; „19 września 2002 r.”
znalazły się przeznaczone do uzupełnienia „19.....r.”

Powód wniósł kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego. Sąd Najwyższy uchylił
wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskaza-
no, iż Sąd Apelacyjny naruszył art. 65 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym
wykładni oświadczenia woli należy dokonywać w zgodzie z zasadami współży-
cia społecznego i ustalonymi zwyczajami.

Funkcje weksla

Funkcja kredytowa

Weksel umożliwia uzyskanie zarówno kredytu kupieckiego, jak i bankowego.
Przykładem funkcji kredytowej mogą być weksle towarowe wystawiane przez
nabywcę towaru tytułem zapłaty. W tym wypadku funkcja ta umożliwia odrocze-
nie terminu płatności należności z tytułu transakcji gospodarczej do daty ozna-
czonej na wekslu.

wymienione obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania
trasata (w wypadku weksla własnego – przy braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia weksla
uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy); weksel, w którym nie ozna-
czono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy.
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Weksle handlowe w obrocie międzynarodowym mogą być powiązane z tzw.
operacjami forfaitingowymi. Realizacja transakcji handlowej przebiega wówczas
w następujący sposób:

1) importer wystawia weksle handlowe, które poręcza odpowiedni bank im-
portera i wręcza je eksporterowi;

2) eksporter dyskontuje otrzymane weksle przed terminem płatności w firmie
forfatingowej i otrzymuje w zamian pieniądze;

3) firma forfaitingowa refinansuje otrzymane weksle na rynku walutowym.
W ten sposób weksle gwarantowane są zarówno przez bank importera, jak

i firmę forfaitingową14.
Funkcję kredytową spełnia zarówno weksel własny, jak i trasowany. W pierw-

szym wypadku wierzyciel uzyska zapłatę bezpośrednio od dłużnika (wystawcy
weksla).W drugim natomiast możliwe jest wykorzystanie wierzytelności, jakie
wystawca ma w stosunku do swoich dłużników z innych stosunków prawnych.
W takim razie wystawca weksla kieruje do swojego dłużnika bezwarunkowe po-
lecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz lub zlecenie swojego wie-
rzyciela. Taki trójstronny stosunek można wykorzystać np. przy umowie na wy-
konanie robót budowlanych. Wykonawca wystawia weksel trasowany, w którym
poleca inwestorowi zapłatę bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. Poprzez za-
płatę sumy wekslowej wygasa do jej wysokości zarówno wierzytelność podwy-
konawcy w stosunku do wykonawcy, jak i wykonawcy wobec inwestora15.

Funkcja płatnicza

Weksel może pełnić funkcję płatniczą, bowiem może być wręczany zamiast
zapłaty przy zakupie towarów bądź usług. Z reguły wręczenie weksla nie jest
równoznaczne z zapłatą. Z chwilą zapłaty następuje bowiem umorzenie zobowią-
zania pieniężnego (dług wygasa). Tymczasem wręczenie weksla powoduje po-
wstanie zobowiązania wekslowego, które trwa obok zobowiązania pierwotnego
do czasu zapłaty sumy wekslowej. Do umorzenia obu zobowiązań dochodzi rów-
nocześnie z chwilą wykupu weksla.

W niektórych sytuacjach z chwilą wydania dokumentu weksla dochodzi do
wygaśnięcia zobowiązania pierwotnego i powstania w jego miejsce zobowiąza-
nia wekslowego. Dzieje się tak, gdy dłużnik wręczył wierzycielowi weksel z za-
miarem dokonania zapłaty, a wierzyciel z tym samym zamiarem go przyjął. Jeżeli
bowiem, aby umorzyć zobowiązanie, dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzy-

14 Por., M. Gmytasiewicz, A. Karmańska: Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2002, s. 283.

15 Por. R. Mroczkowski: Weksel dobry na wszystko, „Rzeczpospolita” z 22.02.2005 r.
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ciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie z innej podstawy
prawnej, to zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie – art. 506 §1
Kodeksu cywilnego). Istotne jest, aby zamiar odnowienia został wyrażony w spo-
sób dostateczny, np. przez postanowienie umowne lub jednostronne oświadcze-
nie wierzyciela (dłużnik bowiem wyraża wolę zaciągnięcia nowego zobowiąza-
nia przez złożenie na wekslu swojego podpisu). Zatem wręczenie weksla może
spowodować wygaśnięcie pierwotnego zobowiązania, jeżeli stronom towarzyszył
taki zamiar.

Funkcja obiegowa

Funkcja obiegowa weksla związana jest z możliwością nieograniczonego prze-
noszenia praw wekslowych z jednej osoby na drugą za pomocą indosu. Do prze-
niesienia praw z weksla wystarczy złożenie na jego reweresie pisemnego oświad-
czenia zbywcy oraz wydanie weksla nabywcy. Można w ten sposób regulować
wszystkie transakcje pieniężne, wymaga to tylko zgody obu stron (zwolnienie
z długu).

Funkcja gwarancyjna

Funkcja gwarancyjna polega na zabezpieczeniu zapłaty weksla przez wszyst-
kie osoby na nim podpisane. Jednocześnie możliwość dochodzenia wierzytelno-
ści w trybie postępowania nakazowego umożliwia szybkie zaspokojenie roszczeń
z weksla. Weksle wykorzystywane są jako zabezpieczenie zrealizowania okre-
ślonego zobowiązania pieniężnego, może to być np. gwarancja przy udzielaniu
kredytu bankowego. W tym wypadku stosuje się często specyficzną formę tego
dokumentu, jaką jest weksel in blanco. Weksle te mogą być przyjmowane na
zabezpieczenie wszelkich wierzytelności banku, a więc kredytów, pożyczek,
gwarancji, poręczeń i akredytyw importowych. Weksel własny in blanco może
być złożony zarówno przez dłużnika banku, jak i przez osobę trzecią. Osobą trze-
cią składającą weksel na zabezpieczenie cudzych zobowiązań mogą być w szcze-
gólności osoby powiązane z dłużnikiem więzami gospodarczymi lub osobistymi,
takie jak: wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kontrahenci lub
członkowie rodziny dłużnika.

W praktyce obrotu gospodarczego weksle wykorzystywane są nie tylko do
zabezpieczenia stosunków kredytowych, ale i umów o odpowiedzialności mate-
rialnej pracownika oraz wielu umów cywilnoprawnych, w szczególności tych,
których elementem jest odroczony termin płatności16.

16 I. Heropolitańska: Prawne zabezpieczenie wierzytelności, TWIGGER, Warszawa 2004.
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Weksel może być używany jako forma należytego zabezpieczenia umów za-
kupu dóbr i usług dokonywanych w ramach zakupów realizowanych ze środków
publicznych. Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych17 przewi-
dywała możliwość wniesienia weksla przez dostawcę lub wykonawcę jako formę
wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postępo-
waniu o zamówienie publiczne. Na podstawie wskazanych przepisów dostawca
lub wykonawca mógł wnieść weksel tylko w razie wyrażenia zgody w tym przed-
miocie przez zamawiającego. Zamawiający stawał się w ten sposób remitentem,
na którego rzecz lub na którego zlecenie miała być dokonana zapłata określonej
kwoty pieniężnej. Ustawa o zamówieniach publicznych nie określała bliżej ro-
dzaju weksla wnoszonego przez dostawcę lub wykonawcę zamówienia publicz-
nego. Kwestię tę precyzowało natomiast rozporządzenie ministra gospodarki prze-
strzennej i budownictwa z 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót
budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykona-
nia umowy oraz form tego zabezpieczenia. Właściwym dokumentem był w tym
wypadku weksel własny in blanco z poręczeniem wekslowym banku krajowe-
go18. Również ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do-
puszcza, za zgodą zamawiającego, możliwość zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy za pomocą weksla poręczonego przez bank krajowy19.

Weksel zwrócony zostaje dostawcy lub wykonawcy po wykonaniu przezeń
umowy i wygaśnięciu okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami
umowy oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

Funkcja refinansowa

Funkcja refinansowa wyraża się w możliwości złożenia weksla do dyskonta,
czyli do wykupienia go przez bank przed terminem płatności. Wierzyciel może
więc uzyskać sumę wekslową pomniejszoną o dyskonto, bez czekania na nadej-
ście terminu płatności weksla. Wysokość dyskonta uzależniona jest od stopy dys-
konta oraz od okresu pozostającego do dnia płatności. Weksel może być zdys-
kontowany przez każdego uprawnionego posiadacza weksla.

Przy udzielaniu kredytu dyskontowego banki pobierają odsetki w chwili przy-
znania kredytu, a zatem efektywna kwota kredytu dyskontowego jest kwotą we-
kslową pomniejszoną o odsetki. Przed udzieleniem kredytu dyskontowego bank

17 Por. art. 41 ust. 4 oraz art. 75 ust. 2 ustawy z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych.
18 Por. R.Lipka: Weksel jako forma wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, Informator Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 8/2001, Katowice.
19 Por. art. 148 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19,

poz. 177, ze zm.).

Piotr Wasilewski
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ustala wiarygodność finansową wystawcy weksla, a w razie wątpliwości może
odmówić przyjęcia weksla do dyskonta, czyli udzielenia kredytu dyskontowego.

Bank nabywający weksel może go przedstawić do redyskonta w Narodowym
Banku Polskim (NBP) lub dochodzić zapłaty weksla. Na podstawie przedkłada-
nych przez banki komercyjne weksli NBP udziela im kredytu redyskontowego.
Odsetki od kredytu redyskontowego pobierane są od momentu przyznania kredy-
tu. Z chwilą zbliżania się wykupu weksla NBP przesyła weksel do banku komer-
cyjnego z żądaniem przekazania stosownej kwoty. Analizując skalę zjawiska re-
finansowania weksli przez NBP, można stwierdzić, że banki komercyjne nie są
zainteresowane tą formą pozyskiwania kapitału.

W 2001 r. zadłużenie banków w banku centralnym z tytułu kredytu redyskon-
towego udzielanego przez oddziały okręgowe NBP zmniejszyło się z 65,8 mln zł
(według stanu na 31 grudnia 2000 r.) do 48 mln zł (według stanu na 31 grudnia
2001 r.), tj. o 27,1%. Z uwagi na stosunkowo wysoką stopę redyskonta weksli
NBP w stosunku do stóp na rynku międzybankowym, banki nie były zaintereso-
wane tą drogą pozyskania środków20. W latach 2002–2004, mimo iż NBP ofero-
wał bankom możliwość nieograniczonego kwotowo zaciągania kredytów redy-
skontowych, żaden bank komercyjny nie wystąpił o nowy kredyt. Bank centralny
przyjmował jedynie spłaty kredytów udzielanych w latach poprzednich21. W za-
kresie refinansowania banki korzystały natomiast z innych instrumentów finan-
sowych, np. możliwości zaciągania kredytów lombardowych22, umożliwiających
pozyskanie środków m.in. na utrzymywanie rezerwy obowiązkowej.

Podsumowanie

Jak wykazano w niniejszym artykule, weksel spełnia wiele istotnych funkcji
w obrocie gospodarczym. Dalsze upowszechnianie tego instrumentu finansowe-
go może mieć korzystny wpływ na rozwój gospodarczy. Obecnie duże firmy (np.
sieci handlowe), których weksle mogłyby stanowić dobry i akceptowany środek
płatniczy, nie są zainteresowane ich emisją, wymuszając na słabszych podmio-
tach (np. drobnych dostawcach) kredyt kupiecki, nie oferując nic w zamian.

20 Por. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2001 r., NIK,
Warszawa 2002.

21 Por. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2002 r., NIK, Warszawa
2003; Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 r., NIK, Warszawa 2004;
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r., NIK, Warszawa 2005.

22 Kredyt udzielany bankom pod zastaw bonów skarbowych i obligacji pożyczek państwowych,
oprocentowany według stopy lombardowej.



[352]156

Powoduje to trudności płatnicze małych i średnich przedsiębiorstw. Można było-
by przyjąć rozwiązania zmierzające do wprowadzenia mechanizmów zarówno
dyscyplinujących terminowe regulowanie zobowiązań, jak i upowszechniających
obrót wekslowy. Rozwojowi obrotu wekslowego w naszym kraju będzie sprzyjać
upowszechnienie różnorodnych form stosowania tego instrumentu finansowego.
Weksle mogą np. wykorzystać jednostki samorządu terytorialnego w celu pozy-
skiwania środków finansowych. Pomoc w tym zakresie dla samorządu oferują
niektóre instytucje finansowe, np. Bank Gospodarstwa Krajowego23. Mimo iż
weksle są krótkoterminowymi instrumentami rynku pieniężnego, program emisji
może mieć charakter programu wieloletniego, w którym wykupywane w ramach
programu emisje weksli mogą być zastępowane innymi emisjami.

Weksle mają niewielkie znaczenie na rynku wierzytelności. Dominują na nim
oferty sprzedaży należności z tytułu dostaw i usług, udokumentowane fakturami
VAT. Stanowią one około 90% zawieranych transakcji. Pozostałe 10% należy do
wierzytelności z innych kategorii, w tym weksli24. Udział weksli może jednak
rosnąć z uwagi na zalety tego instrumentu. W wypadku dwóch wierzytelności
wobec tego samego dłużnika – jednej, udokumentowanej przeterminowaną fak-
turą VAT, a drugiej – z prawidłowo wypełnionego weksla, ta druga łatwiej znaj-
dzie nabywcę. W wypadku wierzytelności udokumentowanej fakturą VAT dłuż-
nik może skutecznie opóźniać jej zapłatę przez zgłaszanie różnego rodzaju zarzu-
tów (reklamacje jakościowe, ilościowe, terminowe, zarzuty potrącenia, a nawet
nieistnienia zobowiązania). W wypadku weksla możliwość stosowania tego ro-
dzaju zabiegów jest znacząco ograniczona.

Piotr Wasilewski

Departament Pracy, Spraw Socjalnych

i Zdrowia w NIK

23 Por. Oferta BGK dla sektora finansów publicznych, Warszawa 2005, <www.bgk.pl>.
24 Por. J.Kinkel: Weksle na rynku nieruchomości, AOW, Katowice 2002.
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Jacek Mazur

ZEBRANIE  KOMITETU  KONTAKTOWEGO  PREZESÓW
NAJWYŻSZYCH  ORGANÓW  KONTROLI   PAŃSTW

UNII  EUROPEJSKIEJ
I  EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

Dalszy ciąg relacji

Komitet Kontaktowy (KK) jest organem pomocniczym Unii Europejskiej (UE),
który działa w celu ułatwienia współpracy narodowych organów kontroli państw
członkowskich i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Struktura
współpracy obejmuje przygotowywanie spraw przez grupy robocze, złożone
z ekspertów reprezentujących zainteresowane najwyższe organy kontroli (NOK),
aprobowanie wyników pracy grup przez zebranie łączników reprezentujących
wszystkie organy, a następnie podjęcie decyzji przez prezesów. Prezesi spotykają
się raz w roku na zebraniach przygotowywanych przez łączników.

Doroczne zebranie Komitetu odbyło się 5 i 6 grudnia 2005 r. w Sztokholmie.
Głównymi tematami były: rola kontroli zewnętrznej w działaniach na rzecz po-
prawy rozliczalności środków UE, tworzenie instytucjonalnych podstaw funkcjo-
nowania Komitetu Kontaktowego, sprawozdania grup roboczych i określenie za-
dań na 2006 r. Dyskusja na temat roli kontroli zewnętrznej środków UE została
przedstawiona w poprzednim numerze „Kontroli Państwowej”1.

Kolejny obszar spraw dotyczył instytucjonalnych podstaw Komitetu Kontak-
towego. Dotychczas nie było w tym zakresie pisanych reguł – poza ogólnikową

1 J. Mazur: Rola najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności

środków Unii Europejskiej. Relacja z zebrania Komitetu Kontaktowego w Sztokholmie, „Kontrola
Państwowa” nr 1/2006.
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„deklaracją” załączoną do Traktatu z Nicei2. Brak takich reguł prawdopodobnie
nie przeszkadzał w momencie powstania Komitetu Kontaktowego na początku
lat sześćdziesiątych, kiedy miał on charakter „klubu” prezesów sześciu NOK
państw członkowskich ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jednak
w miarę zwiększania się liczby członków, zwłaszcza po ostatnim rozszerzeniu
Unii Europejskiej, niedogodności stawały się coraz większe. Dyskusja, w jaki
sposób ująć formalnie strukturę i tryb działania trwa od kilku lat i wciąż nie zosta-
ła zakończona. Na poprzednim zebraniu Komitetu Kontaktowego, po długiej dys-
kusji przyjęto rozwiązania kierunkowe, zobowiązując łączników do przygotowa-
nia projektów dokumentów3. W rezultacie sporej pracy, m.in. na zebraniu łączni-
ków w Krakowie4, powstały „Zasady programowe”, „Stanowisko nt. polityki in-
formacyjnej i sprawozdawczości”, „Stanowisko nt. roli urzędującego przewodni-
czącego KK” oraz „Stanowisko nt. wsparcia administracyjnego dla KK i łączni-
ków”. Dokumenty te zostały przyjęte przez Komitet Kontaktowy.

„Zasady programowe” ustalają, że Komitet Kontaktowy jest zgromadzeniem
szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej
oraz ETO. Jest to ciało autonomiczne, niezależne i apolityczne. Zadaniem Komi-
tetu jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli środków UE oraz in-
nych kwestii związanych z Unią Europejską. Komitet zapewnia wzajemne wspar-
cie oraz inicjuje i koordynuje wspólne działania związane z Unią, a także promuje
kontakty i wymianę informacji z instytucjami i osobami z zewnątrz. Jako „wspól-
ne wartości” Komitetu określono: wzajemne poszanowanie niezależności poszcze-
gólnych członków, zobowiązanie do wspólnej pracy, zobowiązanie do otwartości
i dzielenia się informacjami, świadomość, że można więcej osiągnąć działając
razem niż osobno. Za „cele strategiczne” Komitetu Kontaktowego uznano: a) wy-
mianę wiedzy i doświadczeń w kwestiach dotyczących UE; b) umocnienie współ-
pracy między członkami KK w kwestiach związanych z UE; c) inicjowanie i ko-
ordynowanie działalności kontrolnej we wspólnym interesie w ramach UE; d) okre-
ślanie stanowisk w odniesieniu do nowo powstających kwestii związanych z kon-
trolą w obszarze UE; e) wdrażanie ram współpracy z najwyższymi organami kon-
troli przyszłych państw członkowskich; f) wymianę informacji, poglądów i wyni-
ków z instytucjami i osobami spoza KK. Pełny tekst „Zasad programowych”

2 Zgodnie z „Deklaracją nr 18 w sprawie Trybunału Obrachunkowego” (załączoną do Traktatu
z Nicei), „Konferencja wzywa Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe organy kontroli do
poprawy ram i warunków ich współpracy przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii. W tym
celu prezes Trybunału może powołać komitet zajmujący się kontaktami z prezesami krajowych organów
kontroli”.

3 Zob. Posiedzenie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii

Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 2/2005.
4 Zob. sprawozdanie w „Kontroli Państwowej” nr 3/2005, s.105-112.
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zamieszczono w załączniku 1, zaś pełny tekst dołączonej do „Zasad programo-
wych” „Uchwały w sprawie wiodących zasad współpracy” – w załączniku 2.

„Stanowisko nt. polityki informacyjnej i sprawozdawczości” ustanawia zasadę
informowania o pracach Komitetu Kontaktowego oraz określa, o czym i w jaki
sposób informować. Dostrzeżono, że istnienie Komitetu Kontaktowego, jego cele,
zakres działalności oraz wyniki prac nie są znane osobom, które nie są bezpośred-
nio z nim związane, o czym świadczy stanowisko Parlamentu Europejskiego wyra-
żone w uchwałach w latach 2002 i 2003. W związku z tym Komitet Kontaktowy
postanowił położyć większy nacisk na upowszechnianie informacji, m.in. o rodza-
ju podjętych działań, ich wynikach oraz na temat spraw aktualnych i planów na
przyszłość. Lepsze, łatwiej dostępne i dobrze skonstruowane sposoby komuniko-
wania będą też przydatne dla samych członków Komitetu. Trwają prace nad kon-
cepcją dokumentu, który w założeniu będzie miał charakter rocznego sprawozda-
nia (informacji) o pracach Komitetu Kontaktowego, zostanie również uruchomio-
na strona internetowa. Ponadto członkowie Komitetu mogą uwzględniać informa-
cje dotyczące jego prac w sprawozdaniach swoich najwyższych organów kontroli.

„Stanowisko nt. roli urzędującego przewodniczącego KK” stwierdza, że szef
najwyższego organu kontroli, który będzie gospodarzem następnego zebrania,
przez okres nadchodzącego roku jest urzędującym przewodniczącym Komitetu
Kontaktowego. Rolą urzędującego przewodniczącego jest zwłaszcza przygoto-
wanie projektu porządku kolejnego zebrania Komitetu Kontaktowego. Może on
zaprosić do współpracy szefów innych najwyższych organów kontroli, łączni-
ków, przewodniczących grup roboczych oraz konsultować się z szefami najwyż-
szych organów kontroli krajów kandydujących. Ponadto urzędujący przewodni-
czący reprezentuje Komitet Kontaktowy w okresie między jego kolejnymi zebra-
niami, z tym że jego rola obejmuje wykonywanie zadań „praktycznych”, podczas
gdy kwestie zasadnicze muszą być przedkładane Komitetowi Kontaktowemu.

Na zebraniu w grudniu 2004 r. Komitet Kontaktowy zwrócił się do Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego o prowadzenie „wsparcia administracyjne-
go”. Na obecnym zebraniu uchwalono „Stanowisko nt. wsparcia administracyj-
nego dla Komitetu Kontaktowego i łączników”. Stwierdza się w nim, że Komitet
Kontaktowy, urzędujący przewodniczący i łącznicy, w celu ułatwienia podejmo-
wanych przez nich działań, mogą korzystać ze „wsparcia administracyjnego”
w sprawach o charakterze pomocniczym i technicznym, takich jak: opracowywa-
nie wykazów adresów, prowadzenie wykazów zebrań, administrowanie stroną in-
ternetową, dostarczanie informacji na temat przeszłych, obecnych i przyszłych dzia-
łań Komitetu Kontaktowego, archiwizacja materiałów z poprzednich zebrań i dzia-
łań. Ponadto „wsparcie administracyjne” może proponować pomoc Komitetowi,
urzędującemu przewodniczącemu i łącznikom w zakresie gromadzenia i dystry-
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bucji materiałów, tłumaczenia dokumentów pomocniczych, które odnoszą się do
sprawnego przebiegu zebrania (np. informacja o zebraniu, porządek dzienny i za-
pis przebiegu zebrania) oraz przy przygotowywaniu protokołu zebrania. Nietypo-
wa nazwa „wsparcie administracyjne” (Administrative Support) została użyta ce-
lowo, aby nie użyć słowa „Sekretariat”. Wiąże się to z ograniczonym zaufaniem
wielu narodowych organów kontroli do ETO – jako ciała, które od początku swego
istnienia było postrzegane jako dążące do dominacji nad instytucjami krajowymi.

*

Następnie na zebraniu Komitetu Kontaktowego w Sztokholmie rozpatrzono
sprawozdania grup roboczych: ds. Funduszy Strukturalnych, ds. Zamówień Pu-
blicznych, ds. VAT, ds. Krajowych Raportów o Zarządzaniu Środkami UE,
ds. Jakości Kontroli i Wspólnej Grupy Roboczej ds. Działalności Kontrolnej. Ko-
mitet przyjął sprawozdania grup oraz przedłużył ich mandat na 2006 r.

Grupa Robocza ds. Funduszy Strukturalnych II (przewodnictwo: Federalna
Izba Obrachunkowa Niemiec) przygotowuje kontrolę równoległą dotyczącą pro-
cesu identyfikacji nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami strukturalnymi,
raportowania o ich powstaniu do działającego w ramach Komisji Europejskiej
Biura OLAF oraz działań naprawczych prowadzonych przez państwa członkow-
skie i Komisję Europejską. Biorą w niej udział najwyższe organy kontroli
11 państw, w tym Najwyższa Izba Kontroli. W kwietniu 2005 r. na zebraniu w Bonn
rozpatrzono i zatwierdzono szczegółowy program kontroli. W pracach Grupy
uczestniczą pracownicy Departamentu Administracji Publicznej NIK. Zagadnie-
nia objęte kontrolą będą badane przez NIK podczas kontroli funkcjonowania we-
wnętrznej kontroli finansowej środków z funduszy strukturalnych oraz wykorzy-
stania tych funduszy w ramach „Zintegrowanego programu operacyjnego rozwo-
ju regionalnego”. Na zebraniu grupy w listopadzie 2005 r. przedstawiono dotych-
czasowe wyniki kontroli w poszczególnych państwach i przedyskutowano kwe-
stie, jakie z nich wynikają. Zbiorczy raport grupy zostanie opracowany w 2006 r.
i przedstawiony na następnym zebraniu KK. Przewiduje się, że działalność grupy
będzie kontynuowana po 2006 r., zapewne w postaci koordynowania kontroli rów-
noległej innego aspektu wykorzystywania funduszy strukturalnych.

Grupa Robocza ds. Zamówień Publicznych (przewodnictwo: Narodowy Urząd
Kontroli Irlandii) przygotowuje stronę internetową, na której zamieszczone zo-
staną wskazówki metodyczne (listy pytań), zasady zamówień publicznych w Unii
Europejskiej oraz informacje o kontrolach z zakresu zamówień publicznych w po-
szczególnych państwach członkowskich.

Jacek Mazur
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Grupa Robocza ds. VAT (przewodnictwo: Urząd Kontroli Państwowej Litwy
i Trybunał Obrachunkowy Hiszpanii) rozpatrywała ostatnio wprowadzone zmiany
organizacyjno-prawne dotyczące zwalczania oszustw związanych z VAT w pań-
stwach UE oraz na poziomie wspólnotowym. Sformułowano zalecenie, aby naj-
wyższe organy kontroli prowadziły w tym zakresie dwustronne i wielostronne kon-
trole – w ramach prawodawstwa obowiązującego w każdym z państw oraz aby
zachęcały one swoje administracje podatkowe do szacowania ubytku VAT z tytułu
oszustw. Rozpatrzono wstępny projekt dokumentu na temat możliwych sposobów
współpracy międzynarodowej w zakresie kontroli systemów zarządzania VAT.
W pracach grupy biorą udział pracownicy Departamentu Budżetu i Finansów NIK.

Grupa Robocza ds. Krajowych Raportów o Zarządzaniu Środkami UE (prze-
wodnictwo: Państwowa Izba Obrachunkowa Holandii) wspomagała działania or-
ganów kontroli, które rozpoczynają sporządzanie tego rodzaju raportów. Rośnie
liczba narodowych organów kontroli, które je przygotowują: obok Danii, Holandii,
Wielkiej Brytanii i Włoch (które robiły to już wcześniej), w 2005 r. taki raport
opracowano po raz pierwszy w Belgii, zaawansowane prace koncepcyjne prowa-
dzone są w Czechach, na Malcie i w Słowenii, także Państwowa Izba Obrachunko-
wa Węgier określa to jako ważne zadanie. Głównym celem Grupy Roboczej jest
wspólne rozpatrywanie możliwości i przeszkód w opracowywaniu tego rodzaju
raportów. Ponadto, w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z kwietnia
2005 r. przedyskutowano działania organów Unii Europejskiej zmierzające do wpro-
wadzenia zmian w zarządzaniu finansowym Komisji Europejskiej i systemach kon-
troli środków UE w państwach członkowskich, w tym kwestię podjęcia przez naro-
dowe organy kontroli działań w celu poprawy zarządzania i kontroli środków UE
w państwach członkowskich. W 2006 r. Grupa będzie kontynuować opracowywa-
nie wskaźników jakościowych i ilościowych, które ułatwiłyby określanie postępu
w zarządzaniu środkami UE. W pracach tej grupy roboczej biorą udział wicedyrek-
tor Departamentu Administracji Publicznej i doradca prezesa NIK.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Piotr Kownacki przedstawił sprawoz-
danie Grupy Roboczej ds. Jakości Kontroli. Opracowane przez Grupę „Wytyczne
jakości kontroli” zostały przekazane najwyższym organom kontroli i w wielu z nich
są wykorzystywane przy zmianie podręczników kontroli i opracowywaniu wła-
snych wytycznych. „Wytyczne” zostały już przetłumaczone na języki: czeski,
estoński, litewski, łotewski, niemiecki, polski i węgierski; przekład na inne języ-
ki jest w toku. W czerwcu 2005 r. prezesi organów kontroli Malty, Polski i Wę-
gier przedstawili „Wytyczne” na spotkaniu w Europejskim Trybunale Obrachun-
kowym. Członkowie Grupy opublikowali artykuł w kwartalniku INTOSAI. Po-
wstaje elektroniczna baza materiałów metodycznych na temat jakości kontroli.
Członkiem tej grupy roboczej jest doradca prezesa NIK.

Zebranie Komitetu Kontaktowego
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Poinformowano też o działalności Grupy Roboczej ds. Podręczników i Metod
Kontroli, która prowadzona jest przez SIGMA i ETO. Grupa zorganizowała
w 2005 r. warsztaty na temat kontroli funduszy unijnych w rolnictwie, audytu
sprawozdań finansowych w sektorze publicznym oraz kontroli funduszy struktu-
ralnych. W warsztatach uczestniczyli pracownicy NIK.

Komitet Kontaktowy ustalił priorytetowe zadania łączników najwyższych
organów kontroli w 2006 r.: określenie możliwości i zasad finansowania zebrań
Komitetu i zebrań łączników w państwach członkowskich z budżetu Unii Euro-
pejskiej; określenie zasad stosowania języków roboczych na zebraniach w kon-
tekście możliwości i zasad finansowania; opracowanie projektu dokumentu na
temat polityki informacyjnej; opracowanie projektu dokumentu dotyczącego me-
chanizmu określania tematów prac Komitetu.

Na zakończenie zebrania w Sztokholmie prezes Najwyższej Izby Kontroli
Mirosław Sekuła zaprosił na kolejne zebranie Komitetu Kontaktowego, które
odbędzie się w Warszawie 11 i 12 grudnia 2006 r. Do zakończenia zebrania
w 2006 r. – czyli przez okres roku – prezes NIK będzie urzędującym przewodni-
czącym Komitetu.

*

Najwyższa Izba Kontroli bierze aktywny udział w pracach Komitetu Kontak-
towego i jego organów. Prezes NIK i inni członkowie delegacji byli referentami
i zabierali głos w dyskusji na zebraniu Komitetu Kontaktowego w Sztokholmie.
W maju 2005 r., pod przewodnictwem łącznika NIK, odbyło się wiosenne zebra-
nie łączników w Krakowie. Łącznik NIK wziął również udział w jesiennym ze-
braniu łączników (Luksemburg, październik 2005 r.) oraz zebraniach Grupy
Zadaniowej ds. Współpracy Narodowych Organów Kontroli i ETO. Przedstawi-
ciele NIK uczestniczą w pracach grup roboczych: ds. Funduszy Strukturalnych II
(NIK jest członkiem prezydium grupy), ds. VAT, ds. Krajowych Raportów
o Zarządzaniu Środkami UE (zebranie grupy we wrześniu 2005 r. odbyło się
w Warszawie), ds. Jakości Kontroli. Obecnie trwają intensywne prace nad mery-
torycznym i organizacyjnym przygotowaniem zebrania Komitetu Kontaktowego
w Warszawie w grudniu 2006 r.

Jacek Mazur
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Załącznik 1

Zasady programowe (Mission Statement)
Komitetu Kontaktowego prezesów

najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej

(przyjęte przez Komitet Kontaktowy, Sztokholm, 5 grudnia 2005 r.)

Komitet Kontaktowy (KK) jest zgromadzeniem szefów najwyższych organów kon-
troli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybu-
nału Obrachunkowego (ETO). Jest to ciało autonomiczne, niezależne i apolitycz-
ne. Zadaniem Komitetu jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli środ-
ków unijnych oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską. Aby usprawnić
zarządzanie finansowe Unii i praktykę zarządzania, Komitet zapewnia wzajemne
wsparcie oraz inicjuje i koordynuje wspólne działania dotyczące spraw UE. Komi-
tet promuje kontakty i wymianę informacji z instytucjami i osobami z zewnątrz.

Misja

Celem Komitetu jest usprawnienie współpracy między jego członkami, aby po-
prawić kontrolę zewnętrzną i rozliczalność w obszarze Unii Europejskiej.

Wizja

Komitet Kontaktowy dąży do usprawnienia ram i warunków współpracy w spra-
wach Unii Europejskiej między najwyższymi organami kontroli państw człon-
kowskich i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz w sferze kontroli środ-
ków unijnych, a także w innych kwestiach związanych z dobrym zarządzaniem
na rzecz obywateli Unii.

Wspólne wartości Komitetu Kontaktowego

– Niezależność: wzajemne poszanowanie niezależności poszczególnych
członków.

– Współpraca: zobowiązanie do wspólnej pracy.
– Przejrzystość: zobowiązanie do otwartości i dzielenia się informacjami.
– Wywieranie wpływu: świadomość, że można więcej osiągnąć działając ra-

zem niż osobno.

Współpraca  międzynarodowa
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Cele strategiczne Komitetu Kontaktowego

a)  Wymiana wiedzy i doświadczeń w kwestiach związanych z Unią Europejską.
b) Umocnienie współpracy między członkami KK w kwestiach związanych z UE.
c) Inicjowanie i koordynowanie działalności kontrolnej we wspólnym interesie
     w ramach UE.
d) Określanie stanowisk w odniesieniu do nowo powstających kwestii związa-
     nych z kontrolą w obszarze UE.
e) Wdrażanie ram współpracy z najwyższymi organami kontroli przyszłych państw
     członkowskich.
f)  Wymiana informacji, poglądów i wyników z instytucjami i osobami spoza KK.

Uwagi wyjaśniające

Wstęp

Członkami Komitetu Kontaktowego, który działa od 1960 r., są szefowie najwyż-
szych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego. W wyjątkowych okolicznościach mogą oni wysłać
swojego przedstawiciela na zebranie Komitetu Kontaktowego.

Uwagi ogólne

Zasady programowe Komitetu Kontaktowego są oparte na formule INTOSAI1

oraz na „Uchwale w sprawie wiodących zasad współpracy”, przyjętej przez KK
na zebraniu w 2003 r. w Pradze (zwłaszcza zasady 1, 2, 4 i 8 – patrz aneks – oraz
uwagi do nich).

Sześć strategicznych celów KK określono na podstawie art. 274 Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską (który zobowiązuje państwa członkowskie
do współpracy z Komisją Europejską w celu zapewnienia wykorzystania budżetu
UE zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansowego), art. 248 Traktatu
(który zobowiązuje ETO do przeprowadzania kontroli w państwach członkow-
skich w powiązaniu z najwyższymi organami kontroli państw członkowskich)
oraz Deklaracji nr 18 Traktatu nicejskiego (która zobowiązuje najwyższe organy
kontroli UE do umacniania ram i warunków współpracy). Dwa pierwsze cele stra-
tegiczne koncentrują się na zapewnieniu warunków koniecznych do współpracy,

1 Por. INTOSAI Strategic Plan 2005–2010, przyjęty na kongresie w Budapeszcie w październiku
2004 r.

Współpraca międzynarodowa
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cel trzeci, czwarty i piąty skupiają się na współpracy w praktyce, a cel szósty – na
informowaniu o wynikach dla wywierania możliwie dużego wpływu.
Aby nie pokrywać się z INTOSAI i EUROSAI, które są zorientowane na kwestie
profesjonalne i rozwijanie standardów, misja KK jest bardziej ukierunkowana: do-
tyczy Unii Europejskiej i koncentruje się na sprawach Unii Europejskiej.

Cele strategiczne2

a) Wymiana wiedzy i doświadczeń w kwestiach związanych z Unią

Europejską

Najwyższe organy kontroli UE powinny przywiązywać wielką wagę do wymiany
wiedzy i doświadczeń związanych z kwestiami UE, na przykład tych, które do-
tyczą rozwoju zarządzania finansowego UE, podejścia kontrolnego ETO, wyni-
ków kontroli NOK państw członkowskich oraz wspólnych działań kontrolnych
w obszarze UE3. Ma to na celu podniesienie poziomu wiedzy w najwyższych
organach kontroli, będzie prowadzić do lepszego zrozumienia się przez poszcze-
gólne NOK oraz do zrozumienia roli i zadań, które NOK mogą podjąć w spra-
wach UE, a także może zaowocować nowymi rozwiązaniami w sferze działalno-
ści kontrolnej dotyczącej UE (zarówno w kontrolach prowadzonych indywidual-
nie, jak i wspólnie).

b) Umocnienie współpracy między członkami Komitetu Kontaktowego

w kwestiach związanych z Unią Europejską

Wdrażanie „Uchwały w sprawie wiodących zasad współpracy” będzie prowadzić
do bliższej współpracy zarówno między NOK państw członkowskich, jak i mię-
dzy ETO i NOK państw członkowskich (Uchwała, Zasada 5). Należy oczekiwać,
że taka bliższa współpraca spowoduje pojawienie się nowych kwestii w przyszło-
ści. Sprawy współpracy będą poruszane i omawiane podczas zebrań KK w celu
usprawnienia istniejących już mechanizmów oraz znalezienia rozwiązań wszel-
kich problemów, jakie mogą się pojawić4.

2 Dla celów strategicznych z reguły określa się konkretny okres, w którym przewidywane wyniki
powinny zostać osiągnięte. Na tym etapie przedstawione tu cele strategiczne są ujęte ogólnie i wymagają
dopracowania po uprzednich uzgodnieniach. Komitet Kontaktowy ustalił, że w 2008 r. jego zarządzanie
zostanie poddane przeglądowi, który obejmie również cele strategiczne.

3 Krótki opis różnych rodzajów współpracy NOK znajduje się w pkt 7 sprawozdania Putting the

Principles into Practice, przedstawionego na zebraniu Komitetu Kontaktowego w 2003 r.
4 Procedury i mechanizmy kontroli ETO w państwach członkowskich są ważnym elementem

współpracy między ETO i NOK państw członkowskich. W przeszłości Komitet Kontaktowy uważał za

Współpraca  międzynarodowa
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c) Inicjowanie i koordynowanie działalności kontrolnej we wspólnym

interesie w ramach Unii Europejskiej

Najwyższe organy kontroli Unii Europejskiej są zobowiązane do badania wszyst-
kich możliwych obszarów, w których współpraca będzie miała pozytywny wpływ
na zarządzanie środkami unijnymi oraz innych dziedzin wspólnego zaintereso-
wania, a także do poszukiwania rozwiązań wszelkich problemów praktycznych
i technicznych, które spowolniają tę współpracę (Uchwała, Zasada 8). Na tej pod-
stawie Komitet Kontaktowy wybiera obszary współpracy i ustanawia grupy robo-
cze złożone z organów kontroli zainteresowanych prowadzeniem działalności
kontrolnej w danym obszarze. Uczestnicząc w tego rodzaju przedsięwzięciach,
NOK państw członkowskich i ETO uczą się od siebie nawzajem i zajmują się
większą liczbą elementów zarządzania finansowego UE, niż gdyby miały działać
osobno. Kontrole wspólne przynoszą wartość dodaną rządom i parlamentom kra-
jowym oraz instytucjom europejskim dzięki przedstawieniu znacznie szerszego
obrazu oraz porównaniu sytuacji w różnych częściach Europy. Dzięki temu łatwiej-
sze staje się wyciąganie wniosków w celu zapewnienia należytego zarządzania
finansowego UE (zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak
i samej UE) oraz promowania przejrzystości w zarządzaniu.

d) Określanie stanowisk w odniesieniu do nowo powstających kwestii

związanych z kontrolą w obszarze Unii Europejskiej

Członkowie Komitetu Kontaktowego będą próbowali osiągnąć wspólne stanowi-
sko oraz ustalić zasady wykorzystywania wpływu w kwestiach kontroli UE odno-
szących się do wszystkich członków, a zwłaszcza gdy możliwe jest usprawnienie
struktury i warunków kontroli. Dzięki dyskusjom i wymianie poglądów w ra-
mach KK poszczególne NOK mogą wypracować swoje (krajowe) stanowisko
w sprawach UE dotyczących prawidłowości, zarządzania finansowego i wykona-
nia zadań.

e) Wdrażanie ram współpracy z najwyższymi organami kontroli

przyszłych państw członkowskich

Najwyższe organy kontroli Unii Europejskiej dążą do wspomagania, w miarę
możliwości, rozwoju działalności kontrolnej NOK przyszłych państw członkow-

pomocne rozpatrywanie doświadczeń w ramach tych procedur (mechanizmów) jako element stałej anali-
zy ram współpracy. Działalność operacyjna w tym względzie pozostawiona jest do uzgodnień między
ETO i NOK danego państwa członkowskiego.

Współpraca międzynarodowa
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skich. Koordynują swoją działalność w ramach Komitetu Kontaktowego, w celu
promowania skutecznego wykorzystania ograniczonych środków.

f) Wymiana informacji, poglądów i wyników kontroli z instytucjami

i osobami spoza Komitetu Kontaktowego

Aby informować instytucje i osoby spoza KK o działaniach podejmowanych przez
NOK państw UE, Komitet udostępnia wyniki działalności kontrolnej prowadzo-
nej we wspólnym interesie oraz wspólnie ustalone stanowiska swoich członków.
Ważną rolę odgrywa tu udostępnianie wyników przez poszczególne NOK i ETO,
jednak dodatkowe rezultaty mogą zostać osiągnięte dzięki informacjom KK jako
reprezentanta jego wszystkich członków. W ramach KK najwyższe organy kon-
troli UE dążą do rozwoju kontaktów i wymiany informacji z organami UE oraz
innymi instytucjami i osobami, uwzględniając szczególny zakres kompetencji ETO
w związku z procedurą absolutorium UE. Polityka informacyjna będzie dalej szcze-
gółowo opracowywana.

Załącznik 2

Uchwała w sprawie wiodących zasad współpracy

(2003 Contact Committee Resolution on Guiding Principles)

(przyjęta przez Komitet Kontaktowy, Praga, 9 grudnia 2003 r.)

Komitet Kontaktowy

Na podstawie art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz
Deklaracji nr 18 w sprawie Trybunału Obrachunkowego załączonej do Traktatu
nicejskiego,
Uznając w pełni szczególne zadania i kompetencje Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego (ETO) oraz kompetencje narodowych organów kontroli, w tym
ograniczenia powodowane przez wielkość dostępnych im środków, oraz w posza-
nowaniu różnic narodowych i instytucjonalnych,
Mając na uwadze, że rok 2004 stanowi granicę czasową dla nowego Komitetu
Kontaktowego w rozszerzonej Unii Europejskiej,

Współpraca  międzynarodowa
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Zdecydowany usprawnić struktury i warunki współpracy miedzy Europejskim
Trybunałem Obrachunkowym oraz narodowymi organami kontroli,

przyjął następujące zasady wiodące wzmocnionej współpracy:

1. Europejski Trybunał Obrachunkowy i narodowe organy kontroli mają od-
mienne kompetencje w zakresie kontroli zewnętrznej, ale łączy je wspólne
dążenie, aby razem pracować w celu usprawnienia kontroli środków Unii
Europejskiej oraz innych dziedzin dotyczących dobrego zarządzania na ko-
rzyść obywateli Unii.

2. Traktat amsterdamski wzywa Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz na-
rodowe organy kontroli do „współpracy w duchu zaufania z jednoczesnym
zachowaniem niezależności”. Relacja ta jest zatem wyjątkowa w tym sensie,
że wymaga, aby równe sobie i niezależne organy kontroli współpracowały
w celu usprawnienia struktury i warunków kontroli środków unijnych.

3. Struktura wzmocnionej współpracy musi działać wydajnie i skutecznie, nie
powodując spowolnienia tempa wykonywania wymaganych zadań indywi-
dualnych.

4. Idea zaufania będzie przejawiała się w otwartości, braku dyskryminacji oraz
poszanowaniu dla otoczenia, w którym funkcjonuje każda instytucja.

5. Współpraca może przyjąć różne formy i dotyczyć każdego tematu lub ob-
szaru zainteresowań, w którym dwóch lub więcej uczestników chce współ-
pracować. Wszystkie instytucje mają pełną swobodę wyboru, w których
działaniach współpracy będą uczestniczyć.

6. Cała współpraca powinna opierać się na jasnych celach dwustronnych lub
wielostronnych, roboczych praktykach i obowiązkach uzgodnionych przez
uczestników.

7. Informacja na temat celów, zakresu, postępu i wyników wszystkich takich
działań będzie dostępna dla wszystkich członków Komitetu Kontaktowego.

8. Europejski Trybunał Obrachunkowy i narodowe organy kontroli zobowią-
zane są do badania wszystkich możliwych obszarów, w których współpra-
ca będzie miała pozytywny wpływ na zarządzanie środkami UE oraz in-
nych dziedzin wspólnego zainteresowania, a także do poszukiwania roz-
wiązań wszelkich problemów praktycznych i technicznych, które spowol-
niają tę współpracę.

Współpraca międzynarodowa
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Komitet Kontaktowy upoważnia łączników do:

a) stałego poddawania ocenie wiodących zasad współpracy, uwzględniając
przyszły rozwój zarządzania finansowego Unii Europejskiej oraz biorąc pod uwagę
dążenie, aby zasady przyczyniały się do stworzenia żywego, dynamicznego śro-
dowiska współpracy, które może tworzyć wartość dodaną całej struktury, pozo-
stając jednocześnie wrażliwym na istnienie różnych modeli i metod kontroli;

b) dostarczania Komitetowi regularnych sprawozdań na temat postępu czy-
nionego w dziedzinie wdrażania zasad współpracy i ich rezultatów do praktyki.

opracował dr Jacek Mazur

doradca prezesa NIK

*
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Prezes  Trybunału  Obrachunkowego Słowenii
w  Najwyższej  Izbie  Kontroli

Od 27 lutego do 1 marca 2006 r. w Najwyższej Izbie Kontroli przebywali
Igor Šoltes – prezes Trybunału Obrachunkowego Słowenii i Samo Jereb – głów-
ny audytor krajowy. Goście zapoznali się z podstawami prawnymi i strukturą
NIK oraz zagadnieniami dotyczącymi kontroli wykonania budżetu państwa, kon-
troli wykonania zadań i kontrolami z zakresu ochrony środowiska oraz progra-
mem aplikacji kontrolerskiej. Przeprowadzono  również rozmowy dotyczące za-
sadniczych punktów organizacji i funkcjonowania Komitetu Kontaktowego NOK
Unii Europejskiej.

Z dużym zainteresowaniem przyjęta została informacja o pracy i osiągnię-
ciach  jednostek terenowych NIK na przykładzie działalności Delegatury NIK
w Krakowie. Prezes Igor Šoltes zwrócił szczególną uwagę na przeprowadzoną
w latach ubiegłych przez krakowską delegaturę oraz Narodowy Urząd Kontroli
Wielkiej Brytanii kontrolę dotyczącą wszczepiania implantów stawów biodro-
wych oraz wspólną kontrolę Najwyższej Izby Kontroli i Najwyższego Urzędu
Kontrolnego Republiki Słowackiej dotyczącą parków narodowych. Prezes
I. Šoltes zaproponował, aby podczas najbliższego spotkania szefów NOK krajów
Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii, które odbędzie się w październi-
ku tego roku, zorganizować panel ekspertów poświęcony wymianie zebranych
doświadczeń podczas realizowanych kontroli (NOK Słowenii, Austrii i Węgier
prowadziły  podobną  kontrolę).

Na zakończenie wizyty prezes Igor Šoltes zaprosił prezesa Mirosława Sekułę
do złożenia jeszcze w tym roku oficjalnej wizyty w Trybunale Obrachunkowym
Słowenii.

A.R.
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Uroczyste podpisanie polsko-słowackiej informacji

Na Zamku w Starej Lubovnii w Słowacji 24 marca br. odbyła się uroczystość
podpisania przez prezesów Najwyższej Izby Kontroli i Najwyższego Urzędu Kon-
trolnego Republiki Słowackiej (NKU RS) polsko-słowackiej informacji o wyni-
kach kontroli realizacji umowy o współpracy na polsko-słowackiej granicy pań-
stwa. Kontrolę przeprowadzono na podstawie wspólnej inicjatywy Najwyższej
Izby Kontroli, Delegatury NIK w Rzeszowie oraz Najwyższego Urzędu Kon-
trolnego Republiki Słowackiej, Ekspozytury w Koszycach, zgodnie z art. 3 umo-
wy o współpracy pomiędzy NIK a NKU z 1998 r. Kontrola była prowadzona
równolegle od maja do czerwca 2005 r. – po stronie polskiej przez delegatury
NIK w Krakowie i Rzeszowie, a po stronie słowackiej przez Sekcję ds. Obrony,
Spraw Wewnętrznych i Urzędów Państwowych, Ekspozytury NKU RS w Koszy-
cach i Bańskiej Bystrzycy.

Celem kontroli było dokonanie oceny:
– współpracy pomiędzy Polską a Słowacją na wspólnej granicy państwowej;
– stopnia wzajemnego świadczenia pomocy w ochronie granicy państwowej

i kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania szkodom, które mogłyby powstać
przez oddziaływanie z terytorium jednej na terytorium drugiej strony;

– realizacji zadań wykonywanych przez pełnomocników granicznych.

Przedmiotem kontroli była też ocena stanu przygotowania odpowiednich służb
do wykonywania zadań na wspólnej granicy państwowej w związku z wejściem
Polski i Słowacji do Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen, a także funkcjono-
wania systemu kontroli wewnętrznej. Prezesi dyskutowali również o współpracy
NIK i NKU w kontrolach równoległych w następnych latach. Strona słowacka
zaproponowała następujące tematy kontroli, które mogłyby być wspólnie
realizowane:

1. Wykorzystanie środków pochodzących z Programu INTERREG IIIA
w latach 2004–2006.

2. Przygotowanie Polski i Słowacji do wejścia do Strefy Schengen z uwzględ-
nieniem ochrony granic przed nielegalną migracją na granicy polsko-słowacko-
-ukraińskiej.

3. Realizacja postanowień państw Grupy Wyszehradzkiej po wstąpieniu do
Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii: wolnego przepływu

Współpraca  międzynarodowa
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siły roboczej pomiędzy krajami Unii, zmian w zakresie polityki przeciwdziałania
bezrobociu, wzajemnej współpracy w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu
zatrudnianiu cudzoziemców.

4. Ocena stanu realizacji umów między Polską a Słowacją (niekontrolowa-
nych do tej pory), w szczególności w zakresie szkolnictwa oraz przewozu mate-
riałów niebezpiecznych przez wspólną granicą.

5. Wykorzystanie pomocy finansowej z Unii Europejskiej w ramach progra-
mów specjalnych w odniesieniu do uzyskanych efektów.

 Pierwsze dwa tematy są  obecnie  realizowane  przez  Najwyższą Izbę Kontroli.
Najbardziej interesujące wydaje się podjęcie wspólnej kontroli dotyczącej czwar-
tego punktu (szczególnie w kwestii przewozu materiałów niebezpiecznych). Strony
porozumiały się również co do zaproszenia do ścisłej współpracy Izby Obrachun-
kowej Ukrainy i uznały, że istnieje możliwość znalezienia wspólnego, interesują-
cego dla trzech NOK tematu kontroli (współpraca transgraniczna, ochrona środo-
wiska lub nielegalne przekraczanie granic). W kontekście współpracy w ramach
grupy V4+2 prezesi ustalili, iż ciekawą propozycją mogłoby być zrealizowanie
wspólnej (w gronie sześciu najwyższych organów kontroli ) kontroli transportu
substancji niebezpiecznych.

A.R.

Współpraca międzynarodowa
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87   LAT  NAJWYŻSZEJ   IZBY   KONTROLI

Od  kilku lat Najwyższa Izba Kontroli 7 lutego wraca pamięcią do 1919 r.,
kiedy to Naczelnik Państwa Józef  Piłsudski  i  Prezydent  Ministrów Ignacy Jan
Paderewski podpisali dekret o utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa.

W  zimowy, śnieżny dzień rano, w 87. rocznicę tego wydarzenia, kierownic-
two i pracownicy Najwyższej Izby Kontroli złożyli  kwiaty pod pomnikami mar-
szałka  Józefa Piłsudskiego i premiera Ignacego Jana Paderewskiego w Alejach
Ujazdowskich, potem udali się na cmentarz Powązkowski na grób pierwszego
prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa – Józefa Higersbergera.

Na stanowisko prezesa nowo utworzonej Izby Józef Higersberger został mia-
nowany 19 lutego 1919 r. Funkcję tę pełnił niewiele ponad 2 lata, do chwili śmierci
18 maja 1921 r. W nekrologu zamieszczonym w „Kurierze Warszawskim” z 19 ma-
ja 1921 r. pisano: „W dniu 18-tym, b.m., o godz. 7-ej rano, zmarł po krótkich

cierpieniach śp. Józef Higersberger, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa,

b. Minister  Sprawiedliwości, b. prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Wybitny adwokat i prawnik, obdarzony ogólnem zaufaniem i szacunkiem, w chwi-

li odrodzenia się Ojczyzny porzucił swój zawód, oddał się na usługi Państwa. [..]

Powołany na zaszczytne stanowisko organizatora Kontroli Państwowej po-

święcił wszystkie swe siły dla tej Instytucji, był wzorem dla  podwładnych gorącej

miłości Ojczyzny, sumienności i gorliwości w spełnianiu obowiązków, a jako prze-

łożony,  Swą bezstronnością i zacnością charakteru zyskał sobie przywiązanie

i cześć u swych współpracowników.

Niewygasłą pamięć o swym pierwszym wielce czcigodnym Prezesie zachowa

Najwyższa Izba Kontroli Państwa” 1.

1    Ryszard Szawłowski: Prezesi i wiceprezesi NIK okresu II Rzeczypospolitej. Część I. Prezesi.
„Kontrola Państwowa” nr 5/1996, s. 171.
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Jak co roku, w  kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie
odprawiona została Msza  Święta w intencji byłych i obecnych pracowników Izby,
w której udział wzięli liczni przedstawiciele  kierownictwa, delegatur i pracow-
ników NIK.

Tego samego dnia w Krakowie  przedstawiciele krakowskiej delegatury,  po-
dobnie jak pracownicy NIK świętujący rocznicę w Warszawie, złożyli na grobie
wiceprezesa NIK Józefa  Edwarda Nentwiga wiązankę biało-czerwonych kwia-
tów oraz zapalili znicze w barwach narodowych.

Dziesięć lat temu poszukiwania prof. Ryszarda Szawłowskiego, opisującego
dzieje kontroli państwowej, zainspirowały delegaturę NIK do odnalezienia grobu
Józefa  Nentwiga na krakowskim cmentarzu Rakowickim.

Józef  Edward Nentwig był w latach 1919–1925 wiceprezesem Najwyższej
Izby Kontroli Państwa (w 1921 r. przekształconej w Najwyższą Izbę Kontroli).
W 1921 r. przez trzy miesiące po śmierci pierwszego prezesa Józefa Higersbergera,
a przed wyborem Jana Żarnowskiego, pełnił funkcję prezesa Izby. Był urzędni-
kiem galicyjskim, który ostatnie lata życia poświęcił służbie odrodzonej Rzeczy-
pospolitej i którego serce spoczęło w Krakowie.

Każda kolejna rocznica jest okazją do przypomnienia tamtych lat i złożenia
hołdu założycielom Najwyższej Izby Kontroli oraz  zapalenia symbolicznej świecz-
ki na grobach prezesów. Jest także świadectwem pamięci o poprzednikach i chęci
umacniania więzi wśród pracowników Izby.

                                                                                                            red.
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Delegatury NIK o sobie – Białystok

Adam Czesław Dobroński

Z  PRZESZŁOŚCI  BIAŁOSTOCKIEJ  DELEGATURY

–  LUDZIE  I  ZADANIA

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zapowiadał, że do
czasu zorganizowania Najwyższej Izby Kontroli jej uprawnienia będą przysługi-
wać Prezydium Krajowej Rady Narodowej. W Białymstoku Delegatura Biura
Kontroli przy KRN powstała 4 maja 1946 r. i początkowo składała się tylko z szefa
oraz jednego inspektora. Do końca roku liczba inspektorów wzrosła do trzech
i przybyło stanowisko tzw. łącznika wojewódzkiego. Jeśli wierzyć oficjalnym spra-
wozdaniom, to tak nieliczny personel brał udział w wielu akcjach „o charakterze
ogólnopaństwowym”, przeprowadził m.in. kontrolę działalności Wojewódzkiego
Komitetu Pożyczki Odbudowy Kraju, rozdziału nasion zbóż siewnych i przebie-
gu inwentaryzacji Białostockiej Izby Rolniczej w związku z przejęciem jej przez
Związek Samopomocy Chłopskiej. Odnotowano również interwencje delegatury
w sprawach wówczas ważkich i drażliwych, jak akcja osadnicza na tzw. Ziemiach
Odzyskanych. Łącznie w 1946 r. przeprowadzono w delegaturze 52 czynności
kontrolne, a do organów śledczych przekazano 3 sprawy, których rozpatrzenie się
przewlekało.

Białostocka Delegatura Biura Kontroli przy KRN miała 1 stycznia 1948 r. na
etatach już 13 osób: szefa, 9 osób personelu operatywnego (inspektorzy i referen-
ci), 2 osoby personelu administracyjnego i woźnego; w ciągu tego roku przybył
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jeszcze jeden pracownik. Wzrastała liczba kontroli (w 1948 r. było ich około 170)
i wysokość wykrytych udowodnionych strat, poniesionych przez Skarb Państwa
oraz instytucje publiczne. Szacowano operatywność inspektorów na ponad 80%
i cieszono się, że szybko rosła. Zachowane sprawozdania1 budzą jednak istotne
wątpliwości, na Białostocczyźnie trwały przecież wielkie operacje zbrojne prze-
ciwko  podziemiu niepodległościowemu, odczuwano dotkliwy brak wykształco-
nej i doświadczonej kadry urzędniczej, donoszono o samowoli oddziałów Armii
Radzieckiej i „doradców” z „bratniego” mocarstwa. Najgorzej sytuacja przedsta-
wiała się w powiatach EGO (Ełk, Gołdap, Olecko) z byłych Prus Wschodnich,
w powiatach wschodnich odczuwano zaś boleśnie różnorodne skutki zmiany gra-
nicy państwowej, a w wielu łomżyńskich i suwalskich gminach władza – zwana
ludową – uważana była nadal za tymczasową i narzuconą.

Po powstaniu Najwyższej Izby Kontroli podporządkowano jej dotychczasową
delegaturę białostocką KRN. Na początku 1949 r. miała ona nadal 14 etatów (w cią-
gu roku ubył jeden pracownik z „personelu operacyjnego”), a funkcję szefa pia-
stował bez zmian inż. Stanisław Seweryn. Po jego śmierci w kwietniu 1950 r.
obowiązek kierowania delegaturą przejmowali kolejno: Jerzy Kirmuć, Maksymi-
lian Bartman i od 16 maja 1950 r. inż. Piotr Szymkiewicz, który na własną prośbę
uzyskał zwolnienie z funkcji szefa w maju 1950 r. Na krótki czas ponownie kie-
rownictwo objął M. Bartman. W tym okresie dokooptowano do Delegatury NIK
w Białymstoku trzech nowych inspektorów, którzy wyróżnili się w późniejszych
latach. Byli to: Romuald Leks, Eugeniusz Niesterowicz, Władysław Kretowicz.

Romuald Leks do Białegostoku przyjechał w maju 1950 r. i napotkał trudno-
ści mieszkaniowe. Cztery lokale, które obejrzał, nie nadawały się do zasiedlenia,
a w hotelu brakowało wolnych miejsc. Zgłosił się więc do KW PPR i uzyskał
pozwolenie na nocleg w hotelu partyjnym, gdzie opłata okazała się wysoka, po-
dobnie jak i kosztowne było stołowanie w „Gospodzie Ludowej”. R. Leks popro-
sił centralę NIK w Warszawie o pomoc finansową, zwłaszcza że jedyne jego ubra-
nie mogło „rozlecieć się” za kilka miesięcy. Te szczegóły świadczą o trudnej
adaptacji środowiskowej ówczesnych pracowników NIK wysyłanych do ogniw
terenowych.

W sierpniu 1950 r. R. Leks występował jako pełniący obowiązki szefa dele-
gatury białostockiej. Pod jego rządami liczba etatów delegatury ponownie wzro-
sła i zatrudniano 14 pracowników, przy czym do 3 osób powiększyła się obsada
administracyjna. Po pewnym czasie okazało się, szef faworyzował niektóre oso-
by, miał z nimi kumoterskie powiązania, użyczał im służbowego samochodu, a sam

1 Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB), Delegatura NIK w Białymstoku, syg. 5.
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przetrzymywał bezzasadnie bezpłatny bilet kolejowy, z którego mogliby korzy-
stać i inni pracownicy. Ponadto miał skomplikowaną sytuację rodzinną. Powsta-
nie czteroosobowej koterii sprawiło, że „praca w Delegaturze nie daje całkowite-
go wykonania stojących zadań przed kontrolą państwową i często odbiega od
uchwał i wytycznych wynikających z Wielkiego Planu 6-cioletniego oraz VI Ple-
num Komitetu Centralnego PZPR”2.

W anonimowym raporcie do dyrektora Biura Kadr i Szkolenia NIK zawarte
zostały interesujące dane o sposobie przeprowadzania kontroli i sporządzania spra-
wozdań. Szef unikał ponoć planowania kontroli poza Białymstokiem, by mieć
więcej czasu na czynności prywatne. Wyniki kontroli dokonywanych przez niego
i osoby z nim związane były „często żadne lub ograniczające się do podania kilku
usterek natury formalnej”, cechujących ówczesną biurokrację.  Piszący raport
oceniali, że „około 60% czasu kontrolnego zużywane jest na pogawędki”. W tej
sytuacji „chociaż protokoły i sprawozdania z kontroli tych wyglądają pozornie
dobrze, stylistycznie i charmonijnie (!) ułożone zdania, to jednak są to sprawy
najczęściej drobne, przybrane w umiejętny sposób pięknymi słówkami, nieprzed-
stawiające właściwego obrazu pracy danej jednostki...” Problemy trudne pomija-
no specjalnie w celu „zdobycia sobie łaski i znajomości kierownictwa danej jed-
nostki” (na przykład dla uzyskiwania zwolnień lekarskich) lub w obawie przed
„narobieniem sobie wrogów osobistych”. Kolejny zarzut dotyczył sposobu za-
chowania szefa w trakcie analizy jakości kontroli – „miast pomocy i nauki stoso-
wana jest metoda wymyślania i gwałtu służbowego przez bicie pięścią w stół itp.”
I na koniec raportujący zdemaskowali jednego z pracowników delegatury, jako
osobę nastawioną antyspołecznie, uchylającą się od udziału w pracy społeczno-
politycznej i związaną „z kleryzmem”, o czym świadczył jego wyjazd, w czasie
urlopu, na prymicje kuzynów i kolegów w Poznańskie. Efekt był taki, że R. Leks
został przeniesiony do Zielonej Góry, gdzie też był oceniany krytycznie i w sierp-
niu 1955 r. odszedł z kontroli państwowej3.

W 1951 r. zaznaczył się szybszy rozwój białostockiej delegatury NIK. Za-
trudniano w niej 21 osób: szefa, 14 pracowników „personelu operacyjnego” i 3 ad-
ministracji, szofera, woźnego, sprzątaczkę. Nowi inspektorzy mieli ukończony
kurs w Falentach, a szefem po Romualdzie Leksie został w listopadzie 1951 r.
Julian Gnoiński.

2 ANIK, syg. 251/222. Romuald Leks urodził się w 1917 r. w pow. Koło; APB, Delegatura...,
syg. 8.

3 ANIK, syg. 151/222. Ten czterostronicowy donos w centrali NIK opatrzono klauzulą tajności.
W Zielonej Górze trzeba było aż kolejnych 4 lat, by stwierdzić, że R. Leks nie ma właściwego przygoto-
wania do zajmowania wysokiego stanowiska. Podkreślono natomiast, że brał on czynny udział w pracy
społeczno-zawodowej.

Delegatura Białystok
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Można sądzić, że prestiż tej placówki wzrósł, ale częściowo tylko, w wyniku
poprawy organizacji pracy i zwiększenia kwalifikacji zawodowych. NIK stała się
ważnym ogniwem wszechobecnej kontroli, została włączona w system dyscypli-
nowania społeczeństwa. Na przykład 9 kwietnia 1951 r. odbyła się w Białymsto-
ku konferencja z udziałem ministra rolnictwa i reform rolnych oraz I sekretarza
KW PZPR. Omawiano na niej: wiosenną akcję siewną i sanitarno-porządkową,
efekty zwalczania analfabetyzmu, wykonanie planów inwestycyjnych, werbunek
siły roboczej i porządkowanie meldunków mieszkańców. Zgodnie z duchem tam-
tych lat dominowała retoryka walki, z niej wynikały kolejne zalecenia dla inspek-
torów kontroli państwowej, którzy mogli czuć się zaliczonymi do szeregów funk-
cjonariuszy systemu. Kontrola stanowiła swoiste panaceum na wszystkie braki
ustrojowe i pogarszające się warunki życia.

Na tejże konferencji sformułowano ocenę, która znalazła się w raporcie wy-
słannika NIK Zygmunta Gila: „Na terenie Białostocczyzny uwidacznia się w rol-
nictwie tradycjonalizm, konserwatyzm i prymitywizm, czego dowodem jest uprawa
trójpolowa, która w skali województwa daje około 50 000 ha odłogów”. W trak-
cie kontroli zarządzonej przez białostocką delegaturę okazało się na przykład, że
remonty budynków komunalnych w Łomży są źle wykonywane, bo brakuje pie-
niędzy i materiałów, za to wstawiane okna, drzwi i inne elementy wyposażenia
mieszkań „znikają” i nie można ustalić  sprawców kradzieży4. Tak uwidaczniał
się kontrast między oczekiwaniami władz co do uzdrowieńczych skutków kon-
troli i rzeczywistością.

W 1952 r. skład delegatury białostockiej powiększył się tylko o dozorcę-pala-
cza. Było to konieczne, bo wreszcie ta instytucja przeniosła się z prowizorycznej
siedziby przy ul. Warszawskiej 13 do własnych pomieszczeń przy ówczesnej
ul. Marszałka Konstantego Rokossowskiego (przed wojną Wersalska, obecnie
Akademicka). Nowy obiekt został zaprojektowany przez T. Słowikowskiego i od-
dany do użytku 17 marca 1952 r.

Julian Gnoiński był często zastępowany przez starszego referenta Antoniego
Konaszyca. Z meldunków miesięcznych widać, że przeważały drobiazgowe kon-
trole na szczeblach: wojewódzkim, powiatowym i  miejskim oraz gminnym. Po-
szczególne referaty miały pod swą opieką urzędy oraz instytucje i placówki im
podległe w rozbiciu na grupy ministerstw (resortów): Bezpieczeństwa Publiczne-
go, Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej; Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, Sprawiedliwości, Administracji Publicznej; Rolnictwa i Reform Rol-
nych, Gospodarstw Rolnych, Leśnictwa; Oświaty, Kultury i Sztuki, Zdrowia, Pracy
i Opieki Społecznej; Kolei, Transportu Drogowego i Lotniczego, Poczt i Tele-

4 APB, Delegatura..., syg. 7, 112 i in.
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komunikacji; Budownictwa; Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego,
Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Rolno-Spożywczego; Handlu Wewnętrznego;
Finansów5. Sprawozdania z kontroli zdały się dowodzić, że kontrola państwowa
w terenie osiąga coraz lepsze rezultaty, jest bardziej dociekliwa i skuteczna, z mie-
siąca na miesiąc zatacza szersze kręgi, skuteczniej chroni finanse państwa, przy-
czynia się do eliminowania błędów w organizacji pracy, jest przestrogą dla „wro-
gów ludu”, a nawet przyczynia się do eliminowania tych najbardziej groźnych
szkodników. Epatowano wskaźnikami statystycznymi i hasłami, w rzeczywisto-
ści jednak delegatury NIK musiały baczyć, by nie wchodzić w kolizję z instancja-
mi partyjnymi i służbami specjalnymi, w tym z urzędami bezpieczeństwa. Rela-
cje te wymagają dodatkowych badań z wykorzystaniem materiałów przekaza-
nych do zasobów Instytutu Pamięci Narodowej.

W listopadzie 1952 r. przestała istnieć Najwyższa Izba Kontroli, jej miejsce
zajęło Ministerstwo Kontroli Państwowej i tym samym  zrezygnowano z utrzy-
mania zasady niezawisłości tej instytucji od administracji rządowej. Na pierw-
szych naradach w Białymstoku zwrócono uwagę przede wszystkim na słabe punkty
w poprzednio funkcjonującym systemie, co mogło służyć pośrednio uzasadnieniu
zmian „na górze”. Do najważniejszych uchybień zaliczono: nieznajomość terenu
przez inspektorów, „braki na odcinku wyrobienia politycznego i pełnej znajomo-
ści nauki marksizmu-leninizmu” oraz w zakresie wiadomości fachowych (za mało
była wykorzystywana biblioteka), niewykorzeniony do końca indywidualizm, nie-
dostatek krytyki i samokrytyki, nienależyte opracowywanie wniosków pokon-
trolnych, nieterminowy spływ odpowiedzi na nie i w ogóle za małe zainteresowa-
nie reakcją jednostek kontrolowanych na wskazane uchybienia. Ostrość spojrze-
nia kierownictwa i jego zapał do doskonalenia pracy był tak duży, że nawet wy-
tknięto w trakcie narad niszczenie posadzki przez pracowników „przez zaciąga-
nie obcasami gumowych kaloszy”.

W trosce o lepszą jakość pracy A. Konaszyc wygłosił 28 lutego 1953 r. (na
kilka dni przed śmiercią generalissimusa) referat „Towarzysz Stalin – twórca i or-
ganizator socjalistycznej kontroli państwowej”. Od kwietnia tego roku właśnie
A. Konaszyc przejął obowiązki kierownika terenowej Grupy Kontroli Państwo-
wej  w Białymstoku i zaczęto przygotowywać inspektorów do sprawdzania wyni-
ków pracy w działach: przemysł lekki, przemysł drobny i spółdzielczość pracy,
rolnictwo i spółdzielczość wiejska, przemysł mięsny i mleczarstwo, leśnictwo,
skup, magazynowanie i przetwórstwo zbożowe, skup i kontraktacja, finanse,
obrót terenowy.

5 APB, Delegatura ..., syg. 9.
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Już w sierpniu odnotowano poprawę, choć wciąż – zdaniem kierownika GKP
– zbyt rzadko wskazywano w protokołach osoby winne dostrzeżonych podczas
kontroli zaniedbań i przyczyny istniejących niedostatków. Kontrole upodabniały
się wówczas do śledztw, preferowano śmiałe i szybkie decyzje. Przyjęto więc
jako zasadę wspólne omawianie protokołów pokontrolnych oraz zintensyfikowa-
no szkolenie ideologiczne w ramach uzupełniania wiedzy partyjnej. Analizowa-
no m.in. artykuły z prasy, w tym tekst: „Kontrola orężem w walce o realizację
planów i doskonalenie planowania”. Postanowiono zacieśnić współpracę z egze-
kutywą PZPR i Prezydium WRN oraz wzmóc wewnętrzną dyscyplinę6.

Na Białostocczyźnie bardziej rygorystycznie niż w innych województwach
realizowano partyjną politykę kadrową, odsunięto od wpływu na władzę środo-
wisko „starej” inteligencji polskiej, ślepo naśladowano rozwiązania w Kraju Rad
i prezentowano przekonanie, że należy unikać wszelkich nowinek.

W 1954 r. skoncentrowano uwagę między innymi na wystąpieniach do zakła-
dów pracy, wysyłanych w terminie 15 dni od zakończenia kontroli, kierowanych
również do odnośnych zarządów centralnych. Prowadzono nadal własne szkole-
nia, na przykład w maju tego roku na temat: „Organizacja i działania służby dys-
pozytorskiej”, która powinna dążyć do polepszenia wyników produkcyjnych, po-
prawy koordynacji pracy jednostek, kontrolowania na bieżąco stopnia wykony-
wania planów.  Wiele obiecywano sobie po naradzie zorganizowanej w Minister-
stwie Kontroli Państwowej 29 października 1955 r. Omawiano na niej postulat
nawiązania bliższej współpracy przez wszystkie służby i jednostki prowadzące
kontrolę w województwie białostockim. Takie zadanie otrzymał powołany z dniem
1 sierpnia 1955 r. pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Państwowej, którym został
wspomniany już Antoni Konaszyc. Ustalono, że co kwartał będą odbywały się
narady podsumowujące wyniki pracy kontrolerów i oceniające stosowane metody7.

W wyniku zmian popaździernikowych 1956 r. Najwyższa Izba Kontroli uzy-
skała ponownie byt samodzielny, wyszła ze składu rządu, podlegała jedynie Sej-
mowi. Ta istotna zmiana konstytucyjna nie od razu zaznaczała się jednak na Bia-
łostocczyźnie, gdzie dyktat partyjny był wyraźniejszy, a stare nawyki trwalsze.
W 1958 r. Delegatura NIK w Białymstoku przeprowadziła m.in. kontrole w za-
kładach przemysłu terenowego, stwierdzając za wysokie premie, zły nadzór na
budowach, malwersacje przy skupie. Tropiono przekraczanie dyscypliny budże-
towej i finansowej, wpisywanie fikcyjnych osobodni i złe rozliczanie delegacji,
nieprawidłowości w stosowaniu zniżek podatkowych i popijanie alkoholu w pracy.

6 APB, Pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Państwowej, syg. 7.
7 APB, Pełnomocnik..., syg. 3. Tam i zarys zmian organizacyjnych.
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Tematami zawsze aktualnymi pozostawały: braki w zaopatrzeniu sklepów przy
jednocześnie rosnących zapasach magazynowych, niskie plony i marnotrawstwo
w PGR-ach, opóźnienia w budownictwie. W całym roku wysłano 122 wystąpienia
pokontrolne, nie uzyskując na 20 z nich odpowiedzi w regulaminowym terminie.

Trudno dziś ustalić, na ile poszczególni kontrolerzy wierzyli w moc tych za-
pisów, w możliwość poprawy sytuacji bez zasadniczych zmian systemowych. Jeśli
nawet mieli tego typu wątpliwości, to na pewno nie ujawniali ich oficjalnie. Sta-
rano się przekonać obywateli, że im więcej kontroli, tym będzie się żyło lepiej.
W 1959 r. z dumą podkreślano w sprawozdaniach słanych do centrali warszaw-
skiej, że kontrole NIK zaowocowały w woj. białostockim wydaniem aż 139 za-
rządzeń wprowadzających zmiany organizacyjne. Wyniki tych kontroli przeka-
zywano instancjom partyjnym i radom narodowym, zarządom i zjednoczeniom,
poszczególnym zakładom pracy. Starannie  – co nie znaczy, że zgodnie z prawdą
– wyliczano efekty finansowe uzyskane w wyniku pracy kontrolerów. Największą
pozycję w tym wykazie stanowiły zablokowane kredyty w zakładach marnotra-
wiących pozyskiwane w ten sposób środki finansowe. Ponadto wskazywano na:
udaremnienie niecelowych wypłat oraz wniesienie powództw cywilnych do są-
dów w celu odzyskania już wypłaconych kwot, spowodowanie oszczędności
w kosztach, zwiększenie należności podatkowych.

Na wniosek NIK zorganizowano specjalne ekipy kontrolne, które badały w gro-
madzkich radach narodowych zaległości w obowiązkowych dostawach żywno-
ści, co z kolei spowodowało wystawienie 2138 wniosków karnych do kolegiów
orzekających, cofnięcie 203 ulg i umorzeń na 45 ton „masy mięsno-tłuszczowej”
oraz zastosowanie 150 sankcji służbowych, w tym 36 wobec dyrektorów i ich
zastępców. To wszystko miało również wymiar propagandowy, służyło wskaza-
niu „wrogów” winnych powstawaniu kolejek w sklepach spożywczych8.

Podobnie jak i inne instytucje w owym czasie, także białostocka delegatura
chciała wykazać się szybkimi i efektownymi sukcesami. Na przykład w 1960 r.
przeprowadzono kontrolę w stolicy województwa w Miejskich Zakładach Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z nastawieniem na przebieg i efekty re-
montów kapitalnych. Stwierdzono przy tej okazji, że zakłady te nie współpraco-
wały w ogóle z komitetami blokowymi, nie wykorzystały zapału społeczników.
W tej sytuacji inspektorzy sami zwoływali zebrania lokatorów i sporządzali an-
kiety, a tym samym zademonstrowali obywatelską postawę.

Z kolei w sprawozdaniu za 1961 r. z satysfakcją opisano przebieg narady
kontrolnej w zakładzie w Bielsku Podlaskim. Tamtejsi pracownicy dopiero wów-
czas „zrozumieli, w jakim stopniu nie wywiązali się ze swych obowiązków i w na-

8 APB, Delegatura..., syg. 1/2 (1958), 2/2 (1959).
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stępstwie wysunęli szereg konstruktywnych wniosków zmierzających do usunię-
cia zaniedbań. Narada ta posłużyła obecnym na niej Przewodniczącemu Prezy-
dium PRN i Sekretarzowi KP PZPR do pełnego, po raz pierwszy, zapoznania się
z sytuacją kontrolowanego przedsiębiorstwa”9.

Wewnętrzne narady odbywały się co miesiąc. Białostoccy inspektorzy oma-
wiali na nich przebieg kontroli i plany pracy na następny miesiąc. Informowano
także o wytycznych Kolegium NIK na kolejne kwartały, uchwałach Rady Mini-
strów, ustaleniach zapadających na posiedzeniach Plenum KC PZPR. W 1961 r.
między innymi zaprezentowano wnioski z kontroli zwalczania alkoholizmu (pro-
blem ten „nie jest dotychczas należycie rozwiązany”) oraz kontroli przeprowa-
dzonych w klubach sportowych, szkolnictwie zawodowym i dotyczących zaopa-
trzenia ludności w wodę (przecieki!). Niektóre ustalenia przekazywano do miej-
scowej prasy, ta chłostała winnych zaniedbań, najchętniej tych wykrytych w ma-
łych zakładach terenowych, pozbawionych ustosunkowanych protektorów. Ulu-
bionymi wątkami-hasłami stały się: „niedostateczne pilnowanie majątku społecz-
nego”, brak „należytej kontroli wykonywanych robót”, „szukanie rezerw w go-
spodarce”, zwiększanie produkcji rolnej i zapewnienie warunków ku temu. Zale-
cano wytrwałe tropienie  marnotrawstwa. Pojawił się znamienny apel, by „ludzie
występujący przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom nie czuli się osamotnie-
ni w tej walce, lecz czuli za sobą poparcie całej załogi”.

Niezbyt przekonywająco w tym kontekście brzmiała ocena z 1964 r., że „za-
interesowanie aktywu, zakładów i organów społecznych naradami pokontrolny-
mi stale wzrasta”. Podkreślano w oficjalnych sprawozdaniach pożytki (rzekome?)
płynące ze współpracy  z zespołem poselskim, Wojewódzką Komisją Planowania
Gospodarczego, radnymi wszystkich szczebli, aktywem partyjnym. Należało na-
tomiast – zdaniem kierownictwa białostockiej delegatury – w większym stopniu
inicjować kontrole społeczne (w 1966 r. przy badaniu zaopatrzenia sklepów wiej-
skich w artykuły spożywcze spośród 175 kontroli aż 140 wykonali członkowie
związków zawodowych) i zgłaszać więcej wniosków do centralnego planu NIK.

Postulowano ponadto, aby duże kontrole poprzedzać próbnymi, podnieść wie-
dzę ekonomiczną kontrolerów, wymieniać doświadczenia w skali całego kraju.
Doniosłość tych wysiłków miało podkreślać nie tylko zwiększanie liczby kontro-
lowanych jednostek (około 250 rocznie w 1964 r.), ale także proponowanych sank-
cji służbowych (wobec niemal 100 osób w tymże 1964 r.) i wystąpień do prokura-
tury oraz MO10.

9 APB, Delegatura..., syg. 3/2 (1960), 4/1-2 (1961). Były to obszerne sprawozdania kwartalne.
10 APB, Delegatura..., syg. 4/2 (1961), 7/4 (1964), 9/3 i 9/9 (1966). Wnioski z narad formułował prze-

wodniczący delegatury. W obronie każdej złotówki, „Gazeta Białostocka” nr 44 z 21.02.1962 r.; masz. arty-
kułu do „Kontroli Partyjnej” (1964).
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Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia kontrole miały w zamyśle inicjatorów
wpływać na zmianę pogarszającego się wizerunku władzy, w większym stopniu
obejmować „sprawy ludzkie”. Przykładem mogą być tematy: wdrażanie reformy
szkolnej, zbiorowe żywienie (weryfikacja kierowników zakładów gastronomicz-
nych), eksploatacja budynków mieszkalnych (zaostrzenie kontroli przy odbiorze
nowych obiektów), usługi, jakość towarów i sprzętów niezbędnych w gospodar-
stwach domowych. Prowadzono również tak zwane kontrole doraźne. Coraz bar-
dziej imponująco wyglądała statystyka. Na przykład w 1968 r., w wyniku reakcji
na wnioski pokontrolne, prezydia rad narodowych różnych szczebli przyjęły
14 uchwał, wydano łącznie 107 zarządzeń, przesłano 9 informacji zespołowi po-
selskiemu, przedstawiciele delegatury białostockiej wzięli udział w 49 sesjach
rad i posiedzeniach prezydiów, organizowano narady, współdziałano z organami
ścigania i „siłami społecznymi”. Do opasłych tekstów dodawano długie tabele,
kwitła biurokracja, czas przeznaczony na opisywanie kontroli wydłużał się w sto-
sunku do czasu ich trwania11.

Ciekawym materiałem są skargi napływające do delegatury. Najczęściej do-
tyczyły one: przydziału mieszkań i wszelkich innych dóbr, pracy personelu skle-
powego i magazynierów, wymiaru podatków i obrotu ziemią, nieporządków
w PGR-ach, przewlekłych procedur urzędniczych, wykorzystywania majątku służ-
bowego do celów prywatnych, wadliwości towarów i źle wykonanych usług, po-
dejrzeń o branie łapówek i o niewiadome źródła dochodów, pijaństwa i występ-
ków moralnych. Były i przypadki ekscytujące, jak np. oskarżenie o wyłudzenie
kilkunastu tysięcy złotych za obietnicę ułatwienia nabycia fortepianu dla Orkiestry
Symfonicznej w Białymstoku.

Skargi w większości napływały od anonimowych nadawców („nie podpisuję
się ze względów osobistych”), sąsiadów, pracowników tej samej jednostki. NIK
przekazywała je do odpowiednich instytucji i organów, te przeprowadzały wnikli-
we śledztwa i nadsyłały niekiedy bardzo obszerne wyjaśnienia12. Wyczuwa się w tych
odpowiedziach obawy przed oskarżeniem  wezwanych do kontroli o lekceważącą
postawę, więc wnioski formułowano często na wyrost, zapowiadano natychmia-
stowe zmiany, ale niewykluczone, że to było w części działanie tylko pozorne.

W listopadzie 1967 r. przewodniczący białostockiej delegatury NIK Antoni
Konaszyc został przeniesiony do Warszawy na stanowisko dyrektora Zespołu
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia. W związku z tym 13 listopada odbyło się
spotkanie z udziałem m.in. I sekretarza KW PZPR i przewodniczącego PWRN.

11 APB, Delegatura..., syg. 11/8-9 (1968), 12/7 (1969).
12 APB, Delegatura..., syg. 6/4 (1963) – zdarzyła się nawet oszukańcza sprzedaż zegarka; 8/5 (1965),

10/5 (1967) – nielegalny skup raków; 8/1-9 (1965) – sąsiedzi chcieli wiedzieć, ile zarabia kierownik
sklepu elektrycznego.
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Zgodnie podkreślano zasługi ustępującego szefa, jego umiejętności organizowa-
nia pracy kolektywu, aktywność polityczną i społeczną, zainteresowanie warun-
kami pracy podwładnych (np. ich problem mieszkaniowy został „w zasadzie” roz-
wiązany, a stosunki międzyludzkie postawione „na właściwej platformie”).
A. Konaszyc akcentował szczególnie „odpowiedni klimat” współpracy z instan-
cjami partyjnymi, prezydiami rad narodowych, prokuraturą i milicją. Jednak I se-
kretarz KW PZPR skorzystał z okazji, by zachęcić nowe kierownictwo białostoc-
kie do większego zainteresowania się „specjalnymi problemami województwa”.
W tej koncepcji kontrole miałyby umożliwiać „stłumienia zła w zarodku”, zawró-
cenie błądzących ze złej drogi. Dlatego też słuszne byłoby „ściślejsze skoordyno-
wanie pracy organów kontroli, rewizji i inspekcji”13.

Nowym przewodniczącym Delegatury NIK w Białymstoku został Zenon Berner.

Wraz z objęciem stanowiska I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka
powiało znów optymizmem i sprawy publiczne przyspieszyły bieg. W Delegatu-
rze NIK w Białymstoku jeszcze bardziej poprawiono statystyki. W 1970 r. kon-
trole odbyły się w 103 jednostkach i sporządzono 717 wystąpień (629 w 1969 r.).
Niespodziewanie jednak dla osób postronnych w sierpniu 1971 r. na ręce Edwarda
Gierka i prezesa NIK Mieczysława Moczara wpłynęła skarga na Zenona Bernera.
Jej autorem był starszy inspektor Delegatury NIK w Białymstoku, zaufany czło-
wiek szefa. Jego zdaniem, Z. Berner nie potrafił nawiązać współpracy z kadrą
delegatury, miał siebie „za nadczłowieka wszystko wiedzącego”. Nasyłał kontro-
le na instytucje i przedsiębiorstwa swoich „wrogów” i choć te na ogół nie dostar-
czały oczekiwanych efektów, to potem je tendencyjnie naświetlał władzom poli-
tycznym. W raporcie znalazły się też szczegóły, które wskazują na ówczesne duże
możliwości pozaprawnych działań kierownictwa delegatury. Następstwem skar-
gi były kontrole w Delegaturze NIK w Białymstoku i te wypadły „ogólnie nega-
tywnie”. Na przykład „uchybienia w przedmiocie dokumentowania ustaleń stwier-
dzono w 50% kontrolowanych protokółów...”, za dużo było w nich ogólników,
a za mało wniosków, w tym personalnych. Nakazano więc rozszerzyć pomoc i kon-
sultacje dla inspektorów, przeprowadzać bardziej wnikliwie analizy materiałów
z kontroli, ustalać przyczyny i winnych uchybień14.

Zarzuty przeciw Z. Bernerowi zostały potwierdzone przez Wojewódzką
Komisję Kontroli Partyjnej i Sekretariat KW PZPR miał mu powierzyć inne „odpo-

13 ANIK, syg. 147/669. Protokół z zebrania pracowników Delegatury NIK odbytego 13.12.1967 r.
14 ANIK, tamże. Skarga kończy się zdaniem: „Pisma nie podpisuję, ponieważ zależy mi na pracy,

a sytuacji istniejącej nie można dłużej tolerować, kiedy jednostka z legitymacją partyjną podrywa jej
autorytet”.
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wiednie zajęcie”. Przez dwa miesiące 1972 r. obowiązki szefa pełnił Jerzy Kirmuć
(był zastępcą od czerwca 1960 r. do czerwca 1979 r.), a nowym został Aleksander
Młodzianowski. Był on wśród szefów białostockiej delegatury pierwszą osobą
urodzoną w województwie, dokładnie w jego części południowo-wschodniej.
W opinii (1976 r.) napisano, że miał dobre przygotowanie zawodowe, był wnikli-
wy, sumienny i pryncypialny w ocenach wyników kontroli. Mimo zastrzeżeń ze
strony bardziej reformatorsko nastawionych towarzyszy, A. Młodzianowski do-
trwał w służbie NIK do przejścia na emeryturę w 1990 r.15

W 1972 r. w Białymstoku nastąpiła też zmiana na stanowisku I sekretarza
KW PZPR. Towarzysz Zdzisław Kurowski zainicjował białostockie przyspiesze-
nie i „przewietrzenie” województwa, sprzyjał przyjazdom osób o wysokich kwa-
lifikacjach, osłabły natomiast wpływy zasłużonych towarzyszy z przeszłością re-
wolucyjną. Z większą energią wzięli się do pracy także kontrolerzy NIK, bo
w 1974 r. prowadzono 37 kontroli w 256 jednostkach, sporządzono aż 1685 wy-
stąpień pokontrolnych i zorganizowano 115 narad oraz wyciągnięto konsekwen-
cje służbowe wobec 149 osób. W stosunku do 1973 r. było to niemal podwojenie
wskaźników statystycznych, a ponadto pochwalono się dużą aktywnością pra-
cowników, ich uczestnictwem w pracach społeczno-politycznych, w komisjach
i zespołach poselskich.

W kontrolach tematem wiodącym była efektywność działań w myśl obowią-
zującego hasła, że „Polak potrafi”. W uwagach do sprawozdania wojewody z wy-
konania planu gospodarczego i budżetu terenowego napisano, że „niezbędne jest
jeszcze aktywniejsze wykorzystanie istniejących rezerw oraz intensyfikacja wszyst-
kich słabych ogniw życia społeczno-gospodarczego”. Powtarzały się nakazy:
mobilizacji sił i środków, zwielokrotnienia wysiłków, zapewnienia dalszej po-
prawy, podjęcia skutecznych środków, wzmocnienia kontroli wewnętrznej, do-
skonalenia pracy itp. Ta nowomowa wciskała się łatwo do dokumentów NIK16.

Obficie napływały i skargi, co niektórzy tłumaczyli wzrostem zaufania do
kontroli państwowej, a inni „potanieniem odwagi”. Ponad połowa skarg analizo-
wanych przez delegaturę białostocką miała charakter anonimów, co trzeci z nich
znajdował potwierdzenie w wyniku kontroli. Za zasadne uznawano około 50%
wszystkich napływających skarg. W 1973 r. najwięcej zażaleń dotyczyło gospo-
darki komunalnej, obsługi rolników, pracy administracji szkolnej, handlu i usług
oraz „stosunków międzyludzkich”. W 1975 r. wzrosła liczba narzekań na obsługę
w sklepach, protekcje przy przyjmowaniu do przedszkoli, uchybienia budowlane,
niewłaściwe wykorzystywanie samochodów służbowych, picie alkoholu w pracy,

15 ANIK, syg. 247/392. A. Młodzianowski urodził się w 1926 r. w Kleszczelach.
16 APB, Delegatura..., syg. 17/2 (1974), 18/3 (1975).
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ordynarne zachowanie personelu nadzorczego. Charakterystycznie brzmiał po-
czątek jednej ze skarg: „W związku z tym, że w Polsce ludzie powinni wszyscy
mieć takie same prawa, a jest inaczej, chcemy Was powiadomić i prosić o zajęcie
się sprawą, o której piszemy”17.

Entuzjazm osłabł w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, a w 1976 r.
Najwyższa Izba Kontroli została ponownie przekształcona w organ administracji,
zmalał jej prestiż. W Białymstoku powstał Okręgowy Urząd Kontroli NIK obej-
mujący województwa: białostockie, bialskopodlaskie i łomżyńskie, a po korekcie
w grudniu 1980 r. województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie. Był to też
pierwszy rok wdrażania nowego podziału kraju, co oznaczało de facto rozprosze-
nie sił, konieczność uzgadniania działań kontrolnych z większą liczbą komitetów
partyjnych i urzędów wojewódzkich. Odpadł szczebel powiatowy, do którego
zdołano się przyzwyczaić, a gminy wolno wchodziły w przypisaną im rolę, stąd
też częste były skargi na naczelników tych najniższych jednostek. Przybywało
wciąż skarg, w tym spowodowanych silniejszym rozwarstwieniem społeczeństwa,
co budziło zazdrość sąsiadów w mniejszym stopniu korzystających z prosperity
wywołanej w dużej mierze kredytami zagranicznymi. Im bliżej końca lat siedem-
dziesiątych, tym częściej nakazywano kontrole hodowli trzody chlewnej i pro-
dukcji żywca oraz „ochrony własności społecznej przed nadużyciami, marnotraw-
stwem i niegospodarnością”. Powracano do problemu skuteczności działań kon-
trolnych. Jeśli w kontrolach napotykano poważne problemy, to z reguły postulo-
wano powoływanie komisji z obowiązkowym udziałem czynników: społecznego,
zawodowego i politycznego18.

Wydarzenia 1980 r. przyczyniły się także do zmiany ustawowej, Najwyższa
Izba Kontroli odzyskała znów niezależność od administracji rządowej i miała od
tej pory wzmacniać funkcje kontrolne Sejmu. W grudniu tego roku dyrektor dele-
gatury białostockiej A. Młodzianowski udzielił obszernych wyjaśnień czytelni-
kom „Gazety Współczesnej”. Wyraził radość z powodu postawienia „na obowią-
zek skutecznego wykorzystania wyników kontroli”. Bardzo dobrze ocenił dzia-
łalność kierowanej przez siebie instytucji w minionych latach, włączając w tę
opinię rutynowe slogany o realizacji zadań społeczno-gospodarczych, dążeniu do
usunięcia nieprawidłowości. Na pewno sytuacja skłaniała do zwiększenia liczby
kontroli (w ciągu trzech kwartałów 1980 r. – 34 tematy w 212 jednostkach). No-
wością stało się stwierdzenie, iż wiele niekorzystnych zjawisk powstało z winy
władz centralnych. Dyrektor podał jednak tylko dobrze znane przykłady, o któ-
rych często pisali już dziennikarze: zmniejszająca się produkcja materiałów bu-

17 APB, Delegatura..., syg. 16/7 (1973), 18/4 (1975). „Podpisać się nie możemy, bo jeden z nas już
się raz podpisał i po trzydziestu latach pracy w służbie zdrowia został zwolniony...”

18 APB, Delegatura..., syg. 18/8 (1975), 20/3 (1977), 21/6 (1978).
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dowlanych, zła jakość stolarki i w ogóle mieszkań, zaniedbania w pracy PGR
i SKR, itp. Szczególną uwagę zwrócił na gospodarkę materiałami pędnymi i aku-
mulatorami, o czym też przecież wszyscy wiedzieli. W ciągu tych ostatnich 9 mie-
sięcy nałożono kary pieniężne na 40 osób, wobec 44 wystąpiono o zastosowanie
kar dyscyplinarnych. Skuteczniejsi w tym względzie okazali się sami pracownicy
zakładów, wywożąc na taczkach skompromitowanych dyrektorów i głównych
księgowych. Autor wywiadu przyznał, że wyniki kontroli NIK nie były należycie
wykorzystywane przez władze centralne i wojewódzkie. Nowością stały się ogra-
niczone do kilku jednostek „badania problemów wysuniętych przez załogi zakła-
dów i przedsiębiorstw w czasie strajków...” Artykuł kończył się intrygującym
wątkiem – dyrektor Młodzianowski zapowiedział kontrolę „domków jednorodzin-
nych zbudowanych poza gospodarstwami rolniczymi oraz domów letniskowych”
oraz stwierdził, że wierzy „w obiektywną i życzliwą pomoc społeczeństwa w pro-
cesie kontroli i ustalania obiektywnej prawdy”. Znamienne było to dwukrotne
powtórzenie postulatu obiektywizmu19.

Wprowadzenie stanu wojennego zdezorganizowało w pewnym stopniu dzia-
łalność białostockiej delegatury. Uzdrowić sytuację mieli wszechobecni komisa-
rze wojskowi, wzrosła nieufność władz do tak zwanego czynnika społecznego,
a z drugiej strony rodacy demonstrowali wrogość lub  obojętność wobec rządzą-
cych. Przyznać trzeba, że odsunięto od wpływów przynajmniej część „betonu”
partyjnego. Przy awansach w delegaturze białostockiej nie zważano na doświad-
czenia wojenne i okupacyjne, nie preferowano pochodzenia robotniczego (Bogu-
mił Sawicki, zastępca dyrektora od marca 1982 r. do listopada 1983 r., był synem
nauczyciela), kursów i studiów partyjnych (standardem stało się wyższe wykształ-
cenie na uczelni cywilnej). Niektórzy z tych nowych mieli jednak za sobą – jak
i ich poprzednicy – doświadczenie w pracy partyjnej, w strukturach administracji
terenowej i w dużych zakładach. Wszyscy „nowi” specjalizowali się w wybra-
nych działach gospodarki, uchodzili za wysoce zdyscyplinowanych, dociekliwych,
obiektywnych, pracowitych, umiejących ułożyć sobie współpracę z podwładny-
mi i władzami zwierzchnimi, wyrobionych politycznie, bezkompromisowych.

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych białostoccy pracownicy NIK prze-
prowadzali około 40 kontroli rocznie, z tego 30 zgodnie z planem centralnym,
a pozostałe były reakcją na sygnały otrzymywane z KW PZPR i Prezydium PRN
oraz na listy i skargi obywateli. Oprócz protokołów pokontrolnych sporządzano
odrębne analizy, uwagi i spostrzeżenia. Zgodnie z oczekiwaniami władz, coraz
częściej zestawiano imienne listy osób odpowiedzialnych za stwierdzone niepra-

19 APB, Delegatura..., syg. 23/2 (1980), 24/1 (1981), 25/1 (1982). Podstawowa sprawa – skutecz-

ność kontroli, „Gazeta Współczesna” nr 266 z 10.12.1980 r.
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widłowości. W sumie w latach 1981–1983 i trzech kwartałach 1984 r. zastosowa-
no 659 sankcji służbowych, 54 osoby zwolniono z pracy, w tym 23 z kadry kie-
rowniczej. Do organów ścigania w latach 1980–1983 przesłano 22 doniesienia,
głównie po kontrolach przedsiębiorstw i instytucji rolniczych. Zarzucano w nich
kadrze kierowniczej przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków służbowych,
poświadczenie nieprawdy, przestępstwa gospodarcze, ale większość wniosków
została umorzona ze względu na niską szkodliwość czynu. W tych samych latach
prokuraturę zobligowano do wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec
43 osób, komisje kontroli partyjnej zainteresowano postawą 64 towarzyszy, a do
jednostek nadrzędnych przesłano wnioski o zastosowanie sankcji służbowych
wobec 93 osób. Znów postulowano rozszerzenie kontroli społecznych, pojawiła
się koncepcja Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej (IRCh-a). Dyrektor A. Młodzia-
nowski pisał o pełnej współpracy z instancjami PZPR i coraz lepszych kontaktach
z ZSL i SD. I tak jednak konkluzja dziennikarza brzmiała: „najbardziej nawet
intensywna działalność NIK nie zastąpi kontroli wewnętrznej ani nadzoru służ-
bowego...” Samorządność tak, „nieliczenie się z prawem, jak też z zasadami spra-
wiedliwości społecznej” – nie20.

Tematem samym w sobie jest działalność Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.
Na przykład w woj. łomżyńskim działania zmierzające do jej powołania prowa-
dzone były od początku 1985 r., a stan gotowości IRCh-a osiągnęła w czerwcu.
Ustalono, że zespoły kontrolerów społecznych będą pracować w 8 jednostkach
podstawowych, z siedzibą przy instancjach partyjnych. Z wyłonionych 250 kan-
dydatów stosowne rekomendacje PZPR, ZSL i SD uzyskały 224 osoby i formal-
nie zostały potwierdzone uchwałą WRN. O skuteczność kontroli miał zadbać nowo
utworzony, czteroosobowy oddział wojewódzki NIK. „Robotniczo-chłopski trzon”
stanowił 76% wszystkich 224 kontrolerów, partyjni wypełnili niemal połowę składu
osobowego (49%), zeteselowcy – 13%, a członkowie SD – 5%. Zadbano także
o udział kobiet (24%) i zorganizowanej młodzieży (11%).

Przez 3 lata łomżyńska IRCh-a przeprowadziła  218 kontroli, głównie w pla-
cówkach handlu wewnętrznego. Zajmowano się – jak w całej Polsce – także roz-
działem mieszkań komunalnych i spółdzielczych, inwestycjami oświatowymi,
skupem buraków, obrotem papieru w handlu i zakładach pracy, dystrybucją ben-
zyny. W woj. białostockim do końca 1985 r. powołano aż 790 kontrolerów spo-
łecznych (robotnicy i chłopi – 67%, partyjni – 48%, kobiety – 11%). Oceniano ich
systematycznie, wyrażano zadowolenie, podziękowanie. W Suwałkach zebrano
ekipę 435 kontrolerów społecznych (77% robotnicy i chłopi, partyjni – 54%, ko-
biety – 14%).

20 APB, Delegatura..., syg. 26/1 i 26/50 (1983). B. Hryniewiecki: Nie tylko NIK, „Gazeta Współ-
czesna” nr 286/1984.
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku od 1952 r. przy ul. Akademickiej 4.

Dyrektor Delegatury NIK w Białymstoku inż. Ryszard Walendzik pełniący tę funkcję

od  października  2005 r.
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Wiceprezes   Najwyższej   Izby   Kontroli   Jacek   Jezierski   sprawujący   bezpośredni   nadzór

nad   działalnością    delegatury   białostockiej.

Narada  w  delegaturze  białostockiej  z  udziałem  wiceprezesa  NIK  Jacka  Jezierskiego

(29 września 2005 r.),  związana   z   powołaniem  Ryszarda  Walendzika  na  dyrektora   delegatury;

siedzą  od  lewej:  wicedyrektor  Barbara  Chilińska,  wiceprezes  Jacek  Jezierski,  dyrektor

Ryszard   Walendzik   i   wicedyrektor   Marian   Minkiewicz.
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Wybrane wskaźniki i sprawozdania z działalności Inspekcji Robotniczo-Chłop-
skiej skłaniają do wyciągnięcia wniosku, że była to akcja starannie wyreżysero-
wana, dowartościowana propagandowo, mająca na celu wychwycenie głównie
indywidualnych przypadków łamania obowiązujących praw, w praktyce często
konfliktująca społeczności lokalne. Narzucony Najwyższej Izbie Kontroli patro-
nat nad IRCh-ą spowodował zmiany organizacyjne w białostockiej delegaturze
NIK oraz wzrost wskaźników statystycznych, przybyło etatów (w tym od marca
1985 r. 3 wicedyrektorów: Mikołaj Hapunik, Cecylia Jankowska, Tadeusz Zamaro).
Zwiększyła się liczba kontroli, a także zebrań, wyjazdów itp. Na przykład w la-
tach 1985–1987 pracownicy omawianej delegatury wzięli „udział łącznie w 229
ważniejszych konferencjach, posiedzeniach, naradach oraz innych istotnych i waż-
nych czynnościach”21.

Trudno historykowi oceniać działalność Delegatury NIK w Białymstoku
w ostatnich 15 latach. Wydaje się, że następowało upodobnianie do wzorca ty-
powego dla całej III Rzeczypospolitej, do czego przyczyniły się: nowa ustawa
o Najwyższej Izbie Kontroli z 23 grudnia 1994 r., dynamiczne kierownictwo cen-
tralne, wymiana pokoleniowa kadr. W czerwcu 1990 r. zakończyło się dyrektoro-
wanie Aleksandra Młodzianowskiego, krótko obowiązki te pełnił Mikołaj Hapu-
nik, a od 22 października tego roku do 31 sierpnia 2005 r. trwały „rządy” Anto-
niego Januchty. W tym okresie funkcję zastępców pełnili: M. Hapunik (do kwiet-
nia 1991 r.), Bazyli Fedeńczuk (do stycznia 1994 r.), Tadeusz Szołdrowski
(październik 1993 r. – marzec 2001 r.), Barbara Chilińska (od listopada 2000 r.)
i Marian Minkiewicz (od czerwca 2001 r.). Aktualnie (od 1 października 2005 r.)
dyrektorem delegatury, obejmującej swym zasięgiem teren woj. podlaskiego, jest
Ryszard Walendzik. Opinie o białostockich kontrolerach kształtują już głównie
nie gremia partyjne, a dziennikarze i samorządowcy. Za znamienną można uznać
pokontrolną wypowiedź marszałka województwa podlaskiego – poprawimy się22.

opracował Adam Czesław Dobroński

profesor Uniwersytetu w Białymstoku

21 APB, Inspekcja Robotniczo-Chłopska, syg. 1/2/05, 1/3/05, 2/1/05, 3/1/05. Przykładem może
być skarga z gminy Czyże (woj. białostockie) na sprzedawczynię, która utajniła dostawę dwóch kotłów
do gotowania bielizny, oraz na jej męża, który znajdując się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
używał „słów nienadających się do powtórzenia”.

22 „Kurier Poranny” nr 123/2004. Także informacje zasięgnięte w Delegaturze NIK.

Delegatura Białystok 191



[388]Trochę historii ...192

PO PRZEMIANACH

W nowych warunkach ustrojowych delegatura przeobraziła się z jednostki
zajmującej się głównie badaniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem tzw.
sektora uspołecznionego w nowoczesną jednostkę organizacyjną stojącą na stra-
ży finansów publicznych i ujawniającą negatywne aspekty zjawisk zachodzących
w życiu gospodarczym. W 1991 r., po niemal dwuletniej przerwie, nawiązano
bezpośrednią współpracę z prokuraturami i komendami wojewódzkimi policji
(w latach 1980–1998 zakres działania delegatury obejmował województwa: bia-
łostockie, łomżyńskie i suwalskie), wprowadzając praktykę wspólnych spotkań,
których celem było podejmowanie działań zmierzających do pełnego wykorzy-
stania materiałów z kontroli w ściganiu przestępstw natury gospodarczej (pierw-
sze takie spotkanie odbyło się w Prokuraturze Wojewódzkiej w Białymstoku
w grudniu 1991 r. i dotyczyło nieprawidłowości związanych z procesami restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych). Delegatura aktywnie
uczestniczyła również w ujawnianiu „słabych punktów” w procesie wdrażania
reform systemowych – administracji publicznej, służby zdrowia oraz oświaty.
Sprzyjało temu uchwalenie przez Sejm RP w grudniu 1994 r. nowej ustawy o NIK,
która całościowo uregulowała procedury związane z szeroko rozumianym postę-
powaniem kontrolnym1.

W latach 1990–2005 liczba kontroli przeprowadzanych przez delegaturę utrzy-
mywała się na poziomie około 200 rocznie (przy przeciętnym zatrudnieniu wyno-
szącym 30 kontrolerów). Jednocześnie wyniki osiągane przez delegaturę sytu-
owały ją w gronie najefektywniejszych jednostek Najwyższej Izby Kontroli w kraju.
Do najbardziej znaczących osiągnięć w tym okresie należały rezultaty kontroli
zamówień publicznych w sferze ochrony zdrowia oraz nabywania aparatury i ma-
teriałów laboratoryjnych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W wyniku
pierwszej z nich ujawniono bezprawne zaciągnięcie w 1995 r. przez pięć szpitali
z terenu byłego województwa białostockiego wielomilionowych zobowiązań na
zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (ustalenia te zainicjowały
procesy karne wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzone nadużycia i posłu-
żyły ministrowi zdrowia i opieki społecznej oraz wojewodzie białostockiemu do
odwołania dyrektorów tych szpitali). W efekcie drugiej kontroli zakwestionowa-

1 Ustawa z 23.12.1994 r. weszła w życie w połowie 1995 r., zastępując ustawę o Najwyższej Izbie
Kontroli z 8.10.1980 r.
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no legalność umów na dostawę aparatury i odczynników medycznych, zawartych
w latach 1990–1999 przez prawie wszystkie spośród 28 skontrolowanych zakła-
dów opieki zdrowotnej.

Obecnie delegatura funkcjonuje w strukturze organizacyjnej, wprowadzonej
na podstawie statutu Najwyższej Izby Kontroli z 2001 r.2, będącej konsekwencją
wzmocnienia jednostek „terenowych” Izby i większej koncentracji badań na naj-
ważniejszych problemach w funkcjonowaniu państwa. Na konieczność takich
zmian wskazał Sejm RP w uchwale z 20 stycznia 2000 r.3 (unowocześnienie
struktury organizacyjnej wynikało też z postulatów zgłaszanych przez ekspertów
SIGMA4). W efekcie, poza uprawnieniami do przeprowadzania postępowania kon-
trolnego w instytucjach działających na obszarze województwa podlaskiego, de-
legatura uzyskała przywilej kontrolowania naczelnych i centralnych organów pań-
stwowych, a także pełnienia funkcji jednostki koordynującej zadania kontrolne
realizowane w skali całego kraju. W ciągu kilku ostatnich lat przeprowadzono
8 takich kontroli. Do szczególnie „nośnych” tematów podejmowanych przez de-
legaturę należały:

– „Lokalizacja dużych obiektów handlowych” (2001 r.) – wyniki tej kontroli
dały asumpt do negatywnej oceny działalności organów samorządu terytorialne-
go w zakresie lokalizacji supermarketów i hipermarketów;

– „Warunki sprawowania nadzoru oraz oddziaływanie wychowawcze, reso-
cjalizacyjne i terapeutyczne wobec nieletnich w zakładach poprawczych” (2002 r.)
– kontrola obnażyła słabości systemu resocjalizacji młodocianych przestępców;

– „Prawidłowość pozyskiwania w latach 2001–2003 (I półrocze) środków
specjalnych tworzonych w organach skarbowych na usprawnienie funkcjonowa-
nia tych organów oraz premie pracowników” (2003 r.) – kontrola wykazała uszczu-
plenia w dochodach budżetu państwa na kwotę blisko 60 mln zł, będące wyni-
kiem nielegalnych lub nierzetelnych działań urzędów skarbowych, związanych
z przeznaczaniem części wpływów budżetowych na premie dla pracowników apa-
ratu skarbowego. Wymiernym efektem kontroli było odzyskanie części wydatko-
wanych kwot oraz realizacja postulatu likwidacji środków specjalnych w resorcie
finansów.

Do pionierskich przedsięwzięć, w których uczestniczyła białostocka delega-
tura w ostatnim dziesięcioleciu, należał udział w kontrolach międzynarodowych.

2 Statut NIK przyjęty zarządzeniem marszałka Sejmu z 12.09.2001 r.
3 Uchwała w sprawie wzmocnienia kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, opubl.

w MP z 25.01.2000 r.
4 Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European

Countries – program jest wspólną inicjatywą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (EOCD)
i Wspólnot Europejskich, zawiązaną w marcu 1992 r. dla wsparcia działań krajów Europy Środkowej
i Wschodniej w reformie administracji publicznej.
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W 1995 r. przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę z przedstawicielami od-
działów Komitetu Kontroli Republiki Białoruskiej w Grodnie i Brześciu, obej-
mującą ocenę wpływu działalności gospodarczej i inwestycji na stan środowiska
w Puszczy Białowieskiej. W 2003 r. inspektorzy z Delegatury NIK w Białymsto-
ku uczestniczyli, wspólnie z partnerami z Białorusi, Litwy i Rosji, w koordyno-
wanej kontroli stanu środowiska naturalnego dorzecza Niemna oraz możliwości
rozwoju turystyki w tym regionie. Ujawnione nieprawidłowości były bodźcem
do podjęcia w 2005 r., razem z przedstawicielami Komitetu Kontroli Republiki
Białoruskiej, kolejnej kontroli o takim charakterze, sprawdzającej również realiza-
cję wniosków pokontrolnych przez dyrekcję Białowieskiego Parku Narodowego.

opracował  mgr Krzysztof  Gołębiewski

Delegatura  NIK  w  Białymstoku
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SYGNAŁY O KSIĄŻKACH

Paweł  Glikman, Adam  Lipowski:  Konkurencyjność a rywalizacja na przy-
kładzie eksportu polskiego do Rosji w latach 1997–2000, Wydawnictwo Key
Text sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 170.

Prezentowana praca  jest rezultatem badań nad szybko rozwijającą się w ostat-
nich latach  problematyką międzynarodowej konkurencyjności produkcji. Auto-
rzy posłużyli się  własną  teoretyczną koncepcją konkurencyjności, która zakłada,
że międzynarodowa konkurencyjność produkcji kształtuje się w procesie  rywali-
zacji między przedsiębiorstwami na otwartym rynku, czyli że konkurencyjność
i rywalizacja to niejako dwie strony tego samego medalu. Publikacja składa się
z 9 rozdziałów. W pierwszych dwóch, o charakterze metodologicznym, przedsta-
wiono obecny stan badań empirycznych (polskich i zagranicznych) nad  konku-
rencyjnością  eksportu i nad tzw. polityką  proeksportową. Rozdziały od 3 do 8
mają charakter analityczny. Rozdział 3 poświęcony jest polskiemu eksportowi do
Rosji w latach 1997–2000, wraz  ze zwróceniem uwagi na  tendencje  jego zmian
w wyniku kryzysu importowego w Rosji. W rozdziale 5, uzupełnionym aneksem,
na podstawie danych GUS przedstawiono problem zmian relacji cen eksporto-
wych do cen krajowych (polskich) w badanym okresie. Rozdziały 4, 6 i 7 są wie-
loaspektową analizą zmian konkurencyjności polskiego eksportu na rynku Rosji,
na podstawie danych rosyjskich. W rozdziale 4 opisano zmiany udziałów poszcze-
gólnych rodzajów importu z Polski w imporcie Rosji. Rozdział 6 dotyczy dyna-
miki cen absolutnych i  względnych, a  rozdział 7 związku  między dynamiką  cen
względnych a zmianami udziałów w imporcie Rosji.  Rozdział 8 jest uzupełnie-
niem rozdziału 7 i zawiera aneks będący analizą korelacji między cenami względ-
nymi a udziałami eksportu Polski w imporcie Rosji, opartą na modelu ekonome-
trycznym. Rozdział 9, podsumowujący, przedstawia również wnioski teoretycz-
no-metodologiczne. Publikację uzupełnia aneks statystyczny i bibliografia.
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Bolesław Rafał Kuc: Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania,
Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006, s. 322.

Nowa książka autora specjalizującego się w problematyce zarządzania i kon-
troli poświęcona jest nowoczesnemu kontrolingowi. Rozwój kontrolingu prze-
szedł wiele etapów. Kiedyś był przede wszystkim  metodą generowania i groma-
dzenia informacji potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem, potem  wiąza-
ło się go z rachunkowością zarządczą i planowaniem. Współcześnie  kontroling
obejmuje całość zagadnień wiążących się z problematyką zarządzania i staje się
swoistym układem nerwowym przedsiębiorczości. Autor opisał różne fazy roz-
woju kontrolingu i jego rozmaite funkcje, lecz ostatecznie skupił się na nowych
wyzwaniach i zadaniach kontrolingu, jakie narzucają wymagania nowoczesnego
przedsiębiorstwa. Omówił je w dwóch ostatnich rozdziałach, w których przedsta-
wił kluczową rolę kontrolingu w tworzeniu systemów wczesnego ostrzegania i jego
znaczenie w zarządzaniu wartością.

Wiesław Karliński: Dobór próby w audycie, Instytut Rachunkowości
i Podatków, Warszawa 2005, s. 207.

Dobór próby jest podstawą nowoczesnych działań audytorskich. Wynika  to
z konieczności właściwego wyselekcjonowania materiału podlegającego audyto-
wi, aby był on reprezentatywny dla całości analizowanego przedmiotu i zapew-
niał maksymalnie obiektywny wynik badań. W. Karliński  przeanalizował możli-
wości doboru próby na podstawie metod i technik statystycznych oraz zapropono-
wał konkretne rozwiązania problemów, przed którymi staje współczesny audytor.
Książka składa się z trzech części. Pierwsza (Metody) poświęcona jest zagadnie-
niom metodologicznym, druga (Techniki) przedstawia praktyczne zastosowanie
rozwiązań metodologicznych w procesie audytu, trzecia (Narzędzia) jest omó-
wieniem  instrumentów informatycznych stosowanych przy doborze próby.

Jan Paweł Tarno, Ewa Frankiewicz, Magdalena Sieniuć, Marek Szewczyk,
Joanna Wyporska: Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki,
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2006, s. 316.

Książka, choć przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i admini-
stracji, może być wykorzystywana także w działaniach praktycznych m.in. przez
organy kontrolujące administrację. Jest kompendium wiedzy na temat sądownic-
twa administracyjnego w Polsce, przedstawiającym problem  zarówno w aspek-
cie historycznym, jak i w odniesieniu do aktualnie obowiązującego stanu prawne-
go. Ma przejrzystą strukturę,  autorzy przyjęli także bardzo przystępną konwen-
cję prezentacji materiału. W pierwszych rozdziałach omówiono historię sądow-
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nictwa administracyjnego na ziemiach polskich, następnie ustrój sądów admini-
stracyjnych oraz procedurę postępowania  przed tymi sądami we wszystkich in-
stancjach. Pracę kończy rozdział poświęcony środkom dyscyplinującym funkcjo-
nowanie administracji publicznej, którymi dysponują sądy.

Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim życiu publicznym,
praca zbiorowa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 203.

Publikacja jest próbą analizy wpływu integracji z Unią Europejską na polskie
życie publiczne i świadomość polityczną polskiego społeczeństwa na przestrzeni
roku, który upłynął od referendum akcesyjnego (czerwiec 2003 r.) do wyborów
do parlamentu europejskiego (czerwiec 2004 r.).  Poszczególne teksty poświęco-
ne są różnym aspektom dyskusji na temat integracji europejskiej, przebiegowi
kampanii referendalnej oraz nowym jakościom „debaty europejskiej” w Polsce
w momencie pojawienia się projektu konstytucji dla Europy. Praca nie uwzględ-
nia zmian, jakie nastąpiły w problematyce europejskiej po przegranych referen-
dach we Francji i w Holandii oraz po zmianie władz w Polsce, przez co wiele
przedstawionych w niej diagnoz i prognoz straciło na aktualności.
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