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Z dużą satysfakcją i nie mniejszą tre-
mą mamy zaszczyt zaprezentować Pań-
stwu znany od ponad półwiecza, ale 
odmieniony dwumiesięcznik „Kontrola 
Państwowa”. 

Na zmiany odpowiedni jest każdy czas, 
ale za najlepszy wielu uważa początek 
nowego roku. My również tak sądzimy, 
stąd ten moment na nową odsłonę pisma. 
Warto dodać, że dla „Kontroli Państwo-
wej” to także okres jubileuszu – 55-lecia 
utworzenia tytułu, zatem okazja do zmian 
w czasopiśmie jest tym większa.

Przedstawiamy Państwu pismo w no-
wej szacie graficznej, z nieco zmienio-
nym układem treści i sposobem prezen-
tacji, wierząc, że ułatwi to korzystanie 
z niego, znajdowanie poszukiwanych 
artykułów naukowych oraz śledzenie 
działalności Najwyższej Izby Kontro-
li − wydawcy tytułu. Wprowadzenie 
na stałe jednego koloru dla wydań cy-
klicznych, wyróżniki graficzne, dwu-
szpaltowe łamanie, utworzenie nowych 
działów, wyraźne akcentowanie tez na 
początku tekstów, a także rozbudowany 
spis treści – wierzymy, że przez to bar-
dziej czytelny − ma temu służyć.

W dziale „Kontrola i audyt” znajdą 
Państwo zarówno artykuły naukowe 
poświęcone tej tematyce, jak i związa-
ne z wypełnianiem przez Najwyższą 
Izbę Kontroli ustawowych obowiązków.  
Nie zabraknie też relacji z prowadzo-
nych przez NIK badań i informacji 
o kontrolach niedawno zakończonych.
Publikacje prezentowane w kolejnym 
− „Państwo i społeczeństwo” będą 
pogłębiały zagadnienia poruszane 
w pierwszym dziale przez przedstawia-
nie uwarunkowań prawnych, społecz-
nych, ekonomicznych oraz wynikają-
cych z członkostwa w Unii Europejskiej, 
w jakich działają szeroko rozumiane 
instytucje kontrolne, organy państwa 
i podmioty publiczne. Dział „Współpra-
ca międzynarodowa” ma nadal przybli-
żać otoczenie zewnętrzne Izby, jej ak-
tywność na forum międzynarodowym 
oraz relacje z odpowiednikami w innych 
krajach, zaś „Z życia NIK” odnotowy-
wać ważne wydarzenia, choć w nieco 
innej niż dotąd formie. Zainteresowani 
nowościami wydawniczymi odnajdą 
je w „Sygnałach o książkach”, a prag-
nący podzielić się z redakcją opiniami 

Szanowni Czytelnicy!
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czy odpowiedzieć adwersarzom zyskają 
rubrykę „Listy, polemiki”.

Żywimy nadzieję, że naszą propozycję 
przyjmą Państwo przychylnie i nadal 
będą darzyć „KP” sympatią i uznaniem, 
czego dowodem jest Państwa zaintereso-
wanie, wyrażające się zarówno reak-
cjami na nasze publikacje, jak i propo-
zycjami współpracy. Cieszą one równie 
mocno, jak obecność „Kontroli Państwo-
wej” na liście wybranych czasopism na-
ukowych oraz podwyższenie przez Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
9 liczby punktów za umieszczoną w niej 
publikację. Jest to maksymalna możliwa 

MARZENA REPETOWSKA-NYC
redaktor naczelna

do uzyskania krajowa punktacja dla ta-
kich tytułów, jak nasz. 

Każde wyróżnienie to dla redakcji 
zobowiązanie, zatem wspierani przez 
Komitet Redakcyjny, niezmiennie po-
dejmujemy je wobec Czytelników, ufa-
jąc że „Kontrola Państwowa” jeszcze 
lepiej spełni teraz Państwa oczekiwa-
nia, wyeksponuje i ułatwi lekturę treści, 
dla których sięgają Państwo po nasze 
pismo.
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Konstytucyjnym obowiązkiem Naj-
wyższej Izby Kontroli jest przedłożenie 
Sejmowi analizy wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej, 
opracowanej na podstawie wyników ba-
dań przeprowadzonych w ramach kon-
troli budżetowych. Oprócz nich NIK 

Rok 2011 zamyka okres działalności Izby, w którym jej aktywność koncen-
trowała się wokół priorytetów: „Państwo sprawne i przyjazne obywatelo-
wi”, „Państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi” oraz „Pol-
ska w Unii Europejskiej”. Plan pracy Izby na ten rok zawiera 98 kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2010 r., stanowiących jedno z ustawowych 
zadań NIK, oraz 85 innych tematów, w tym 56 kontroli koordynowanych. 
Uwzględnia także 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. oraz 
13 rozpoczętych w 2010 r., których termin zakończenia upłynie w 2011 r.

Kontrola
i audyt

Roczny plan pracy 
Najwyższej Izby Kontroli 

podejmuje kontrole z własnej inicjaty-
wy, planowane zgodnie z głównymi kie-
runkami kontroli i obszarami badań.

Wedle zasad planowania długookre-
sowego w NIK, priorytetowe kierunki 
kontroli przyjmowane są na okresy trzy-
letnie, corocznie natomiast, na podsta-
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wie analizy aktualnej sytuacji społecz-
no-gospodarczej państwa, dokonywany 
jest wybór głównych obszarów badań 
kontrolnych. Rok 2011 zamyka kolejny 
etap działalności Izby, na którym jej pra-
ce koncentrowały się wokół priorytetów 
uchwalonych przez Kolegium NIK na lata 
2009–2011: „Państwo sprawne i przyja-
zne obywatelowi”, „Państwo efektywnie 
zarządzające zasobami publicznymi” oraz 
„Polska w Unii Europejskiej”.

Ustalenia kontroli przewidzianych 
w ramach pierwszego z wymienionych 
kierunków powinny wskazać, w jaki 
sposób administracja publiczna wywią-
zuje się z obowiązków wobec obywatela 
w sferze społecznej. W ich zakres wcho-
dzi wiele działań określających formalne 
ramy funkcjonowania organów państwa 
i instytucji publicznych. Te z kolei mają 
zapewnić obywatelom bezpieczeństwo 
osobiste i socjalne, stwarzać warunki 
do zaspokajania podstawowych potrzeb 
materialnych i duchowych, zagwaran-
tować możliwość korzystania z wszel-
kich należnych praw, łagodzić różnice 
w dostępie do wypracowanych dóbr, 
motywować do pogłębiania wiedzy 
i podnoszenia umiejętności, propago-
wać uczestnictwo w kulturze, wspierać 
tworzenie więzi społecznych i poczucie 
wspólnoty.

Drugą, nie mniej ważną stroną tego za-
gadnienia jest sposób wypełniania przez 
struktury państwa przynależnych mu 
funkcji. Przyjazne obywatelowi może 
być jedynie państwo sprawne, skutecz-
ne w działaniu, profesjonalnie zarządza-
ne, posiadające wizję celów i sposobów 
ich urzeczywistniania. Swoje obowiąz-
ki powinno rozumieć jako służbę oby-

watelom, traktować ich z życzliwością 
i zrozumieniem dla ich problemów.

Sformułowanie „państwo efektyw-
nie zarządzające zasobami publiczny-
mi” określa charakter badań w sferze 
gospodarczej. Ich celem jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytania, czy urzędy ad-
ministracji publicznej i służby publicz-
ne podejmują kroki niezbędne do pozy-
skania należnych budżetowi dochodów, 
w sposób pragmatyczny i umiejętny 
gospodarują publicznym majątkiem, 
a wypracowanymi przez społeczeństwo 
środkami zawiadują oszczędnie i gospo-
darnie, rozdysponowując je na realiza-
cję wyznaczonych zadań.

Kierunek kontroli „Polska w Unii Eu-
ropejskiej” obejmuje zagadnienia z roku 
na rok coraz bardziej zyskujące na zna-
czeniu. Jego miarą jest zarówno wyso-
kość płynących z tego źródła środków 
finansowych, jak i konieczność wypeł-
niania warunków związanych z otrzyma-
niem unijnej pomocy, co nie pozostaje 
bez wpływu na styl i sposób funkcjo-
nowania zaangażowanych w ten proces 
instytucji krajowych i beneficjentów. 
Podobnie jak dotychczas, planowane 
w ramach tego kierunku kontrole będą 
się skupiać przede wszystkim na kwe-
stiach gospodarczych i rozwojowych, 
z których najważniejsze to pozyskiwanie 
i wykorzystywanie środków funduszy 
strukturalnych do niwelowania różnic 
w rozwoju gospodarczym i cywilizacyj-
nym w stosunku do innych państw UE.

„Plan pracy NIK na 2011 rok” za-
wiera 98 kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2010 r., stanowiących jedno 
z ustawowych zadań Izby, oraz 85 innych 
tematów, w tym 56 kontroli koordyno-
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wanych. Uwzględnia także 98 kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2011 r. 
oraz 13 kontroli rozpoczętych w 2010 r., 
których termin zakończenia upłynie 
w 2011 r. Wśród przyjętych do realizacji 
w tym roku dominują tematy związane 
z budżetem państwa, stanem finansów 
publicznych, gospodarką, bezpieczeń-
stwem państwa i obywateli, ochroną zdro-
wia, ekologią, oświatą i kulturą, rozwiązy-
waniem problemów społecznych, a także 
działaniami wynikającymi z członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej.

Państwo sprawne i przyjazne 
obywatelowi
Kontrole poświęcone funkcjonowaniu 
organów władzy publicznej w tej sferze 
aktywności państwa zgrupowane zo-
stały w dziewięciu głównych obszarach 
badań kontrolnych.

W pierwszym z nich, obejmującym 
kwestie związane z obroną państwa 
oraz Siłami Zbrojnymi Rzeczypospo-
litej Polskiej, przewidziany został 1 te-
mat kontroli. 

1. Wykonanie budżetu za 2010 r. 
przez Wielonarodowy Korpus Północ-
-Wschód zbadane będzie zgodnie z poro-
zumieniem zawartym między Najwyż-
szą Izbą Kontroli a najwyższymi orga-
nami kontroli Danii i Niemiec. Analizie 
zostanie poddana legalność, gospodar-
ność, poprawność zapisów księgowych 
oraz rzetelność udokumentowania wy-
datków związanych z funkcjonowaniem 
Korpusu, ponoszonych z budżetu wielo-
narodowego.

W obszarze badań ochrony porząd-
ku publicznego i bezpieczeństwa we-
wnętrznego zaplanowano 7 kontroli. 

1. Celem kontroli wykonywania 
zadań przez administrację publiczną 
w zakresie bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych będzie ocena 
działalności organów administracji rzą-
dowej oraz innych jednostek odpowie-
dzialnych za organizację i nadzór nad 
przewozem towarów szkodliwych dla 
zdrowia i życia obywateli oraz środo-
wiska. W Polsce każdego roku przewo-
zi się koleją i transportem drogowym 
około 110 mln ton towarów toksycz-
nych, promieniotwórczych, wybucho-
wych, żrących oraz łatwopalnych, przy 
czym intensywność przewozów takich 
ładunków systematycznie wzrasta.

2. Ze statystyk wynika, że w parze 
z rozwojem rynku lotniczego w kra-
ju nie idzie poprawa bezpieczeństwa. 
Podstawowymi przyczynami wypad-
ków okazały się błędy w pilotażu, spo-
wodowane głównie niedostatecznym 
wyszkoleniem i brakiem doświadcze-
nia pilotów oraz przeciążenie statków 
powietrznych. W toku kontroli bezpie-
czeństwa ruchu lotniczego w polskiej 
przestrzeni powietrznej będzie zbada-
nie prawidłowości wypełniania zadań 
nałożonych na Ministra Infrastruktury 
jako naczelnego organu administra-
cji rządowej właściwego w sprawach 
lotnictwa cywilnego oraz na Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako re-
gulatora rynku.

3. Ochronie porządku w kraju i bez-
pieczeństwa obywateli zostanie po-
święcona kontrola przygotowania struk-
tur obrony cywilnej do realizacji zadań 
w okresie wojny i pokoju. Rolą tych 
formacji w czasie wojny jest ochrona 
ludności cywilnej oraz infrastruktu-

– 12 –12 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audytx   



ry gospodarczej, a w okresie pokoju – 
współdziałanie w usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych. Skuteczne wy-
pełnianie tych obowiązków wymaga 
właściwej organizacji, wyposażenia 
w odpowiedni sprzęt oraz stosownego 
wyszkolenia. Organizacja i funkcjono-
wanie obrony cywilnej były kontro-
lowane po raz ostatni w 1997 r., nie-
zbędne jest zatem ponowienie badań, 
z uwzględnieniem zmian, które zaszły 
w zadaniach struktur obrony cywilnej 
w ciągu ostatniej dekady.

4. Prawidłowe funkcjonowanie Żan-
darmerii Wojskowej warunkuje utrzy-
manie porządku i dyscypliny oraz bez-
pieczeństwa publicznego w wojsku, 
a w określonych wypadkach – rów-
nież poza nim. W ostatnich latach 
zwiększył się zakres zadań tej formacji 
związanych z udziałem w misjach po-
kojowych, stabilizacyjnych i antyterro-
rystycznych, co powoduje konieczność 
skontrolowania sprawności jej struktur 
organizacyjnych, a także przydatności 
wyposażenia. Na zasadność podjęcia 
kontroli wskazują ponadto publikacje 
w mediach, sygnalizujące możliwość 
zaistnienia nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu Żandarmerii Wojskowej.

5. Zbadany zostanie nabór do służby 
oraz proces szkolenia funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Wyniki działań Agencji zależą bowiem 
w dużym stopniu od ich kwalifikacji za-
wodowych, predyspozycji psychicznych 
i wyszkolenia. Kontrola pozwoli ocenić 
organizację procesu naboru i kształce-
nia kandydatów w świetle szczególnej 
specyfiki służby oraz wymagań stawia-
nych funkcjonariuszom realizującym 

obowiązki związane z rozpoznawaniem, 
zapobieganiem i zwalczaniem różnego 
rodzaju zagrożeń.

6. Jednym z aspektów bezpieczeń-
stwa publicznego jest zapewnienie bez-
pieczeństwa imprez masowych. W ra-
mach kontroli prowadzonej na terenie 
województwa łódzkiego ocenione zo-
stanie wypełnianie przez prezydentów, 
burmistrzów i wójtów, komendantów 
Policji oraz komendanta właściwej 
terytorialnie jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej obowiązków nałożo-
nych ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych. Od 2000 r., kiedy kontro-
lowana była realizacja wspomnianych 

W ramach priorytetu „Państwo 
sprawne i przyjazne obywatelo-
wi” wyodrębniono obszary: obro-
na państwa oraz Siły Zbrojne RP; 
ochrona porządku publicznego 
i bezpieczeństwo wewnętrzne; 
funkcjonowanie administracji rzą-
dowej i samorządu terytorialne-
go, w tym realizacja przez orga-
ny państwa funkcji nadzorczych 
i kontrolnych; obsługa obywatela 
przez urzędy administracji pub-
licznej i służby publiczne; kształ-
cenie, nauczanie, wychowanie, 
kultura fizyczna dzieci i młodzieży; 
pomoc społeczna i prawa socjal-
ne; ochrona zdrowia i organizacja 
opieki zdrowotnej; zagospodaro-
wanie przestrzenne, architektura 
i budownictwo; ochrona i kształ-
towanie środowiska oraz racjonal-
ne wykorzystanie jego zasobów.
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przepisów, sytuacja w tej dziedzinie 
pogorszyła się. Poważne zagrożenie 
stanowi zwłaszcza zachowanie agre-
sywnych kibiców podczas meczów 
piłki nożnej. Sprawdzenie przygoto-
wania organów samorządowych i służb 
porządkowych do zabezpieczenia im-
prez masowych jest szczególnie istot-
ne w perspektywie mających się odbyć 
w Polsce w 2012 r. Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej.

7. Kontrola podejmująca temat two-
rzenia warunków do wykonania nieod-
płatnych prac społecznie użytecznych 
w ramach kary ograniczenia wolności 
pozwoli ocenić skuteczność działań or-
ganów jednostek samorządu terytorial-
nego oraz właściwych w tej kwestii pod-
miotów. Obowiązek wykonywania przez 
skazanych prac tego rodzaju orzeka sąd, 
lecz istnieje niebezpieczeństwo, że brak 
miejsc pracy i ograniczanie zatrudnienia 
mogą utrudnić ich wykonanie.

W zakresie funkcjonowania admini-
stracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego oraz realizacji przez organy 
państwa funkcji nadzorczych i kontrol-
nych podjętych zostanie 5 tematów.

1. Przeprowadzona w 2004 r. kontro-
la organizacji i funkcjonowania służby 
cywilnej wykazała, że w stopniu niewy-
starczającym zrealizowano jedno z pod-
stawowych założeń ustawy o służbie 
cywilnej, czyli obsadzanie stanowisk 
w drodze otwartego, konkurencyjnego 
postępowania. 24 marca 2009 r. weszła 
w życie nowa ustawa o służbie cywilnej, 
która zastąpiła poprzednio obowiązują-
cą oraz ustawę o państwowym zasobie 
kadrowym i wysokich stanowiskach 

państwowych. Zaplanowana na 2011 r. 
kontrola funkcjonowania służby cywil-
nej w administracji publicznej w ra-
mach nowych regulacji prawnych po-
zwoli ocenić osiągnięte tą drogą efekty 
z perspektywy dwóch minionych lat.

2. Wybrane aspekty bezpieczeń-
stwa sektora finansowego badane będą 
z punktu widzenia wypełniania obo-
wiązków nadzorczych i kontrolnych 
przez właściwe organy i instytucje. 
Kontrola działań związanych z zapew-
nieniem stabilności sektora bankowe-
go, przeprowadzona w 2009 r., ujaw-
niła niedociągnięcia w funkcjonowaniu 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz współpracy między UKNF, Naro-
dowym Bankiem Polskim i ministrem 
finansów, mogące wpływać zarówno 
na bieżące działanie tych instytucji, 
jak i na ich zachowanie w sytuacji za-
grożenia. Uzasadnia to przeprowadze-
nie badań sprawdzających wykonanie 
wniosków pokontrolnych, a ponadto 
pozwalających poznać reakcję właś-
ciwych organów na słabości w zabez-
pieczeniu sektora, ujawnione zarówno 
przez zjawiska kryzysowe, jak i w wy-
niku bieżącej analizy funkcjonowania 
rynków finansowych.

3. Zasadniczym powodem kontroli 
poświęconej audytowi wewnętrznemu 
w systemie kontroli zarządczej są zwią-
zane z nim zmiany prawne. Ustawa 
o finansach publicznych z 2009 r. pod-
niosła jego rangę. Zakłada się, że wyniki 
badań pozwolą ocenić funkcjonowanie 
audytu wewnętrznego w urzędach ad-
ministracji rządowej po wprowadzeniu 
zmian systemowych oraz przyczynią 
się do identyfikacji obszarów ryzyka.
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4. Zgodnie z wytycznymi Unii Eu-
ropejskiej, udział energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych w ogólnym 
obrocie energią elektryczną w 2009 r. 
powinien stanowić 8,7%, faktycznie 
zaś było to około 1,2%. Przedsiębior-
stwa energetyczne, które nie osiągnęły 
wymaganego wskaźnika, są zobowią-
zane do wnoszenia na rzecz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej tzw. opłaty 
zastępczej, która w 2008 r. wynosiła 
367 mln zł. Wskutek corocznego pod-
noszenia wysokości limitu, opłata ta 
będzie wzrastać. Kontrola dotycząca 
rozwoju i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej pozwoli 
ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy, 
jego konsekwencje dla taryf na energię 
elektryczną, a także umożliwi ocenę 
działań podejmowanych przez admini-
strację rządową w celu wspierania roz-
woju odnawialnych źródeł energii.

5. Większość gmin nie radzi sobie 
z utrzymaniem porządku w miejscach 
publicznych. O zaniedbaniach świad-
czy m.in. brak szaletów publicznych, 
niewystarczająca liczba koszy na śmie-
ci, dopuszczanie do zanieczyszczania 
odpadami i odchodami ulic, parków, 
lasów i terenów otwartych. Kontrola 
utrzymania przez gminy czystości i po-
rządku w miejscach publicznych, której 
przedmiotem będzie ocena odpowied-
nich działań jednostek samorządu tery-
torialnego, podjęta zostanie ze względu 
na społeczną wagę tego zagadnienia, 
a także potrzebę poprawy wizerun-
ku Polski w perspektywie wzmożo-
nego ruchu turystycznego w związku 
z EURO 2012.

Obszar działań kontrolnych okre-
ślony jako obsługa obywatela przez 
administrację publiczną oraz służby 
publiczne obejmie 2 tematy.

1. Ocenie zostaną poddane efekty 
wdrażania przedsięwzięć z zakresu 
e-administracji oraz zarządzanie in-
formatyzacją w państwie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zadań publicz-
nych wyszczególnionych w rządowym 
„Planie informatyzacji państwa na lata 
2007-2010”. Mimo że informatyza-
cja administracji publicznej pochła-
nia coraz wyższe kwoty, wydatki te 
w społecznym odczuciu nie przynoszą 
odczuwalnych efektów. Poprzednie 
kontrole wykazały, że plany informa-
tyzacji nie są realizowane oraz że nie 
zostały dopracowane związane z nią 
kwestie prawne.

2. Ta sama problematyka, tym razem 
z punktu widzenia potrzeb obywatela, 
będzie badana w kontroli działań orga-
nów administracji publicznej podejmo-
wanych w celu zapewnienia dostępu do 
sieci i usług telekomunikacyjnych. Do-
tychczasowe zamierzenia administracji 
rządowej i samorządowej na tym polu 
nie doprowadziły do zauważalnego zni-
welowania dystansu dzielącego Polskę 
od innych krajów UE. W lipcu 2010 r. 
weszła w życie ustawa o wspieraniu roz-
woju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
która powinna usprawnić inwestowanie 
w infrastrukturę telekomunikacyjną. 
Istnieje również możliwość wykorzy-
stania do tego środków unijnych.

Kształcenie, nauczanie, wychowa-
nie, kultura fizyczna dzieci i młodzie-
ży – to obszar, w którym przewidziano 
3 kontrole.
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1. Potrzeba zbadania nadzoru pedago-
gicznego sprawowanego przez kuratorów 
oświaty i dyrektorów szkół publicznych 
wiąże się z istotnymi zmianami w zasa-
dach korzystania z tego podstawowego 
instrumentu nadzoru państwowego nad 
jakością edukacji. Dotychczasowe kon-
trole, poświęcone organizacji i finanso-
waniu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 
opiece nad uczniami szczególnie uzdol-
nionymi, przeciwdziałaniu zjawiskom 
patologii w szkołach i placówkach oświa-
towych, ujawniły liczne nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu tego nadzoru. 
NIK oceni, czy obecnie nadzór pedago-
giczny jest sprawowany właściwie oraz 
w jakim zakresie wykonane zostały 
wnioski z poprzednich kontroli.

2. Podobny, sprawdzający charakter 
po kontroli o zbliżonej tematyce prze-
prowadzonej w 2003 r., będą miały 
badania organizacji i finansowania 
kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Wcześniejsze kontrole rea-
lizacji obowiązku szkolnego i obowiąz-
ku nauki, organizacji i finansowania 
dokształcania i doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli oraz funkcjonowania 
systemu awansu w tej grupie zawodo-
wej ujawniły liczne nieprawidłowości 
zarówno w systemie kształcenia na-
uczycieli, jak i wydatkowaniu na ten 
cel środków publicznych. Ich ustale-
nia, a zwłaszcza wnioski wypływające 
z ostatniej spośród wymienionych kon-
troli, staną się płaszczyzną odniesienia 
dla nowych badań.

3. Kontrola NIK z 2006 r. wykaza-
ła, że sporządzane przez szkoły spra-
wozdania służące finansowaniu zadań 
oświatowych zawierały nierzetelne 

dane o liczbie uczniów wymagających 
specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy. Wskutek bezpodstawnego zali-
czania uczniów przez dyrektorów szkół 
do grona osób dotkniętych poszczegól-
nymi rodzajami niepełnosprawności, 
organy prowadzące szkoły uzyskały 
zawyżoną subwencję oświatową. Pla-
nowana kontrola gromadzenia danych 
o szkołach specjalnych w systemie in-
formacji oświatowej zweryfikuje po-
prawność danych służących naliczaniu 
części oświatowej subwencji ogólnej, 
pomoże również ustalić, czy szkoły 
spełniają warunki niezbędne do pro-
wadzenia oddziałów integracyjnych 
i terapeutycznych.

Kolejnym obszarem badań kontrolnych 
jest pomoc społeczna i prawa socjalne. 
Tu Izba przeprowadzi 2 kontrole. 

1. Nierzadkie są przypadki kilkulet-
nich nawet opóźnień w zgłaszaniu dzieci 
do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 
przez placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze. Szanse dziecka na adopcję 
znacznie zmniejszają także przewlekłe 
procedury sądowe i administracyjne. 
W wyniku kontroli postępowania wobec 
dzieci przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych w celu po-
wrotu do wychowania w rodzinie i współ-
działania tych placówek z ośrodkami 
adopcyjno-opiekuńczymi oceniona zo-
stanie skuteczność określonego w usta-
wie o pomocy społecznej systemu po-
stępowania z punktu widzenia potrzeby 
realizacji prawa dziecka do wychowania 
w rodzinie naturalnej.

2. Realizacja programu aktywizacji 
zawodowej osób do 30. roku życia w wo-
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jewództwie lubuskim zbadana zostanie 
w celu sprawdzenia, czy program ten, 
wprowadzony w 2010 r. przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, stano-
wi skuteczne wsparcie dla młodzieży 
wchodzącej na rynek pracy i przynosi 
spodziewane rezultaty oraz czy przy-
znanymi środkami gospodaruje się 
w sposób właściwy. W województwie 
lubuskim jest on realizowany przez 
9 powiatowych urzędów pracy, które 
dysponują na ten cel kwotą ok. 13 mln zł. 
Działania aktywizujące bezrobotnych 
obejmą szkolenia podnoszące umie-
jętność poszukiwania pracy, szkolenia 
połączone ze stażem, przygotowaniem 
zawodowym lub utworzeniem miejsc 
pracy oraz pożyczki na sfinansowanie 
kosztów podnoszenia kwalifikacji.

Ochrona zdrowia oraz organizacja 
opieki zdrowotnej jak co roku nale-
żeć będzie do zagadnień, którym NIK 
poświęci dużo uwagi – zaplanowano 
4 kontrole. 

1. Znowelizowana w 2008 r. usta-
wa o ochronie zdrowia psychicznego 
wprowadziła wiele zmian, mających na 
celu poprawę organizacji i dostępno-
ści świadczeń opieki psychiatrycznej. 
Ustanowiła też mechanizmy zabezpie-
czające prawa pacjentów, m.in. powołu-
jąc instytucję Rzecznika Praw Pacjenta 
Szpitala Psychiatrycznego. Kontrola 
przestrzegania praw pacjenta w leczni-
ctwie psychiatrycznym pozwoli ustalić, 
jak nowe rozwiązania systemowe wpły-
nęły na funkcjonowanie opieki psychia-
trycznej w polskim systemie ochrony 
zdrowia i stwierdzić, czy prawa pacjen-
ta są respektowane w praktyce.

2. Potrzeba sprawdzenia funkcjono-
wania systemu ratownictwa medycz-
nego wiąże się z jego negatywną oceną, 
sformułowaną w wyniku dwóch po-
przednich kontroli. Obowiązująca od 
stycznia 2007 r. ustawa o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym w założe-
niu kompleksowo reguluje organizację 
i działanie tego systemu. Z sygnałów 
prasowych oraz wypowiedzi lekarzy 
wynika jednak, że nadal występują 
w nim liczne nieprawidłowości. Kon-
trola umożliwi uzyskanie informacji 
niezbędnych do oceny rzeczywistego 
stanu systemu ratownictwa w Polsce, 
sposobu wykorzystania szpitalnych 
oddziałów ratunkowych i zespołów 
ratownictwa medycznego, a także 
dostępności świadczonych przez nie 
usług zdrowotnych oraz prawidłowości 
ich finansowania.

3. Turnusy rehabilitacyjne, organizo-
wane przy udziale środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, stanowią formę 
aktywnej kuracji połączonej z elemen-
tami wypoczynku. Kontrola organiza-
cji i finansowania turnusów rehabilita-
cyjnych pozwoli ocenić prawidłowość 
przyjętych rozwiązań, umożliwi rów-
nież sprawdzenie, czy środki finanso-
we są przyznawane i wydawane zgod-
nie z przepisami.

4. W ramach kontroli finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej w latach 
2008–2010 oceniona zostanie prawidło-
wość sposobu finansowania tych świad-
czeń ze środków publicznych w ramach 
umów zawartych z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia oraz tzw. nadwykonań, 
a także z innych źródeł, m.in. z opłat 
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ponoszonych przez pacjentów. Badania 
obejmą: specjalistyczną ambulatoryjną 
opiekę zdrowotną, lecznictwo stacjo-
narne oraz diagnostykę medyczną.

Zagospodarowanie przestrzenne, ar-
chitektura i budownictwo – to kolejny 
obszar badań, ujęty w 2 tematach.

1. Nieskuteczne okazały się dotych-
czasowe działania organów administra-
cji publicznej, mające na celu stworze-
nie zintegrowanego systemu ewidencji, 
rejestrów i baz danych zawierających 
informacje o terenie. Dostęp do ta-
kich informacji, gromadzonych przez 
administrację na różnych szczeblach 
i w różnych sektorach gospodarczych, 
ma ułatwić wszystkim zainteresowanym 
podmiotom ustawa z 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzen-
nej. Kontrola prawidłowości prowadzenia 
baz danych, jako podstawy do tworzenia 
infrastruktury informacji przestrzennej 
umożliwi ocenę realizacji postanowień 
wspomnianej ustawy, w tym aktual-
ności i dostępności danych o nierucho-
mościach, uzbrojeniu terenu, sieciach 
transportowych, obszarach chronionych, 
a także zagrożonych powodzią.

2. Kontrola realizacji zadań w zakre-
sie gospodarki mieszkaniowej przez or-
gany administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego (JST) podję-
ta została w wyniku badań w obszarze 
polityki mieszkaniowej, z których wy-
nikało, że opracowane przez organy ad-
ministracji rządowej instrumenty ma-
jące stymulować rozwój budownictwa 
nie przyniosły wymiernych efektów. 
W ostatnich latach nie realizowano 
żadnego wieloletniego planu wspierania 

mieszkalnictwa środkami publicznymi, 
czego skutkiem był utrzymujący się per-
manentnie niedostatek mieszkań do-
stępnych dla osób o średnich i niższych 
dochodach. W dokumencie „Polska 
2025. Długookresowa strategia trwałe-
go i zrównoważonego rozwoju” założo-
no zrównanie w 2025 r. liczby miesz-
kań z liczbą gospodarstw domowych, 
zaś w przyjętej w listopadzie 2006 r. 
„Strategii rozwoju kraju 2007–2015” 
zapowiadano stworzenie bodźców in-
stytucjonalnych i finansowych do in-
westowania w mieszkalnictwo. 

W ostatnim obszarze badań kontrol-
nych w ramach omawianego prioryte-
tu, poświęconym ochronie i kształto-
waniu środowiska oraz racjonalnemu 
wykorzystaniu jego zasobów, Izba za-
planowała 7 kontroli. 

1. Sprawdzając realizację zadań usta-
wowych w parkach krajobrazowych, NIK 
oceni zakres i prawidłowość prowadzo-
nych przez nie działań służących zacho-
waniu i popularyzacji miejscowych war-
tości przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych i krajobrazowych. Zbada-
ne zostaną: organizacja działalności par-
ków, współpraca z regionalnymi dyrek-
cjami ochrony środowiska (szczególnie 
dla obszarów Natura 2000), realizacja 
ustawowych obowiązków parków kra-
jobrazowych, źródła i wysokość środ-
ków przeznaczanych na ich działalność, 
a także sposób ich wykorzystania.

2. Mogilnik, to składowisko substancji 
szczególnie niebezpiecznych – odpadów 
trujących, przeterminowanych środków 
ochrony roślin, środków farmaceutycz-
nych itp. „Krajowy plan gospodarki 

– 18 –18 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audytx   



odpadami 2010” z grudnia 2006 r. za-
kładał likwidację wszystkich mogilni-
ków na terenie kraju do końca 2010 r. 
Według posiadanych informacji, proces 
ten, rozpoczęty w 1999 r., w większo-
ści województw nie został zakończony. 
Za podjęciem kontroli realizacji „Kra-
jowego planu gospodarki odpadami 
2010” w zakresie likwidacji mogilników 
przemawia zarówno wysokość środków 
finansowych zaangażowanych w ten 
proces, jak i niezadowalające efekty do-
tychczasowych działań. 

3. Kontrolę przygotowania do reali-
zacji kluczowych inwestycji infrastruk-
turalnych na terenie województwa lu-
belskiego pod względem uwarunkowań 
środowiskowych wywołały zaniedbania 
w tej mierze, zagrażające terminowemu 
ich wykonaniu. Brakuje wymaganych 
decyzji lub są one wydawane z opóź-
nieniem, a prowadzone postępowania 
stanowią dla organizacji ekologicznych 
okazję do kwestionowania lokalizacji 
i sposobu realizacji inwestycji oraz sta-
wiania żądań, które media określają 
mianem „ekoterroryzmu”. Stąd potrze-
ba ustalenia, czy instytucje odpowie-
dzialne za przygotowanie wspomnia-
nych inwestycji przy wykonywaniu 
swoich zadań uwzględniają wymagania 
wynikające z uwarunkowań środowi-
skowych, a organy administracji pub-
licznej prowadzą postępowania rzetel-
nie, terminowo i zgodnie z przepisami.

4. Przedmiotem kontroli realizacji 
projektu „Rozbudowa i moderniza-
cja infrastruktury wodno-ściekowej 
w regionie Wielkich Jezior Mazurskich 
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior 
Mazurskich” będzie skuteczność dzia-

łań podejmowanych w celu wyelimino-
wania lub ograniczenia spływu zanie-
czyszczeń do jezior oraz prawidłowości 
wykorzystania i rozliczenia środków 
przeznaczonych na realizację zadań 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 
Projekt ten, o wartości 160 mln zł, po-
winien przyczynić się do rozwiązania 
jednego z najważniejszych problemów 
regionu, jakim jest pogarszanie się ja-
kości wód w jeziorach, spowodowane 
przede wszystkim brakiem komplek-
sowej gospodarki ściekowej. Potrze-
ba podjęcia kontroli wynika zarówno 
z wielkości zaangażowanych środków, 
jak i znaczenia Wielkich Jezior Mazur-
skich – jednego z najcenniejszych pod 
względem przyrodniczym i krajobrazo-
wym regionów w kraju i na świecie.

5. Na konieczność zbadania działal-
ności związanej z unieszkodliwianiem 
odpadów medycznych na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego wskazują 
sygnały o niewłaściwym postępowaniu 
miejscowych przedsiębiorców, a także 
interpelacje poselskie i sprawozdania 
z prac sejmowej Komisji Przyjazne Pań-
stwo. Zbadana zostanie prawidłowość 
wydawania i egzekwowania decyzji ad-
ministracyjnych związanych z gospoda-
rowaniem odpadami medycznymi, le-
galność i efektywność funkcjonowania 
obiektów termicznego ich unieszkod-
liwiania, a także przestrzeganie przez 
przedsiębiorców przepisów prawa i de-
cyzji administracyjnych określających 
warunki korzystania ze środowiska.

6. Usuwanie przez przedsiębiorstwa 
górnicze szkód wywołanych ruchem 
zakładu górniczego stanowi kwestię 
istotną na terenach, na których prowa-
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dzone jest wydobycie kopalin. Świad-
czą o tym spory między spółką eks-
ploatującą śląski odcinek autostrady 
A4 a Kompanią Węglową SA, doty-
czące ustalenia odpowiedzialności za 
szkody powstałe na autostradzie. Nie 
bez znaczenia jest również to, że de-
gradacja terenów wywołana eksploata-
cją górniczą spowodowała naruszenie 
stosunków wodnych, czego skutkiem 
jest zalewanie okolicznych obszarów 
w trakcie intensywnych opadów at-
mosferycznych. Poprzednie kontrole, 
dotyczące m.in. szkód wynikłych z re-
aktywacji starych zrobów, poruszały 
te zagadnienia jedynie częściowo.

7. Opierając się na ustaleniach kon-
troli gospodarki ściekowej gminy na ob-
szarach nieobjętych systemem kanaliza-
cji zbiorczej, NIK oceni realizację przez 
organy gmin ich zadania własnego, ja-
kim jest usuwanie i oczyszczanie ście-
ków komunalnych na wspomnianych 
terenach. Jakkolwiek gminy dysponują 
wieloma instrumentami, jednak nie 
wywiązują się ze swoich obowiązków 
w sposób należyty. Potwierdzają to wy-
niki kontroli rozpoznawczej, przepro-
wadzonej w gminie miejsko-wiejskiej 
Siewierz, która wykazała, że w 2009 r. 
do oczyszczalni nie dotarło prawie 
trzy czwarte wytworzonych ścieków, 
a spośród prawie 2,7 tys. zbiorników 
na terenie gminy tylko 296 (11%) było 
opróżnianych regularnie.

Państwo efektywnie zarządzające 
zasobami publicznymi
Ten priorytetowy kierunek, związany 
z budżetem i gospodarką, skupia sie-
dem obszarów kontrolnych. 

W obszarze obejmującym wykonywa-
nie budżetu państwa, deficyt budże-
towy i dług publiczny oraz budżet 
zadaniowy poza 98 kontrolami wyko-
nania budżetu państwa w 2010 r., prze-
widziane zostały 3 inne kontrole.

W tym roku działalność kontrolna 
NIK, podobnie jak w latach ubiegłych, 
koncentrować się będzie w znacznej 
mierze na kontrolach budżetowych. 
Kontrole wykonania budżetu państwa 
w 2010 r. obejmą proces gromadzenia, 
wydatkowania środków publicznych, 
a także prawidłowość realizacji zadań 
finansowanych za ich pomocą. Ich rezul-
taty, a także wyniki kontroli „okołobu-
dżetowych” uwzględnionych w „Planie 
pracy NIK na 2011 r.”, których zada-
niem jest pogłębienie i uszczegółowie-
nie badań dotyczących gospodarowania 
środkami publicznymi, będą stanowiły 
podstawę do sporządzenia analizy wy-
konania budżetu państwa.

1. Obowiązek przeprowadzenia kon-
troli wykonania założeń polityki pienięż-
nej w 2010 r. i przedłożenie jej wyników 
Sejmowi RP w formie analizy wykona-
nia założeń polityki pieniężnej, przed-
stawianej łącznie z analizą wykonania 
budżetu państwa, wynika z Konstytucji 
RP oraz ustawy o Najwyższej Izbie Kon-
troli. Tematyka kontroli będzie obejmo-
wała ocenę realizacji przez Narodowy 
Bank Polski jej podstawowych celów. 

2. Planowana w ramach kontroli wyko-
nania budżetu państwa w 2010 r. kontro-
la powiązania budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego z budżetem państwa 
w zakresie wybranych dochodów i wydat-
ków w 2010 r. pozwoli ocenić z punktu 
widzenia ustawowych kryteriów prawid-
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łowość planowania i realizacji wybranych 
dochodów i wydatków budżetowych 
JST, związanych z wykonywaniem zadań 
finansowanych lub współfinansowanych 
ze środków pochodzących z subwencji, 
dotacji celowych i środków z budże-
tu Unii Europejskiej, transferowanych 
z podsektora rządowego.

3. Kontrola zatytułowana wdraża-
nie budżetu państwa w układzie zada-
niowym – ocena procesu planowania 
i procesów sprawozdawczych zostanie 
przeprowadzona we wszystkich mini-
sterstwach i urzędach wojewódzkich 
oraz wybranych centralnych urzędach 
administracji rządowej. Budżet zada-
niowy, którego wdrażanie w sekto-

rze rządowym finansów publicznych 
trwa od 2006 r., jest jednym z nowo-
czesnych narzędzi, umożliwiających 
doskonalenie systemu zarządzania 
państwem, dzięki wprowadzeniu tzw. 
zarządzania przez rezultaty. Zanim 
struktura zadaniowa (funkcja, zadanie, 
podzadanie) – nadana przez ministra 
finansów w uzgodnieniu z poszczegól-
nymi ministrami działowymi – zastąpi 
istniejącą obecnie strukturę budżetu 
(część, dział, rozdział), NIK zamierza 
dokonać oceny zgodności przyjętej 
struktury zadań z obowiązkami pań-
stwa wynikającymi z Konstytucji RP, 
ustawy o działach administracji rządo-
wej i ustaw systemowych.

Pozyskiwanie dochodów publicznych 
oraz skuteczność aparatu skarbowego 
będą badane w trakcie 6 kontroli. 

1. Znaczne straty w dochodach bu-
dżetowych, jakimi grozi omijanie prze-
pisów akcyzowych, są zasadniczym 
powodem podjęcia kontroli opodatko-
wania akcyzą wyrobów alkoholowych. 
Centralne Biuro Śledcze ujawniło, że 
w latach 2008–2009 zyski pochodzące 
z nielegalnej produkcji lub przemytu 
oraz wprowadzania do obrotu wyrobów 
spirytusowych były jednym z głównych 
źródeł dochodów grup przestępczych. 
Kontrola pozwoli na ustalenie, czy od-
powiednie polskie przepisy i procedury 
są zgodne z ustawodawstwem unijnym, 
a organy celne skutecznie przeciwdziałają 
tego rodzaju przestępczości podatkowej.

2. Prawidłowość postępowań urzę-
dów skarbowych i urzędów kontroli 
skarbowej w sprawach o wykroczenia 
i przestępstwa skarbowe pozostawiała 

Priorytetowy w 2011 r. kierunek 
„Państwo efektywnie zarządza-
jące zasobami publicznymi” po-
dzielono na obszary kontrolne 
poświęcone: wykonywaniu bu-
dżetu państwa, deficytowi budże-
towemu i długowi publicznemu, 
budżetowi zadaniowemu; pozy-
skiwaniu dochodów publicznych, 
skuteczności aparatu skarbowe-
go; gospodarowaniu publicznymi 
środkami finansowymi; gospo-
darowaniu mieniem Skarbu Pań-
stwa oraz mieniem samorządu 
terytorialnego, w tym procesom 
restrukturyzacji i prywatyzacji; 
pomocy publicznej i udzielaniu do-
tacji; funkcjonowaniu oraz rozwo-
jowi infrastruktury; gospodarce 
wodnej i ochronie przeciwpowo-
dziowej.
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w poprzednich latach wiele do życze-
nia. Kontrola z 2002 r. wykazała, że 
urzędy skarbowe nie wykorzystywały 
uzyskanych informacji o naruszeniach 
przepisów podatkowych do wszczę-
cia postępowań karnych skarbowych. 
Miały miejsce nieuzasadnione opóź-
nienia w przekazywaniu protokołów 
kontroli do komórek wymiarowych, 
a wniosków o wszczęcie postępowa-
nia przygotowawczego – do komórek 
ds. karnych skarbowych. Nawet gdy 
stosowne wnioski zostały złożone, nie 
zawsze były wszczynane postępowa-
nia przygotowawcze, zaś w co czwartej 
sprawie następowało przedawnienie 
karalności czynów. Planowana kontro-
la umożliwi sprawdzenie, czy sytuacja 
poprawiła się, czy też nadal występują 
nieprawidłowości w tych istotnych dla 
budżetu państwa działaniach.

3. Prawidłowość ustalania i egzekucji 
opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z funkcjonowaniem dróg 
będzie przedmiotem kontroli pobie-
rania opłat za zajęcie pasa drogowego 
przez zarządców dróg w województwie 
małopolskim. Jak ujawniła poprzed-
nia kontrola, zaniedbania w tej mierze 
przyczyniły się do powstania uszczu-
pleń w dochodach przeznaczanych na 
utrzymanie dróg, szacowanych w skali 
kraju na ponad 320 mln zł. Znaczny 
upływ czasu od zakończenia wspo-
mnianej kontroli (10 lat) uzasadnia 
ponowienie badań, których wyniki po-
zwolą m.in. ocenić stan realizacji wnio-
sków pokontrolnych NIK.

4. W efekcie kontroli wyłączania 
gruntów z produkcji rolniczej i jego skut-
ków dla ewidencji podatkowej w gminach 

ocenione zostaną działania organów ad-
ministracji publicznej związane z wyda-
waniem decyzji o zmianie użytkowania 
gruntów. Badania tego obszaru w 2006 r. 
ujawniły wiele nieprawidłowości w aktu-
alizacji statusu gruntów, a co za tym idzie 
– w sposobie ich opodatkowania. Skutki 
finansowe tych błędów mają znaczenie 
dla budżetów JST, szczególnie w więk-
szych miastach i gminach o intensywnej 
zabudowie. W wyniku kontroli sformu-
łowano liczne wnioski de lege ferenda. 
Obszar ten powinien być skontrolowany 
ponownie, z uwzględnieniem dokona-
nych zmian prawnych i organizacyjnych.

5. W wielu wypadkach nie jest pro-
wadzona na bieżąco aktualizacja opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości Skarbu Państwa. 
Przeprowadzone w ubiegłych latach 
badania, w tym kontrole wykonania 
budżetu państwa, wykazały zanie-
dbania w naliczaniu i pobieraniu ta-
kich opłat. Starostowie nie korzystali 
z uprawnienia do przeszacowania war-
tości udostępnianych nieruchomości 
i aktualizowania opłat rocznych, mimo 
że wartość nieruchomości uległa zmia-
nie. Wyniki kontroli staną się podstawą 
oceny obecnego stanu aktualizacji opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości Skarbu Państwa 
oraz pozwolą oszacować wielkość utra-
conych ewentualnie wpływów.

6. Skontrolowane zostaną również 
ulgi udzielane przez gminy w odnie-
sieniu do podatków stanowiących ich 
dochód w latach 2008–2010. Dotych-
czasowe kontrole w urzędach gmin 
i miast wskazywały na nieprawidłowe 
stosowanie ulg w podatkach samorzą-
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dowych przez wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Ulg takich, w po-
staci umorzeń, rozkładania na raty oraz 
odraczania płatności z tytułu należności 
podatkowych, udzielano niejednokrot-
nie bez wystarczającego uzasadnienia. 
Beneficjentami w przeważającej mie-
rze byli przedsiębiorcy, którzy pomimo 
osiągania zysków z działalności gospo-
darczej otrzymywali ulgi ze względu na 
„ciężką sytuacją materialną”. Kontrola 
pozwoli ocenić, czy podobne praktyki 
w dalszym ciągu mają miejsce i jaka 
jest skala tego patologicznego zjawiska.

Niemal czwartą część wszystkich poza-
budżetowych kontroli planowych NIK 
zamierza poświęcić kwestii gospodaro-
wania publicznymi środkami finanso-
wymi. W tym obszarze badań przepro-
wadzonych zostanie 19 kontroli.

1. W ramach kontroli wykonania 
budżetu państwa w 2010 r. zbadana 
będzie realizacja inwestycji finansowa-
nych ze środków publicznych. Umożli-
wi to ocenę skuteczności nadzoru spra-
wowanego przez dysponentów części 
budżetowych nad środkami publicz-
nymi wydatkowanymi na inwestycje 
budowlane oraz sprawdzenie sposobu 
ich realizacji. Przewiduje się, że zbada-
ne zostaną inwestycje wieloletnie wy-
mienione w załączniku nr 8 do ustawy 
budżetowej na 2010 r., a także inne, 
w tym finansowane lub współfinanso-
wane ze środków budżetu państwa.

2. Powodem zainteresowania Izby wy-
datkami na działania promocyjne pono-
szonymi przez jednostki samorządu tery-
torialnego jest istotne znaczenie takich 
przedsięwzięć dla wspierania rozwoju 

lokalnego w różnych wymiarach – spo-
łecznym, środowiskowym, gospodar-
czym i przestrzennym. Działaniom tym 
sprzyja przyjęcie odpowiedniej strate-
gii rozwoju – nastawienie na określoną 
dziedzinę (np. turystykę), przygotowa-
nie odpowiednich materiałów informa-
cyjnych, a także współpraca z innymi 
jednostkami samorządu. Aby były one 
skuteczne, wymagają wyasygnowania 
określonych środków. Wyniki kontroli 
pozwolą oszacować wysokość wydatków 
samorządowych na działania promocyj-
ne, sprawdzić ich skuteczność oraz sto-
pień osiągania założonych celów.

3. Utrzymanie ponad 400 urzędów 
i 16 izb skarbowych kosztuje budżet 
około 2,9 mld zł rocznie. Wielkość ta 
wskazuje na potrzebę zbadania pra-
widłowości gospodarowania przez owe 
jednostki przydzielonymi im środkami 
budżetowymi. Temu właśnie celowi 
ma służyć kontrola wykonania pla-
nów finansowych przez wybrane izby 
i urzędy skarbowe. Poprzednia kon-
trola, o zbliżonym zakresie, wykazała 
nieprawidłowości we wszystkich ba-
danych jednostkach, w tym narusza-
nie dyscypliny finansów publicznych. 
Planowana kontrola umożliwi spraw-
dzenie stanu realizacji sformułowa-
nych wówczas wniosków. Jej wyniki 
zostaną także wykorzystane do oceny 
wykonania budżetu państwa w 2011 r., 
w części 19 – Budżet, finanse publicz-
ne i instytucje finansowe.

4. Funkcjonowanie wybranych in-
stytutów badawczych nadzorowanych 
przez ministra zdrowia rozpatrywane 
będzie w kontekście niepokojących 
zmian, jakie nastąpiły w ich sytuacji 
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finansowej. W ciągu ostatnich 3 lat 
o prawie 60% wzrósł stan zobowią-
zań wymagalnych grupy jednostek ba-
dawczo-rozwojowych i samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej, nadzorowanych przez wspomnia-
nego ministra. Zwiększenie zadłużenia 
nastąpiło w sytuacji, gdy zobowiązania 
wymagalne ogółu samodzielnych pub-
licznych ZOZ wykazywały tendencję 
malejącą. Istnieje zatem potrzeba usta-
lenia przyczyn tego zjawiska, a także 
wskazania środków, które zmienią nie-
korzystną sytuację.

5. Temat kolejnej kontroli – przy-
dzielanie i wykorzystywanie przez 
ARiMR dopłat do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów inwesty-
cyjnych na rzecz rolnictwa – wiąże 
się z koniecznością sprawdzenia, jak 
funkcjonują obowiązujące w tej mie-
rze uregulowania. Od 1 maja 2007 r. 
weszły w życie nowe, dostosowane do 
wymagań Unii Europejskiej, zasady 
przyznawania dopłat. Celem kontroli 
będzie zbadanie oraz ocena celowości 
i legalności ich przyznawania, w tym 
przestrzegania obowiązujących zasad, 
trybów i kryteriów, a także rzetelno-
ści monitorowania efektów kredyto-
wanych inwestycji.

6. Kontrole budżetowe w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz kontrole doraźne u beneficjentów 
dostarczają sygnałów, że środki kierowa-
ne na badania naukowe są konsumowa-
ne mało efektywnie. Należy zauważyć, 
że na ten cel przeznacza się corocznie 
kwoty sięgające 5 mld zł. Planowana 
kontrola wykorzystania środków pub-
licznych na naukę umożliwi ocenę pra-

widłowości finansowania nauki (w tym 
z funduszy Unii Europejskiej), a także 
efektywności badań naukowych i prac 
badawczo-rozwojowych.

7. Zbadanie efektów realizacji projek-
tów w ramach programów w zakresie 
kultury współfinansowanych ze środ-
ków europejskich jest nieodzowne ze 
względu na skalę podjętych działań. 
W dziedzinie kultury realizowanych 
jest obecnie kilkadziesiąt przedsięwzięć 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko, Mechani-
zmu Finansowego EOG (Europejski 
Obszar Gospodarczy), Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego, a także Pro-
gramu Kultura. Zaangażowanie budże-
tu państwa w ich współfinansowanie 
szacuje się na 130-150 mln zł rocznie. 
Uzasadnia to potrzebę oceny prawidło-
wości wykorzystania wyasygnowanych 
na ten cel środków publicznych oraz 
efektów uzyskanych w sferze kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. Środki dotacji z budżetu pań-
stwa do Funduszu Emerytalno-Ren-
towego Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego wyniosły w 2009 r. 
15,7 mld zł, co stanowiło 92% jego 
przychodów i miało istotny wpływ na 
wysokość deficytu sektora finansów 
publicznych. Celem kontroli funkcjo-
nowania systemu rolniczego ubezpie-
czenia emerytalnego będzie zbadanie, 
czy środki budżetowe zasilające sy-
stem były wykorzystywane w sposób 
celowy i oszczędny. Oceniona zostanie 
zasadność uczestniczenia w systemie 
rolniczego ubezpieczenia społecznego 
osób o wysokich dochodach, zwłaszcza 
prowadzących nierolniczą działalność 
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gospodarczą, prawidłowość wykorzy-
stania środków przeznaczanych na po-
krycie kosztów funkcjonowania KRUS, 
prawidłowość weryfikacji ubezpieczeń 
oraz wypłat świadczeń emerytalno-
-rentowych w przypadkach zbiegu 
z ubezpieczeniem w ZUS.

9. Kontrola realizacji w latach 
2010–2011 Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich, 
z uwzględnieniem wykorzystania po-
życzki Banku Światowego będzie konty-
nuacją badań prowadzonych w związku 
z porozumieniem Najwyższej Izby Kon-
troli i Banku Światowego. Ustalenia kon-
troli pozwolą ocenić sposoby spożytko-
wania i rozliczania kwot pochodzących 
z pożyczki Banku Światowego przez 
podmioty uczestniczące w programie.

10. Wykorzystanie środków publicz-
nych przez samorządowe ogrody zoolo-
giczne jest tematem całkowicie nowym. 
Dotychczas NIK nie kontrolowała kom-
pleksowo gospodarki finansowo-mająt-
kowej tych jednostek, których działal-
ność – prowadzona najczęściej w formie 
samorządowej jednostki budżetowej 
– obarczona jest wysokim ryzykiem za-
istnienia nieprawidłowości, ze względu 
na dysponowanie znacznymi środkami 
publicznymi i specyfikę zadań. W to-
ku kontroli oceniony zostanie sposób 
wykorzystania środków publicznych 
pochodzących z budżetów samorządo-
wych, dotacji budżetowych i funduszy 
Unii Europejskiej, na cele związane 
z ochroną zwierząt i zapewnienie im 
należytych warunków bytowania.

11. Powodem włączenia do pla-
nu pracy NIK kontroli finansowania 
przez gminy przedszkoli niepublicznych 

były sygnały o nieprawidłowościach 
w tej dziedzinie. Wszczęta kontrola 
skargowa, poświęcona finansowaniu 
przez jeden z samorządów miejskich 
przedszkoli niepublicznych, wykazała 
niewłaściwe wyliczenie kwot dotacji 
podmiotowej dla 6 takich placówek, 
nieterminowe przekazywanie pienię-
dzy i nieprawidłowe rozliczanie. Usta-
lenia kontroli posłużą do oceny dzia-
łalności przedszkoli niepublicznych 
i prawidłowości jej finansowania przez 
gminy.

12. Wydatki i koszty pozaprodukcyj-
ne w spółkach z większościowym udzia-
łem Skarbu Państwa będą przedmio-
tem dociekań NIK nie po raz pierwszy. 
Wyniki dotychczasowych kontroli 
podejmujących kwestię gospodaro-
wania majątkiem przez wspomniane 
spółki wskazywały, że część środków 
znajdujących się w dyspozycji zarzą-
dów wydawana jest na realizację zadań 
nieprzewidzianych w ich statutach. 
Najczęściej są to darowizny na przed-
sięwzięcia kulturalne, charytatywne, 
sportowe oraz wsparcie finansowe róż-
nych działań organizacji społecznych 
i fundacji. Brak w tych sprawach czy-
telnych reguł rodzi jednak przypusz-
czenia, iż majątek spółek może być wy-
korzystywany do celów niezgodnych 
z ich statutami, a także stwarza zagro-
żenie korupcją.

13. Innego rodzaju wątpliwości mogą 
budzić wydatki inwestycyjne w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. 
Kontrole NIK przeprowadzone w latach 
2008–2009 w starostwach powiato-
wych oraz w podległych im jednostkach 
wykazały uchybienia i nieprawidłowo-
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ści przy inwestycjach dofinansowa-
nych dotacjami z budżetu państwa. 
Planowane badania wydatków inwe-
stycyjnych w powiatowych jednostkach 
organizacyjnych pozwolą sprawdzić, 
czy środkami publicznymi gospodaro-
wano zgodnie z regułami określonymi 
w ustawie o finansach publicznych, 
w sposób umożliwiający terminową 
realizację zadań, a także czy zostały 
one prawidłowo zaewidencjonowane
i rozliczone. 

14. Kontrola finansowego wspierania 
sportu przez wybrane jednostki samo-
rządu terytorialnego powinna udzie-
lić odpowiedzi na pytanie, czy gminy, 
przekazując każdego roku klubom 
sportowym znaczące środki finansowe 
na realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej, robią to w sposób zgodny 
z przepisami. Gmina może zlecić wy-
łącznie te zadania, które mieszczą się 
w katalogu spraw publicznych o zasię-
gu lokalnym oraz zaspokajają zbiorowe 
potrzeby mieszkańców, ustawa o spor-
cie kwalifikowanym nie dopuszcza na-
tomiast udzielania przez jednostki sa-
morządu terytorialnego dotacji klubom 
sportowym. Kontrola przeprowadzona 
w jednostkach samorządowych i w do-
towanych przez nie podmiotach umoż-
liwi ocenę, czy przekazywane środki 
finansowe nie stanowią ukrytej formy 
niedozwolonego wspierania działalno-
ści klubów sportowych.

15. Realizacja przez gminy proekolo-
gicznych zadań inwestycyjnych w za-
kresie infrastruktury wodno-ściekowej 
w ramach dotychczas przeprowadzo-
nych kontroli nie była sprawdzana 
kompleksowo. Na potrzebę gruntow-

nego zbadania działalności gmin w tym 
zakresie wskazują stwierdzone po-
przednio nieprawidłowości: nierespek-
towanie przez inwestorów przepisów 
Prawa budowlanego oraz wybieranie 
wykonawców robót i dostawców usług 
z naruszeniem ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych. Poza zbadaniem 
przestrzegania postanowień wspo-
mnianych ustaw, podjęcie planowanej 
kontroli pozwoli sprawdzić, w jakim 
stopniu organy gmin wywiązują się 
z obowiązku zaspokajania zbiorowych 
potrzeb wspólnoty związanych z zaopa-
trzeniem w wodę oraz oczyszczaniem 
i usuwaniem ścieków komunalnych.

16. Proces planowania, realizacji 
i rozliczenia inwestycji sfinansowanych 
ze środków własnych, a także współ-
finansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej, obejmie kontrola realizacji za-
dań inwestycyjnych przez Uniwersytet 
Opolski i Politechnikę Opolską w latach 
2008–2011. Uczelnie te przeznaczają na 
wspomniany cel znaczne środki budże-
towe. Na potrzebę oceny prawidłowości 
przygotowania, realizacji i rozliczenia 
przez nie inwestycji wskazuje również 
to, że badania przeprowadzone w 2005 r. 
w Uniwersytecie Opolskim ujawniły 
wiele uchybień w wydawaniu środków 
publicznych na inwestycje i remonty.

17. Potrzeba ponownego zbadania 
stanu finansowania ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
zadań związanych z ochroną środowi-
ska, a także realizacji wniosków pokon-
trolnych, ma w głównej mierze związek 
ze skalą nieprawidłowości w przekazy-
waniu pomocy finansowej, ujawnionych 
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podczas poprzedniej kontroli. Polegały 
one na nieegzekwowaniu rzetelnego 
rozliczenia umów oraz braku zakłada-
nych efektów. Planowana kontrola po-
zwoli ocenić prawidłowość wykorzy-
stania środków Funduszu obecnie oraz 
stan realizacji wykonywanych zadań.

18. Kontrola funkcjonowania związ-
ków międzygminnych stanowi pokłosie 
badań przeprowadzonych w 2009 r. 
w Związku Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty, które ujawniły nieprawidłowo-
ści przy pozyskiwaniu i wykorzystaniu 
środków na realizację projektów. Na-
ruszane były tryb i zasady udzielania 
zamówień publicznych, dopuszczano 
także do wykonywania robót bez wy-
maganych pozwoleń na budowę. Wiele 
zastrzeżeń budziła gospodarka finan-
sowa. Sprawozdania budżetowe spo-
rządzano nieterminowo i nierzetelnie, 
brakowało audytu i kontroli wewnętrz-
nej. Kontrolą objeto jeden związek, ale 
stwierdzone wówczas nieprawidłowo-
ści mogą występować w wielu innych 
związkach międzygminnych, niekon-
trolowanych dotychczas przez NIK.

19. Istotną sprawą przestrzegania 
kryteriów uprawniających do korzysta-
nia z pomocy finansowej i rzeczowej za-
mierza zająć się Izba, planując kontrolę 
udzielania pomocy poszkodowanym 
w powodzi z 2010 roku, która dotknęła 
dziesiątki tysięcy gospodarstw rolnych, 
domów i osiedli. Świadczenie pomocy 
poszkodowanym i rekompensowanie 
poniesionych strat nie zawsze odbywa 
się na podstawie jednoznacznych i czy-
telnych zasad. Również skuteczność 
pomocy w porównywalnych sytuacjach 
bywa znacznie zróżnicowana. Może to 

sprzyjać uznaniowości, a tym samym 
prowadzić do korupcji. Stąd celowe 
jest podjęcie kontroli dystrybucji środ-
ków pomocowych przeznaczonych dla 
poszkodowanych oraz na usuwanie 
skutków powodzi.

W obszarze obejmującym gospodaro-
wanie mieniem Skarbu Państwa oraz 
mieniem samorządu terytorialnego, 
w tym procesy restrukturyzacji i pry-
watyzacji przewidziano 11 tematów. 

1. Wartość posiadanego majątku, 
a szczególnie nieruchomości, uzasad-
nia dokonanie kompleksowej oceny 
realizacji przez Polską Akademię Nauk 
wniosków pokontrolnych NIK wysto-
sowanych w wyniku kontroli gospoda-
rowania wybranymi składnikami ma-
jątku trwałego PAN. Przeprowadzona 
w 2008 r. kontrola ujawniła zaniedba-
nia w nadzorze nad użytkowanym przez 
PAN majątkiem trwałym. Nie dyspo-
nowano pełnymi informacjami o ilości 
i wartości władanych gruntów, budyn-
ków, lokali, obiektów inżynierii lądo-
wej i wodnej. PAN do gospodarowania 
majątkiem nie była też przygotowana 
organizacyjnie. Podobne nieprawidło-
wości, niejednokrotnie o charakterze 
systemowym, stwierdzono również 
w trakcie wcześniejszych kontroli.

2. Poprzednia kontrola, poświęcona 
procesom prywatyzacji w sektorze far-
maceutycznym, objęła okres do połowy 
2007 r. Po jej zakończeniu nastąpiły 
istotne zmiany w koncepcji funkcjo-
nowania sektora, zbieżne z wnioskami 
NIK. Intencją Ministerstwa Skarbu 
Państwa było zakończenie procesów 
prywatyzacji sektora farmaceutyczne-
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go do końca 2010 r. Zaplanowana na 
2011 r. kontrola pozwoli na dokonanie 
końcowej oceny działań prywatyza-
cyjnych w tym segmencie gospodarki. 
Zbadania wymagają także działania 
MSP wobec Polskiego Holdingu Farma-
ceutycznego SA, ponieważ w wyniku 
poprzedniej kontroli NIK stwierdziła 
nieefektywność tej struktury i wystą-
piła z wnioskiem o podjęcie działań 
zmierzających do zrestrukturyzowania 
przedsiębiorstw wchodzących w skład 
tego podmiotu.

3. Realizacja zobowiązań offsetowych 
wynikających z dostawy dla Sił Zbroj-
nych RP kołowych transporterów opan-
cerzonych monitorowana będzie przez 
NIK ze względu na istotne znaczenie 
tego rodzaju umów dla państwa. Umo-
wy offsetowe z Patria Vehicles Oy oraz 
Oto Melara S.p.A, związane z dostawą 
wymienionego sprzętu, pod względem 
wartości ustępują tylko umowie z Lo-
ckheed Martin Corporation. Kontra-
henci przyjęli na siebie zobowiązania, 
których realizacja – wbrew zakłada-
nym harmonogramom – nie została 
rozpoczęta w 2009 r. Chodzi tu prze-
de wszystkim o adresowany do spółek 
sektora obronnego tzw. offset bezpo-
średni, będący istotnym elementem 
ich restrukturyzacji.

4. Ustawa z 5 września 2008 r. o ko-
mercjalizacji państwowego przedsię-
biorstwa użyteczności publicznej Poczta 
Polska przewiduje zachowanie przez po-
wstałą spółkę niektórych praw przysłu-
gujących wyłącznie Poczcie Polskiej jako 
przedsiębiorstwu użyteczności publicz-
nej oraz możliwość świadczenia usług 
finansowych. Kontrola komercjalizacji 

państwowego przedsiębiorstwa użytecz-
ności publicznej Poczta Polska pozwoli 
na uzyskanie informacji, czy przekształ-
cenie dotychczasowego przedsiębior-
stwa państwowego w spółkę akcyjną 
i przyjęte kierunki jej restrukturyzacji 
prowadzą do osiągnięcia oczekiwanych 
efektów gospodarczych, w tym popra-
wy funkcjonowania i wzrostu konku-
rencji na rynku usług pocztowych.

5. Kolejna kontrola – przygotowanie 
Polski do organizacji finałowego turnie-
ju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012, z uwzględnieniem 
realizacji przedsięwzięć zapewniają-
cych bezpieczeństwo imprez masowych, 
przeprowadzona w ramach monitorin-
gu stanu przygotowań Polski do priory-
tetowego dla państwa przedsięwzięcia, 
jakim jest organizacja tego turnieju, bę-
dzie kontynuacją badań rozpoczętych 
w 2008 r. Pozwoli ocenić realizację 
przez właściwe organy administracji 
publicznej i inne jednostki zadań prze-
widzianych do wykonania w 2011 r., 
a także realizację wniosków z poprzed-
nich kontroli. Badania kontrolne będą 
prowadzone równolegle z Izbą Obra-
chunkową Ukrainy.

6. Podjęcie kontroli wykorzystania 
nieruchomości gminnych na cele komer-
cyjne na podstawie umów dzierżawy 
i najmu uzasadniają zarówno ustalenia 
wcześniejszych badań, wskazujące na 
możliwość występowania w tej dzie-
dzinie istotnych nieprawidłowości, jak 
i duże zagrożenie korupcją w tej sferze 
funkcjonowania administracji publicz-
nej. Ryzyko zwiększa brak wieloletnich 
programów gospodarowania zasobami 
gmin oraz skutecznej kontroli nad za-
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rządcami. Nie są też określane przez rady 
gmin zasady zbywania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania 
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 
niezmienione pozostają stawki czyn-
szów dla nieruchomości dzierżawionych 
na cele komercyjne, a czynsz nie zawsze 
jest skutecznie egzekwowany. 

7. Ochotnicze Hufce Pracy, wyko-
nujące zadania w zakresie zatrudnie-
nia, przeciwdziałania marginalizacji 
i wykluczeniu społecznemu młodzieży 
oraz jej kształcenia i wychowania, są 
państwowymi jednostkami budżeto-
wymi. Dysponowanie mieniem Skarbu 
Państwa i angażowanie środków pub-
licznych w realizację zadań własnych 
pociąga za sobą konieczność oceny 
prawidłowości podejmowanych przez 
OHP działań, zarówno jeśli chodzi 
o gospodarowanie majątkiem i środka-
mi publicznymi, jak i obowiązek odpro-
wadzania do budżetu państwa uzyska-
nych dochodów. Temu właśnie celowi 
służyć będzie kontrola gospodarowania 
przez Ochotnicze Hufce Pracy publicz-
nymi środkami finansowymi i mieniem 
Skarbu Państwa.

8. Zainteresowanie Najwyższej Izby 
Kontroli rozliczaniem przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych dzierżawców 
z inwestycji i likwidacji obiektów bu-
dowlanych wywołane zostało wynika-
mi badań przeprowadzonych w jednym 
z oddziałów terenowych Agencji. Wy-
kazały one, że akceptowano i rozliczano 
likwidacje obiektów budowlanych lub 
inwestycje, mimo wyboru przez dzier-
żawców wykonawców tych robót z po-
minięciem przepisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. W ANR podpi-

sywano też umowy i finansowano robo-
ty rozbiórkowe bez oszacowania warto-
ści materiałów odzyskanych z rozbiórki. 
Kontrola umożliwi zbadanie prawidło-
wości rozliczeń Agencji z dzierżawcami 
oraz sprawdzenie stanu realizacji wnio-
sków pokontrolnych NIK.

9. W wyniku transformacji ustrojo-
wej część jednostek badawczo-rozwo-
jowych, które 1 października 2010 r. 
stały się instytutami badawczymi, ogra-
niczyła swą statutową działalność. Spo-
wodowało to zmiany w strukturze ich 
przychodów – zmniejszyły się wpływy 
z tytułu wdrażania i upowszechniania 
wyników działalności badawczo-roz-
wojowej, zwiększyły natomiast przy-
chody z udostępniania majątku innym 
podmiotom. Kontrola gospodarowania 
majątkiem przez instytuty badawcze 
umożliwi sprawdzenie, w jakim zakre-
sie wymienione jednostki wykorzystują 
mienie do prowadzenia działalności, do 
której zostały powołane, czy gospoda-
rują nim racjonalnie, a także czy prze-
strzegają procedur związanych z udo-
stępnianiem składników majątkowych.

10. Powodem podjęcia kontroli gospo-
darowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa przez służby mundurowe podle-
głe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji są wyniki badań gospo-
darowania nieruchomościami resortu 
obrony narodowej, którymi objęto funk-
cjonujące w nim zarządy infrastruktury. 
Wykazały one nieprawidłowości w re-
alizacji zadań inwestycyjnych i remon-
towych oraz utrzymaniu i eksploatacji 
nieruchomości. Ustalenia te wskazują 
na potrzebę przeprowadzenia kontroli 
o podobnym zakresie także w MSWiA 
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oraz podległych lub nadzorowanych 
przez ministerstwo służbach munduro-
wych Policji i Straży Granicznej.

11. Kontrolę zarządzania mieszkanio-
wymi zasobami gmin przez samorządo-
we jednostki organizacyjne poprzedziły 
liczne skargi obywateli na zaangażo-
wane w ten proces podmioty, a także 
podjęte w ich następstwie kontrole do-
raźne. Ujawniono istotne nieprawidło-
wości, m.in. naruszanie przez gminne 
spółki prawa handlowego zakazu wy-
konywania zadań poza sferą użytecz-
ności publicznej, niegospodarne wy-
datkowanie środków, nieuzasadnione 
obciążanie lokatorów kosztami prowa-
dzonej działalności, a także naruszanie 
obowiązków określonych ustawą o go-
spodarce nieruchomościami. Problemy 
te wymagają kompleksowego zbadania. 

Pomoc publiczna i udzielanie dotacji – 
to kolejny aspekt działalności państwa 
w sferze zarządzania zasobami publicz-
nymi. Temu zagadnieniu poświęcone 
zostaną 3 kontrole.

1. Kontynuację badań przeprowa-
dzonych w latach 2008–2009 stanowi 
kontrola pomocy publicznej udzielonej 
przedsiębiorcom działającym w spec-
jalnych strefach ekonomicznych. Wy-
niki poprzednich kontroli wskazywa-
ły, że funkcjonowanie istniejących już 
ponad 10 lat SSE nie było wcześniej 
przedmiotem pogłębionych ocen i ana-
liz w Ministerstwie Gospodarki, bra-
kowało również wiedzy o wielkości po-
mocy publicznej pochodzącej z różnych 
źródeł oraz bilansu korzyści i kosztów. 
Planowana kontrola pozwoli ocenić 
ekonomiczną efektywność wsparcia 

finansowego udzielonego przez rząd 
i jednostki samorządu terytorialnego 
przedsiębiorcom działającym w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych.

2. Kolejny raz badane będzie rów-
nież wykorzystanie przez fundacje 
i stowarzyszenia dotacji ze środków 
publicznych na realizację zadań zleco-
nych. Kontrole NIK z lat 2007–2009 
ujawniły liczne nieprawidłowości w tej 
sferze, polegające na wydatkowaniu 
przez beneficjentów dotacji niezgod-
nie z przeznaczeniem, niewłaściwej 
ich ewidencji, a przede wszystkim – na 
niezapewnieniu przez organy dotujące 
skutecznego nadzoru nad wykonaniem 
zadań. Badania w stowarzyszeniach 
i fundacjach miały ograniczony zasięg, 
istnieje zatem potrzeba skontrolowania 
większej liczby podmiotów w pełniej-
szym zakresie.

3. Celem kontroli obejmującej pomoc 
publiczną świadczoną przez gminy wo-
jewództwa dolnośląskiego będzie oce-
na zasadności, formy oraz zakresu tej 
pomocy. Wyniki poprzednich kontroli 
NIK wskazywały na nieprzestrzeganie 
ograniczeń i wymagań ustawowych 
regulujących zasady świadczenia wspo-
mnianej pomocy dla przedsiębiorców. 
Kontrola tej sfery funkcjonowania ad-
ministracji publicznej pozwoli ocenić 
również rzetelność ewidencji i spra-
wozdawczości, a także zidentyfikować 
ewentualne zagrożenia korupcją.

Wśród obowiązków państwa w sferze 
gospodarczej ważne miejsce zajmują 
działania związane z funkcjonowaniem 
oraz rozwojem infrastruktury. W obsza-
rze tym zaplanowane zostały 3 kontrole. 
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1. Rozwój gazowej sieci przesyłowej 
stanowi ważny element realizacji „Po-
lityki energetycznej Polski do 2030 r.”. 
Krajowy system gazociągów tranzy-
towych od kilku lat zmaga się z trud-
nościami wynikającymi z ograniczo-
nej zdolności przesyłowej niektórych 
fragmentów sieci. Jego funkcjonalność 
dodatkowo ogranicza brak, poza jed-
nym punktem zdawczo-odbiorczym, 
technicznych możliwości importu gazu 
z  kierunków innych niż wschodni. 
Obecnie operator gazociągów przesy-
łowych Gaz-System podjął działania 
w celu stworzenia następnych połą-
czeń. Komisja Europejska pozytywnie 
oceniła trzy jego projekty, w tym bu-
dowę połączeń gazowych z Niemcami 
i Czechami. Kontrola pozwoli usta-
lić stopień zaawansowania prac nad 
zwiększeniem zdolności przesyłowej 
polskich gazociągów, a także budową 
tłoczni gazu i nowych połączeń z euro-
pejskim systemem przesyłowym.

2. Kontrola realizacji przez samorzą-
dy największych miast w Polsce wy-
branych inwestycji w zakresie rozbu-
dowy lub modernizacji infrastruktury 
drogowej umożliwi pogłębienie badań 
nad tymi zagadnieniami. W czasie kon-
troli działań podejmowanych na rzecz 
usprawnienia miejskich systemów 
transportowych stwierdzono bowiem 
wieloletnie opóźnienia w rozpoczyna-
niu przez samorządy inwestycji infra-
strukturalnych, między innymi budo-
wy mostów i obwodnic. Badania będą 
się koncentrować na kwestiach związa-
nych z planowaniem, projektowaniem, 
finansowaniem i realizacją dużych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, prowa-

dzonych w latach 2008–2011 przez sa-
morządy największych miast w Polsce, 
takich jak np. budowa trasy mostu Pół-
nocnego w Warszawie.

3. Kontrola warunków rozwoju pol-
skich portów morskich pozwoli na zba-
danie tej istotnej dla stanu polskiej 
infrastruktury tematyki, w tym ana-
lizę skuteczności wdrażania rządowej 
„Strategii rozwoju portów morskich 
do 2015 roku”. Konkurencyjność por-
tów znacznie ogranicza niezadowala-
jący stan techniczny infrastruktury, 
który utrudnia dostęp do nich zarów-
no od strony lądu, jak i morza. Kolejne 
utrudnienia powoduje skomplikowany 
i nieprzyjazny dla klientów system od-
praw ładunków. Polskie porty morskie 
mają jednak przed sobą perspektywę 
rozwoju, jeżeli umiejętnie będzie się 
korzystać z możliwości współfinanso-
wania przez UE nowych połączeń że-
glugowych oraz inwestycji infrastruk-
turalnych. 

Zagadnieniem, które w ostatnich latach 
znacznie zyskało na znaczeniu, jest go-
spodarka wodna i ochrona przeciwpo-
wodziowa. W tej dziedzinie plan prze-
widuje 2 tematy. 

1. Za potrzebą przyjrzenia się wy-
konywaniu wybranych obowiązków 
ustawowych przez Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dy-
rektorów regionalnych zarządów go-
spodarki wodnej przemawiają oznaki, 
że nie są one sprawowane prawidłowo. 
Wspomnianemu prezesowi, jako cen-
tralnemu organowi administracji rzą-
dowej, oraz 7 zarządom regionalnym 
w 2001 r. powierzone zostało zarzą-
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dzanie wodami. Chodziło o poprawę 
gospodarowania zasobami wodnymi, 
w tym usprawnienie ochrony przeciw-
powodziowej. Z informacji posiada-
nych przez sejmową Komisję Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa, a także z dotychczaso-
wych kontroli NIK wynika jednak, że 
system ten nie działa właściwie. Licz-
nych zaniedbań dowodzą choćby od-
notowywane w ostatnich latach częste 
powodzie, zalania lub podtopienia. 

2. Podobne obserwacje są powodem 
podjęcia kontroli realizacji zadań me-
lioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry 
na terenie województwa opolskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego. Zbadanie 
stanu urządzeń melioracji podstawo-
wych i szczegółowych oraz nakładów 
ponoszonych przez właścicieli na ich 
utrzymanie jest konieczne z uwagi na 
powtarzające się w ostatnim okresie 
powodzie i podtopienia obszarów rol-
niczych. Kontrola powinna wykazać, 
w jakim stanie technicznym znajdują 
się wspomniane urządzenia i jaki ma to 
wpływ na ochronę przeciwpowodzio-
wą terenów dorzecza Odry.

Polska w Unii Europejskiej
W ramach tego priorytetu przyjęte zo-
stały dwa obszary badań kontrolnych. 

Pozyskiwaniu i wykorzystaniu fundu-
szy strukturalnych oraz Funduszu Spój-
ności poświęconych będzie 5 kontroli. 

1. Pozyskiwanie środków z budżetu 
Unii Europejskiej przez małe jednost-
ki samorządu terytorialnego zbadane 
zostanie w wyniku ustaleń dotychcza-
sowych kontroli, które wykazały, że 

ze środków unijnych w zdecydowanej 
większości korzystają gminy bogatsze. 
Mniejsze samorządy, o ograniczonych 
możliwościach organizacyjnych, pozy-
skują je tylko w nielicznych wypad-
kach, mimo że realizacja projektów 
współfinansowanych z funduszy struk-
turalnych mogłaby znacząco wpłynąć 
na ich rozwój. Kontrola umożliwi po-
znanie przyczyn, dla których projekty 
małych JST są rzadko kwalifikowane 
do dofinansowania ze środków UE.

2. W 2007 r. rozpoczęła się realiza-
cja projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
tzw. nowej perspektywy budżetowej 
2007–2013. Szacuje się, że na urzeczy-
wistnienie 16 regionalnych programów 
operacyjnych oraz 6 programów krajo-
wych Polska otrzyma ok. 87 mld euro. 
Uzyskanie dofinansowania z tego źród-
ła cieszy się dużym zainteresowaniem 
przedsiębiorców. Ocena realizacji przez 
beneficjentów spoza sektora finansów 
publicznych projektów współfinansowa-
nych ze środków funduszy europejskich, 
w tym zbadanie prawidłowości wyda-
wania wspomnianych środków, są tym 
bardziej zasadne, że będzie to pierwsza 
kontrola NIK obejmująca realizację 
projektów w perspektywie budżetowej 
2007–2013.

3. Kontrola wykorzystania środ-
ków Unii Europejskiej w działaniu 4.4 
– „Nowe inwestycje o wysokim potencja-
le innowacyjnym”, realizowanym w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka umożliwi podsumo-
wanie osiągniętych dotychczas efektów 
oraz ocenę skuteczności działań instytu-
cji zaangażowanych w jego wykonanie. 
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Podstawowym celem programu jest 
wsparcie rozwoju innowacyjnych przed-
siębiorstw oraz konkurencyjności pol-
skiej gospodarki. W ramach działania 
4.4 POIG dotowane są przedsięwzięcia 
związane głównie z zastosowaniem no-
wych rozwiązań technologicznych, po-
dejmowane przez małe i średnie przed-
siębiorstwa.

4. Zagadnienia dotyczące realiza-
cji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki były kontrolowane przez NIK 
w 2008 r. jako część tematu „Zdolność 
administracji publicznej do wykorzy-
stania funduszy strukturalnych w ra-
mach PO KL w latach 2007–2013”, jed-
nak badano wówczas przygotowanie do 
absorpcji środków UE. Planowana kon-
trola wykorzystania środków unijnych 
na realizację projektów dotyczących 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
w ramach komponentu regionalnego 
PO Kapitał Ludzki 2007–2013 pozwo-
li ocenić prawidłowość spożytkowania 
przeznaczonych na ten cel środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz 
wpływ realizacji wybranych projektów 
na zmniejszanie stopy bezrobocia.

5. Ustalenia kontroli wsparcia inwe-
stycyjnego ze środków Unii Europejskiej 
dla przedsiębiorstw na przykładzie re-

alizacji działania III.2 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 2007–2013 umożliwią analizę 
prawidłowości naboru i oceny projektów 
oraz stopnia wykorzystania środków. Na 
realizację siedmiu priorytetów objętych 
RPO WŁ na lata 2007–2013 zagwaran-
towano z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego około 1 mld euro. Do 
30 czerwca 2010 r. na realizację działa-
nia III.2 – „Podnoszenie innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw” 
województwo łódzkie wykorzystało za-
ledwie 15 mln euro, w tym 12,8 mln 
euro z kwoty 109,1 mln euro przyzna-
nej z funduszy strukturalnych. Niski 
stopień wykorzystania środków z EFRR 
wskazuje na potrzebę podjęcia kontroli 
badającej przyczyny tego stanu.

System finansowania rolnictwa i roz-
woju obszarów wiejskich zostanie ob-
jęty 2 kontrolami.

1. Właściwe gospodarowanie zasobami 
wodnymi w rolnictwie zapewnia ochro-
nę użytków rolnych przed powodziami 
i zapobiega skutkom suszy przez zwięk-
szenie retencji wodnej. Środki przewi-
dziane na ten cel w Sektorowym Pro-
gramie Operacyjnym Restrukturyzacja 
oraz w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 zaspokajają jed-
ną trzecią potrzeb, szacowanych przez 
marszałków województw na 1,6 mld 
euro. Wdrożenie konkretnych działań 
w ramach obydwu programów zostało 
scedowane na samorządy województw, 
co może rodzić ryzyko niedostateczne-
go nadzoru ze strony MRiRW i ARiMR 
oraz powodować różnice w obsłudze 
wniosków. Przeprowadzenie kontroli 

Pozyskiwanie i wykorzystanie fun-
duszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz system finansowa-
nia rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich, to obszary, które NIK 
będzie badała w ramach prioryte-
tu „Polska w Unii Europejskiej”.
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gospodarowania rolniczymi zasobami 
wodnymi w 2011 r. umożliwi podjęcie 
kroków zapobiegających ewentualnym 
nieprawidłowościom w realizacji PROW 
2007–2013 w kolejnych latach.

2. Zasadniczym powodem podjęcia 
kontroli realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
w zakresie działania „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” są sygnały, 
że przedsięwzięcia mające stymulować 
powstawanie nowych miejsc pracy na 
terenach wiejskich nie przynoszą ocze-
kiwanych rezultatów. Nikłe zaintereso-
wanie potencjalnych przedsiębiorców 
oraz niewielkie wykorzystanie środków 
były przyczyną wprowadzenia zmian 
w PROW 2007–2013. Wyniki badań 
kontrolnych pozwolą podjąć działania 
eliminujące ewentualne nieprawidło-
wości w dalszej realizacji programu 

oraz umożliwiające pełne wykorzysta-
nie przewidzianych na ten cel środków 
publicznych. 

Uwagi końcowe
Na ostateczny kształt planu złożyły się 
propozycje tematyczne zgłaszane przez 
departamenty kontrolne i delegatury 
NIK w efekcie prowadzonych na bie-
żąco analiz procesów zachodzących 
w kontrolowanych przez Izbę obsza-
rach działalności państwa, wyniki do-
tychczasowych kontroli, wpływające 
do NIK skargi obywateli oraz publika-
cje prasowe. W planie zostały uwzględ-
nione również sugestie zgłaszane przez 
marszałka Sejmu w imieniu komisji 
sejmowych, marszałka Senatu, prezesa 
Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Spośród 87 takich 
tematów, do planu pracy na 2011 r. 
włączone zostały 42 propozycje lub 
proponowaną tematykę uwzględnio-
no w kontrolach o zbliżonym profilu. 
Część pozostałych sugestii zostanie 
wykorzystana w trybie kontroli doraź-
nych, innych nie podjęto głównie dla-
tego, że w ostatnich latach były przed-
miotem kontroli NIK o analogicznej 
lub zbliżonej tematyce. 

W procesie przygotowywania pro-
gramów kontroli uwzględnionych 
w „Planie”, przy określaniu podejścia 
kontrolnego i metodyki kontroli, a tak-
że istotnych obszarów ryzyka wystą-
pienia nieprawidłowości, niezależnie 
od głównego kierunku kontroli oraz 
obszaru badań kontrolnych brane będą 
pod uwagę trzy dodatkowe aspekty, 
stanowiące niezbędny element tematy-
ki podejmowanych badań:

PLANOWANIE KONTROLI

„Plan pracy Najwyższej Izby Kon-
troli na 2011 rok” skonstruowany 
został według „Wytycznych pla-
nowania kontroli”, zgodnie z któ-
rymi celem procesu planowania 
jest skoncentrowanie działalności 
kontrolnej NIK na najważniejszych 
zagadnieniach związanych z funk-
cjonowaniem państwa, przy opty-
malnym wykorzystaniu potencja-
łu Izby oraz przyjęciu zasady, że 
wszystkie kontrole powinny być za-
planowane w taki sposób, by moż-
na je było przeprowadzić w sposób 
oszczędny, wydajny i skuteczny. 
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1. Wypełnianie obowiązków i reali-
zacja praw związanych z członkostwem 
Polski w Unii Europejskiej.

Niezależnie od kontroli prowadzo-
nych w ramach priorytetu „Polska 
w Unii Europejskiej”, kwestia ta bada-
na będzie również w każdej z pozosta-
łych planowanych kontroli, o ile wyniki 
analizy przedkontrolnej wskażą na po-
trzebę uwzględnienia aspektu unijnego 
w zakresie kontroli i jej celach.

2. Badanie obszarów zagrożonych 
występowaniem korupcji.

W toku każdej kontroli, zwłaszcza 
w obszarach, gdzie dochodzi do styku in-

teresu publicznego i prywatnego, szcze-
gólnie zagrożonych korupcją, badane bę-
dzie ryzyko zaistnienia tego zjawiska.

3. Analiza funkcjonowania systemów 
kontroli wewnętrznej.

W każdej kontroli przeprowadzanej 
w podmiocie zaliczanym do sektora 
publicznego jednym z podstawowych 
jej celów jest dokonanie analizy funk-
cjonowania kontroli wewnętrznej.

oprac. ZBIGNIEW SZOPIŃSKI,
Departament Strategii Kontrolnej NIK
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Język polski jako urzędowy 
w działalności kontrolnej NIK

Instytucje publiczne, zwłaszcza zajmujące się realizacją programów wspól-
notowych, ze względu na specyfikę działalności wykonują niektóre czyn-
ności urzędowe w języku obcym, mimo istnienia konstytucyjnego obo-
wiązku posługiwania się językiem polskim. Rodzi to pytanie o prawnie 
dozwolone odstępstwa od bezwzględnego stosowania tej zasady w uzasad-
nionych przypadkach oraz możliwość prowadzenia przez Najwyższą Izbę 
Kontroli badań na podstawie wyłącznie obcojęzycznych dokumentów.

MARCIN TRZEBIATOWSKI

Działalność kontrolna NIK 
a ustawa o języku polskim
Zarówno normy Konstytucji RP1, jak 
i przepisy ustawy o języku polskim2 
(dalej w skrócie: ujp) ustanawiają język 
polski językiem urzędowym w Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Najwyższa Izba Kon-
troli (NIK) zwraca w swojej działalności 
szczególną uwagę na respektowanie tych 
przepisów. Jest to uzasadnione nie tylko 

wynikającym z nich głównym obowiąz-
kiem urzędowania w języku polskim, to 
jest używania go w działalności organów, 
urzędów i innych instytucji publicznych, 
a więc podmiotów, które podlegają kon-
troli NIK. Motywem zwiększonej ak-
tywności Izby w tym zakresie jest rów-
nież inicjatywa, jaka stała się jej udziałem 
w tworzeniu wymienionych przepisów.

Powszechnie uznawany jest fakt, 
że ustawa o języku polskim stanowi 
pokłosie działalności kontrolnej NIK3. 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.); dalej: Konstytucja.
2 Ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (DzU nr 90, poz. 999 ze zm.).
3 Poselski projekt ustawy – Prawo o języku polskim, druk nr 10 z 20.10.1997 r. oraz rządowy projekt ustawy 

o języku polskim, druk nr 501 z 24.07.1998 r., <orka.sejm.gov.pl>. W uzasadnieniach projektów wskazano 
na znaczenie dla opracowania tej ustawy Informacji NIK dotyczącej języka polskiego (zob. przyp. 4).

Sporządzanie dokumentów w językach obcych
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W Informacji zbiorczej o wynikach 
kontroli przeprowadzonych w latach 
1992-19964 Izba podniosła konieczność 
normatywnego zdefiniowania funkcji 
języka państwowego w życiu publicz-
nym w nowych warunkach prawno-
ustrojowych, w tym zwłaszcza określe-
nia podmiotów i sytuacji, w których 
byłoby wymagane posługiwanie się 
językiem polskim. Wskazała bowiem 
na nieprawidłowości w instytucjach 
państwowych, polegające na naruszaniu 
obowiązku posługiwania się językiem 
polskim w działalności publicznej, wy-
nikające z dokumentowania czynności 
urzędowych w językach obcych. Cho-
dziło konkretnie o podejmowanie roz-
strzygnięć na podstawie dokumentów 
obcojęzycznych oraz o brak tłumaczeń 
treści umów zawieranych przez polskie 
urzędy (lub przez tworzone przez nie 
spółki). Niektóre z tych dokumentów 
były tłumaczone w latach następnych, 
najczęściej pod wpływem kontroli NIK 
i dopiero w jej trakcie. Jednak i tak 
większość z nich nie została przetłuma-
czona przez zobowiązane podmioty do 
zakończenia kontroli, a prawdopodobnie 
nawet do chwili obecnej. Izba zwracała 
uwagę przede wszystkim na naruszenie 
przepisów obowiązującego wówczas de-
kretu o języku państwowym i języku 
urzędowania5 (dalej w skrócie: djpju). 

Chodziło o zastosowanie art. 1, do 
którego właściwie sprowadzał się ten 
dekret, stanowiącego, że „językiem 
państwowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest język polski” (ust. 1) oraz 
że „w języku państwowym urzędują 
wszystkie rządowe i samorządowe wła-
dze i urzędy administracyjne” (ust. 2). 
Wprawdzie w okresie objętym kontrolą, 
z której sporządzono omawianą Infor-
mację, Trybunał Konstytucyjny (TK) 
wyjaśnił, że cytowany przepis oznacza, 
iż wszelkie dokumenty urzędowe wy-
dawane w toku urzędowania muszą być 
wystawione w języku polskim6, niemniej 
wykazane w Informacji nieprawidłowo-
ści oraz podniesione wątpliwości wobec 
stosowania tego przepisu skłoniły Izbę 
do wystąpienia do TK o szerszą analizę 
tej kwestii. Na wniosek NIK Trybunał 
dokonał ustalenia powszechnie obowią-
zującej wykładni art. 1 djpju, ustalającej 
podmiotowy i przedmiotowy zakres za-
wartego w nim unormowania, która sta-
ła się następnie wyznacznikiem stoso-
wania tego przepisu w praktyce, w tym 
w sądownictwie administracyjnym.

Wspomniane działania NIK zostały 
potwierdzone oraz rozwinięte w póź-
niejszych informacjach pokontrolnych, 
zwłaszcza w Informacji obejmującej 
kontrolę za 2003 r.7, dotyczącą prze-
strzegania obowiązku ochrony języka 

4 Informacja o stosowaniu języka polskiego jako języka państwowego w urzędowaniu podmiotów kontrolo-
wanych przez NIK, nr ewid. 56/96-DIiAS, zatwierdzona przez prezesa NIK w październiku 1996 r.

5 Dekret z 30.11.1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz 
administracyjnych (DzU nr 57, poz. 324).

6 Orzeczenie TK z 13.09.1994 r., znak P 2/94, OTK ZU 1994 r., nr 2, poz. 33, < www.trybunal.gov.pl>.
7 Informacja o wynikach kontroli realizacji ustawy o języku polskim, nr ewid. P/03/080KNO, zatwierdzona 

przez prezesa NIK 24.04.2004 r., <www.nik.gov.pl>.
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polskiego, w tym zasad dokonywania 
czynności urzędowych w języku pol-
skim w organach administracji rzą-
dowej (ministerstwach i urzędach 
wojewódzkich) oraz organach kon-
trolnych (art. UOKiK). Izba zasad-
niczo pozytywnie oceniła działania 
skontrolowanych jednostek związane 
z realizacją zadań określonych w nowo 
wydanej ustawie o języku polskim. 
Jednostki te respektowały obowiązek 
dokonywania czynności urzędowych 
w języku polskim, w tym zawierania 
umów z kontrahentami zagraniczny-
mi, których wykonanie miało nastąpić 
na terytorium RP. Objęte badaniami 
kontrolnymi dokumenty komórek or-
ganizacyjnych urzędów wojewódzkich, 
do których zakresu działania należa-
ła współpraca zagraniczna i transgra-
niczna, miały polską wersję językową. 
Zarazem zawierane przez wojewodów 
porozumienia o współpracy z rządami 
obcych państw lub regionów były spo-
rządzone w języku polskim. Ponadto, 
w trakcie postępowań o zamówienia 
publiczne oferenci składali dokumenty 
wystawione po polsku. Także umowy 
ze zwycięzcami postępowań przetar-
gowych miały polską wersję językową. 
Była to sytuacja tym bardziej korzystna, 
że – jak przypomniano w wymienionej 
Informacji – wcześniej odnotowano 
wiele naruszeń obowiązku urzędowa-

nia w języku polskim, wskazując kon-
kretne nieprawidłowości w poszczegól-
nych ministerstwach8.

Ponowne problemy z ustawą 
o języku polskim
Mylne byłoby jednak założenie, że 
wspomniane wyżej uchybienia w sto-
sowaniu ustawy o języku polskim przez 
organy władzy państwowej, a zwłasz-
cza związane z tą kwestią kontrower-
sje, należą już do historii. Pokazują 
to wyraźnie najnowsze kontrole NIK 
– na przykład ubiegłoroczna kontrola 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go, przeprowadzona przez rzeszowską 
Delegaturę NIK. Kontrola dotyczyła 
art. realizacji Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska – Republika Słowacka 2007–2013, 
w ramach którego projekty są współfi-
nansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, 
w tym zwłaszcza wykonywania kom-
petencji instytucji audytowej przez 
polskiego Generalnego Inspektora 
Kontroli Skarbowej. W wyniku kon-
troli stwierdzono, że przy zawiera-
niu umowy między Polską i Słowacją 
w celu uruchomienia powyższego pro-
gramu, jak i w trakcie jego realizacji, 
działania organów podległych mini-
strowi, w tym Generalnego Inspek-
tora, były podejmowane na podstawie 

8 Przykładowo zob. pkt 3.1, s. 20-22 Informacji, dotyczący umów – memorandów finansowych podpisy-
wanych przez ministrów rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz Komisję WE w sprawie bezzwrotnej 
zagranicznej pomocy technicznej dla wsi i rolnictwa (ze środków finansowych na realizację programu 
PHARE) i związanych z tym działań, które były podejmowane wyłącznie w języku angielskim przez funda-
cje powołane do realizacji programów pomocowych i z tego powodu zostały zakwestionowane w ramach 
kontroli NIK.
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dokumentów sporządzonych głównie 
w języku angielskim, przy braku pol-
skich tłumaczeń. Natrafiając na tego 
rodzaju dokumentację, kontrolerzy 
NIK ustalili, że wskazuje to na nie-
respektowanie obowiązku urzędowa-
nia w języku polskim. W wydanym 
w związku z tym wystąpieniu pokon-
trolnym postawiono kontrolowanym 
organom zarzut naruszenia prawnego 
obowiązku wykonywania czynności 
urzędowych w języku polskim.

Adresaci tego zarzutu zgłosili za-
strzeżenie co do jego zasadności. Bro-
niąc prawidłowości swoich działań przy 
tworzeniu i realizacji wymienionego 
Programu, odwołali się do stanowiska 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(NSA) w wyroku z 2008 r., dopuszcza-
jącego odstąpienie przy wykonywaniu 
zadań publicznych od wymogu użycia 
języka polskiego, jeśli z istoty dzia-
łań dotyczących tych zadań wynika 
konieczność posłużenia się językiem 
obcym. Ponadto wyjaśnili, że w swo-
ich pracach, w tym związanych z Pro-
gramem, wydają wiele dokumentów 
w kontaktach z instytucjami wspólno-
towymi lub w związku z działaniem 
prawa wspólnotowego, w których z na-
tury rzeczy są zmuszeni posługiwać 
się językiem obcym (zwłaszcza angiel-
skim). Nie mają przy tym ani wystar-
czających środków, ani dostatecznych 
możliwości czasowych, aby równocześ-
nie dokonywać tłumaczeń tych doku-
mentów na język polski.

Rozstrzygając zgłoszone zastrzeże-
nie, Kolegium NIK, po dwuetapowej 
ocenie rzeczonej sprawy, oddaliło je 
uchwałą z 27 października 2010 r. oraz 

skierowało do kontrolowanych orga-
nów wniosek dotyczący konieczności 
respektowania ustawowego obowiązku 
urzędowania w języku polskim i za-
stosowania się do niego przy realizacji 
wspomnianego Programu. W dyskusji 
nad tą sprawą powstały jednak wątpli-
wości co do przedmiotowego zakresu 
przestrzegania omawianego obowiąz-
ku. Uznano je za tym bardziej poważ-
ne, że nierespektowanie przepisów 
dotyczących języka odnotowano też 
w innych bieżących kontrolach NIK. 
Zarazem, choć już niezależnie od wy-
niku oceny badanej sprawy, wyrażo-
no niemal jednomyślnie przekonanie 
o potrzebie zmiany regulacji ustawy 
o języku polskim. Miałaby ona polegać 
na wyraźniejszym, szerszym niż obec-
nie, rozluźnieniu obowiązku urzędo-
wania w języku polskim. Tego rodzaju 
konstatacją dano zatem do zrozumie-
nia, że będący przedmiotem dyskusji 
problem w praktyce nie jest w pełni 
rozwiązany, a także nie do końca jasny 
w samej działalności NIK.

Wobec powyższego, w odniesieniu 
do relacji między aktualnymi prze-
pisami o urzędowym języku polskim 
a czynnościami kontrolnymi NIK, po-
wstają zasadniczo dwa zagadnienia. Po 
pierwsze – wymaga oceny, czy czyn-
ności te, będące wykonywaniem zadań 
publicznych, mogą być prowadzone 
na podstawie dokumentacji kontro-
lowanych podmiotów sporządzonej 
w języku obcym, w tym w sprawach 
związanych ze stosowaniem prawa 
unijnego. Po drugie – należałoby usta-
lić, jakie skutki dla tych czynności bę-
dzie miała ewentualna zmiana ustawy 
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i czy w konsekwencji, w ramach takiej 
zmiany, nie powinno się też przewi-
dzieć odpowiedniego uregulowania 
dotyczącego działalności NIK.

Podstawa prawna urzędowania 
w języku polskim
Jak wspomniano, uznanie języka pol-
skiego za język urzędowy jest zasadą 
konstytucyjną. Została ona zapisana 
w art. 27 zd. 1 Konstytucji, który na-
leży do rozdziału I zatytułowanego 
„Rzeczpospolita”, zawierającego normy 
podstawowe dla całej ustawy zasadni-
czej. Jak zauważa się w orzecznictwie, 
normy te stanowią naczelne zasady 
ustrojowe państwa, a to z kolei oznacza, 
że muszą być z nimi zgodne nie tylko 
pozostałe postanowienia Konstytucji, 
lecz cały porządek prawny. Ta kon-
stytucyjna zasada wprowadza zatem 
obowiązek stosowania języka polskiego 
przy podejmowaniu czynności urzędo-
wych przez wszystkie organy państwa. 
Jej powtórzeniem jest art. 4 ujp, zgod-
nie z którym język polski jest językiem 
urzędowym zarówno konstytucyjnych 
organów państwa, jak i wszelkich or-
ganów administracji publicznej, insty-
tucji i urzędów oraz organizacji spo-
łecznych, zawodowych, spółdzielczych 
i innych podmiotów, w tym organów 
państwowych osób prawnych, w za-
kresie, w jakim wykonują one zadania 

publiczne. Rozwinięciem powyższej 
normy jest art. 5 ust. 1 ujp, stanowią-
cy, że podmioty wykonujące zadania 
publiczne na terytorium RP dokonują 
w języku polskim wszelkich czynności 
urzędowych (w tym składają oświad-
czenia woli), o ile przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej9.

Ogólnosystemowe znaczenie art. 27 
Konstytucji, w tym jego wpływ na 
stosowanie art. 87 ust. 1 Konstytu-
cji, powoduje, że język polski jako ję-
zyk urzędowy musi być respektowany 
w przepisach nie tylko aktów prawnych 
stanowionych w kraju, lecz także za-
wieranych przez Polskę umów między-
narodowych10. Wniosek taki znajduje 
dodatkowe potwierdzenie w art. 6 ujp, 
wymagającym polskiej wersji języko-
wej tych umów. 

Oddziaływanie omawianej zasa-
dy konstytucyjnej sięga także działań 
publicznych podejmowanych w sferze 
prawa unijnego. Wynika to wyraźnie 
z preambuły ujp11, która wskazuje, że 
ustawa została uchwalona przy zało-
żeniu, iż język polski stanowi podsta-
wowy element narodowej tożsamości 
i jest dobrem narodowej kultury. Usta-
wa ma bowiem służyć ochronie języka 
polskiego w procesie globalizacji, z ra-
cji uznania tej ochrony za warunek nie 
tylko rozwoju, ale i zachowania kultury 
polskiej, mającej też wkład w budowę 

9 Wyrok NSA z 31.05.2007 r., znak I GSK 1647/06, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
10 M. Szubiakowski: Język urzędowy w postępowaniu podatkowym i celnym, „Przegląd Podatkowy” 

nr 11/2001, s. 47 i n.
11 Tekst preambuły został zaproponowany przez Senat RP. Por. uchwała Senatu RP w sprawie ustawy 

o języku polskim (uzasadnienie), druk nr 1306, z 5.08.1999 r., <orka.sejm.gov.pl>.
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wspólnej, różnorodnej kulturowo Eu-
ropy. Wobec tego ochronę języka uwa-
ża się za obowiązek przede wszystkim 
organów i instytucji publicznych RP, 
odnoszony zwłaszcza do najogólniej po-
jętego prawodawcy, w tym do każdej 
sfery jego działalności12.

Urzędowanie w języku polskim 
w orzecznictwie

Orzecznictwo TK

Na uwagę we wskazanej kwestii zasłu-
guje przede wszystkim orzecznictwo 
TK13. Jak już zaznaczono, wytyczyło 
ono kierunek wykładni pojęcia języ-
ka polskiego jako języka urzędowego. 
Miało tym samym wpływ na ustale-
nie zakresu zastosowania i skutków 
ustawowego obowiązku urzędowania 
w języku polskim. W opinii Trybunału, 
konstytucyjne i ustawowe pojęcie „ję-
zyk urzędowy” jest synonimem pojęcia 
„język urzędowania”, czyli język funk-
cjonowania organów publicznych (pań-
stwowych). Język urzędowania mieści 
się więc w zakresie pojęcia języka pań-
stwowego. Od dawna też, co znalazło 
odzwierciedlenie w ustawie z 1924 r.14, 
przez to pojęcie rozumiano język, jakim 
z reguły posługuje się państwo zarów-

no w stosunkach ze swoimi obywatela-
mi, jak i w relacjach między własnymi 
organami15. Język państwowy, wraz 
z językiem urzędowym, ujmowano za-
razem w ramach ogólnie pojmowanego 
„języka oficjalnego”. Ten zaś definiowa-
no jako język obowiązujący w urzędach 
państwowych, organizacjach między-
narodowych i na konferencjach mię-
dzynarodowych, który w państwach 
jednonarodowościowych był identycz-
ny z językiem narodowym16. 

Obowiązująca ustawa o języku pol-
skim nie posługuje się wskazanym 
rozróżnieniem na język państwowy 
i urzędowy, ograniczając się do tego 
ostatniego terminu17. Nie posługuje się 
też dawnym terminem „język urzędo-
wania”, znanym z regulacji djpju. Mimo 
to, na gruncie tej ustawy w pełni za-
chowują walor ustalenia wcześniejsze-
go orzecznictwa Trybunału, dotyczące 
definicji języka urzędowania. Język 
polski jest zatem nie tylko językiem 
działania rządowych i samorządowych 
organów, urzędów czy instytucji władzy 
publicznej (administracji), lecz w ogóle 
językiem, w którym realizują one swo-
je kompetencje. Odnosi się to zarówno 
do porozumiewania się poszczególnych 
władz w ich wzajemnych relacjach, jak 

12 Szerzej M. Pruszyński: O stanie polszczyzny języka prawnego. Uwagi na marginesie Raportu Najwyższej 
Izby Kontroli, „Przegląd Legislacyjny” nr 5/2004, s. 149 i n.

13 Uchwała TK z 14.05.1997 r., znak W 7/96, OTK ZU 1997 r., nr 2, poz. 27 oraz wyrok TK z 13.09.2005 r., 
znak K 38/04, OTK ZU 2005 r., nr 8/A, poz. 92, <www.trybunal.gov.pl>.

14 Ustawa z 31.07.1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz 
administracyjnych (DzU nr 73, poz. 724).

15 L. Zieleniewski: Ustawodawstwo językowe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1930, s. 9.
16 E. J. Osmańczyk: Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, s. 365.
17 W. Żukowski [w:] P. Mostowik, W. Żukowski: Ustawa o języku polskim. Komentarz, Warszawa 2001, 

kom. do art. 1, nb. 7.
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też komunikowania się z obywatelami 
w sprawach, których załatwienie należy 
do tych władz. „Urzędowanie” oznacza 
zatem wykonywanie przez podmioty 
publiczne wszelkich czynności i innych 
aktów w ramach wyznaczonych pra-
wem kompetencji władczych w spra-
wach interesu publicznego, w tym 
także interesu społeczeństwa czy jed-
nostki (z zakresu stanowienia prawa, 
np. wydawania i ogłaszania ustaw, jak 
i stosowania prawa, np. przyjmowanie 
podań i oświadczeń woli petentów oraz 
udzielanie odpowiedzi na nie). Pojęcie 
to odnosi się przy tym do wykonywa-
nia wymienionych prerogatyw zarów-
no w zewnętrznej, jak i wewnętrznej 
służbie administracyjnej. Jak określa 
się to współcześnie, status języka jako 
języka urzędowego (państwowego lub 
oficjalnego) polega na tym, że w tym 
języku stanowione i ogłaszane są prawa 
i ferowane wyroki, a także władza pro-
wadzi dyskurs ze społeczeństwem18.

Trzeba zaznaczyć, że Trybunał sfor-
mułował swoje stanowisko na pod-
stawie poprzedniej regulacji prawnej, 
przy braku w niej wyraźnych podstaw 
do odstępstwa od powyższej zasady. 
Mimo to uznał, że od urzędowania 
w języku polskim dopuszczalne są 
pewne wyjątki. Mogą one dotyczyć 
sytuacji, w której państwo stwarza 
mniejszościom etnicznym warunki 
umożliwiające używanie ich języka 
narodowego. W takich wypadkach ko-

nieczne są jednak przepisy pozwalające 
na posługiwanie się innym niż pań-
stwowy językiem w kontaktach z orga-
nami władzy publicznej, przynajmniej 
na określonej części terytorium pań-
stwa. Wyjątki mogą wynikać również 
z przepisów prawa międzynarodowego, 
a także zwyczaju międzynarodowe-
go. Mogą dotyczyć niektórych działań 
placówek dyplomatycznych, wojska 
operującego w ramach struktur mię-
dzynarodowych, jak i podmiotów go-
spodarczych czy nawet poszczególnych 
osób sprawujących funkcje publiczne 
w czasie ich działalności na forum mię-
dzynarodowym. Wyjątki takie, uzasad-
niane istotą działań, w których istnieje 
konieczność posłużenia się językiem 
obcym, nie powinny być jednak zakre-
ślane zbyt szeroko. Nie można bowiem 
zapominać, że obowiązek posługiwania 
się językiem polskim jako urzędowym 
nie jest ograniczony wyłącznie do sfery 
postępowań o charakterze władczym. 
Również w wypadku pewnych dzia-
łań niewładczych zasadny jest wnio-
sek o konieczności rozciągnięcia na nie 
wskazanego obowiązku19. 

Potwierdzają to rozwiązania prawne 
przyjęte w innych państwach w odnie-
sieniu do obowiązujących w nich języ-
ków państwowych (urzędowych czy 
oficjalnych). W niektórych z nich (np. 
w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Ka-
nadzie, Litwie, Słowenii, Szwajcarii) 
status danego języka regulują wprost 

18 W. Pisarek, J. Rokoszowa: Prawne ramy troski o język, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny (red. 
J. Miodek), Wrocław 1996, s. 58.

19 Wyrok TK w sprawie znak K 38/04 (jak w przyp. 13).
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przepisy konstytucyjne, a w innych 
(w Belgii, Estonii, Francji, Luksembur-
gu czy Słowacji) jest on określony w spe-
cjalnych ustawach językowych. Mimo 
że język działania organów i instytucji 
państwowych jest niezbędnym skład-
nikiem języka państwowego, to zakres 
stosowania tego języka nie ogranicza się 
jedynie do sfery „urzędowania” władz 
państwowych, lecz jest szerszy. Wska-
zują na to niekiedy wprost przepisy 
obcych aktów prawnych. Przykładowo, 
ustawa francuska z 4 sierpnia 1994 r. 
stanowi, że język francuski jest zarów-
no językiem służb publicznych, jak i ję-
zykiem nauczania, pracy czy kontaktów 
społecznych, a ustawa słowacka z 15 li-
stopada 1995 r. nakazuje posługiwanie 
się językiem państwowym nie tylko 
w kontaktach urzędowych i szkolni-
ctwie, ale również w gospodarce, służ-
bie zdrowia, środkach masowego prze-
kazu i wystąpieniach publicznych20.

Orzecznictwo sądów 
administracyjnych

Nie mniejsze znaczenie w analizie 
przedmiotowego problemu ma także 
orzecznictwo sądowoadministracyjne. 
Jego rola jest nie do przecenienia 
zwłaszcza dlatego, że dokonano w nim 
także oceny zasadności stanowiska Try-
bunału Konstytucyjnego, wyrażonego 
w jego uchwale z 1997 r. na gruncie ak-
tualnej ustawy. Wymaga wyjaśnienia, 
że weryfikacja tego stanowiska była 

konieczna. Jak już zaznaczono, w wy-
mienionej uchwale Trybunał – mimo 
braku do tego wyraźnych podstaw 
w obowiązujących wówczas przepi-
sach djpju – dopuścił odejście przy 
wykonywaniu działań urzędowych od 
wymogu stosowania języka polskiego 
ze względu na istotę danej czynności. 
Obecna ustawa, w art. 5 ust. 1, zezwala 
wprost na takie odstępstwo. Dopusz-
cza je jednak tylko pod warunkiem 
ustanowienia odpowiedniego wyjątku 
w przepisach szczególnych, co zgodnie 
z art. 6 tej ustawy dotyczy także umów 
międzynarodowych. Okoliczność ta 
ma zarazem podstawowe znaczenie dla 
rozstrzygnięcia pytań postawionych 
w niniejszym opracowaniu. W stanowi-
sku podmiotów objętych wymienioną 
wcześniej kontrolą NIK powołano się 
na cytowaną uchwałę TK i oparty na 
niej jeden z wyroków NSA21. Należy 
zatem wyjaśnić, czy zastrzeżenie do-
tyczące wspomnianego odstępstwa od 
urzędowania w języku polskim, sfor-
mułowane w orzecznictwie TK, można 
uznać za nadal wiążące.

Kwestia ta jest sporna w samym 
orzecznictwie sądów administracyj-
nych, zarysowały się w nim bowiem za-
sadniczo dwa przeciwstawne poglądy. 
Pierwszy, na którym opiera się przy-
wołany wyżej wyrok NSA, wyraźnie 
dominuje w praktyce wymienionych 
sądów. Zakłada on, że wszelkie czyn-
ności urzędowe, a więc czynności in-

20 Uchwała TK w sprawie znak W 7/96 (jak w przyp. 13).
21 Wyrok NSA z 10.10.2008 r., znak I GSK 1088/07, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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stytucji powołanych do realizacji zadań 
publicznych, związane z wykonywa-
niem ich ustawowych kompetencji, po-
winny być dokonane – zgodnie z kon-
stytucyjnym statusem języka polskiego 
jako urzędowego – w języku polskim, 
chyba że z istoty tych czynności wy-
nika konieczność posłużenia się języ-
kiem obcym. Taka teza jest wynikiem 
stwierdzenia, że choć ustawodawca nie 
zdefiniował pojęcia czynności urzędo-
wych, to wątpliwości usunęła uchwała 
TK z 1997 r., podjęta na gruncie dekre-
tu z 1945 r., która pozostaje aktualna 
na tle przepisów ujp22, mimo że jako 
tzw. uchwała wykładnicza utraciła moc 
wiążącą po wejściu w życie Konstytucji 
RP z 1997 r. 

Wedle drugiego poglądu, mniej 
reprezentatywnego w omawianym 
orzecznictwie, obecna regulacja o języ-
ku polskim jako języku urzędowym jest 
w przedmiotowym zakresie odmienna. 
Zgodnie z art. 27 Konstytucji, w Rze-
czypospolitej Polskiej językiem urzę-
dowym jest język polski. Wyjątki od 
tej zasady są możliwe albo ze względu 
na ochronę praw mniejszości narodo-
wych, przewidzianą w ratyfikowanych 
umowach międzynarodowych, albo na 
podstawie przepisów szczególnych. 

Nie ma potrzeby gruntownego usto-
sunkowania się do uchwały TK z 1997 r., 
w której Trybunał wyjaśnił, że do za-
kresu pojęcia „urzędowania” w języku 
polskim należą wszelkie czynności, 
„chyba że z istoty tych czynności wy-
nika konieczność posłużenia się języ-
kiem obcym”. Wymieniona uchwała 
dotyczy bowiem stanu prawnego przed 
wejściem w życie Konstytucji RP oraz 
ustawy o języku polskim. W ustawie nie 
przewidziano zaś wyjątków w postaci 
konieczności posłużenia się językiem 
obcym z uwagi na istotę dokonywanych 
czynności. Przepisy szczególne, ani też 
zobowiązania międzynarodowe, także 
nie ustanawiają co do tego żadnych wy-
jątków. W konsekwencji, brak obecnie 
podstaw, aby jakikolwiek polski organ 
państwowy wykonywał czynności urzę-
dowe w języku obcym23. Wobec tego 
cytowana uchwała TK zachowuje moc 
wiążącą, z tym, że tylko co do samego 
rozumienia czynności urzędowych, bez 
wspomnianego wyłączenia stosowania 
języka polskiego ze względu na istotę 
danej czynności24. Można jednak za-
uważyć, że istnieje tu pogląd pośredni, 
przyjmujący, że uchwała TK znajduje za-
stosowanie w nowej regulacji ustawowej 
i Konstytucji. Jednocześnie uważa się za 

22 Wyroki NSA w sprawach: znak I GSK 1088/07 (jak w przyp. 21); z 10.10.2008 r., znak I GSK 1089/07; 
z 9.05.2007 r., znak I GSK 1413/06 i znak I GSK 1414/06; z 31.05.2007 r., znak I GSK 1651/06 oraz 
z 14.10.2009 r., znak I GSK 863/08, I GSK 893/08, I GSK 894/08, I GSK 899/08 i I GSK 900/08, 
a także wyroki WSA w Warszawie: z 10.06.2009 r., znak III SA/Wa 320/09; z 9.09.2009 r., znak VI 
SA/Wa 132/09; z 15.01.2010 r., znak III SA/Wa 1541/09 i z 28.04.2010 r., znak VI SA/Wa 327/10, 
<orzeczenia.nsa.gov.pl>.

23 Wyrok NSA z 1.03.2005 r., znak GSK 1316/04, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
24 W tym kierunku wyrok WSA w Warszawie z 20.12.2005 r., znak VI SA/Wa 1012/05, 
 <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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trafną opinię, że w świetle tej regulacji 
ani przepisy szczególne, ani zobowiąza-
nia międzynarodowe, zwłaszcza z uwagi 
na treść art. 27 Konstytucji, nie tylko 
nie przewidują, ale właściwie nawet nie 
mogą przewidywać podejmowania przez 
organ państwowy czynności urzędo-
wych w języku obcym25.

Tutaj można ograniczyć się do 
stwierdzenia, że uchwała TK nie może 
być uznana za w pełni wiążącą w obo-
wiązującym ustawodawstwie. Trudno 
ją przyjąć za taką w części, w której 
dopuszcza odstąpienie od podejmo-
wania czynności urzędowych w języku 
polskim ze względu na ich istotę, która 
miałaby przemawiać za koniecznością 
użycia języka obcego. Takiemu stano-
wisku sprzeciwia się treść art. 5 ust. 1 
oraz art. 6 ujp. Z pewnością zatem jest 
ono co najmniej wątpliwe.

Język polski w działalności 
podmiotów publicznych
Dla przedmiotu niniejszego opraco-
wania istotne jest ustalenie, czy jeśli-
by na gruncie obecnego prawa uznać 
słuszność powołanej uchwały TK 
i w konsekwencji dopuścić odstąpienie 
przez podmioty wykonujące zadania 
publiczne od zastosowania języka pol-
skiego ze względu na istotę działań słu-

żących realizacji tych zadań, kontrola 
NIK obejmująca tego rodzaju działania 
może być prowadzona na podstawie 
dokumentacji sporządzonej w języ-
ku obcym. Ustalenie to odnosi się do 
stosowania przede wszystkim art. 28, 
art. 29 ust. 2 lit. B oraz art. 35 i art. 
37 ustawy o NIK26 w związku z § 19-21 
zarządzenia kontrolnego27. Są to przepi-
sy o postępowaniu kontrolnym, doty-
czące zasad badania stanu faktycznego 
w zakresie działalności kontrolowanej 
jednostki na podstawie jej dokumen-
tów (lub odpisów czy wyciągów) jako 
dowodów tej działalności, które są włą-
czane do akt kontroli. Przy stosowaniu 
wymienionych przepisów należy mieć 
na względzie, że choć postępowanie 
kontrolne nie jest ze swej istoty rodza-
jem postępowania administracyjnego, 
to jednak przez analogię stosuje się do 
niego przepisy k.p.a. W doktrynie nie 
budzi bowiem wątpliwości, że postępo-
waniu kontrolnemu NIK najbliższa jest 
właśnie procedura administracyjna28.

W celu poczynienia rozważanego 
tu ustalenia wskazany byłby przegląd 
orzecznictwa dotyczącego egzekwowa-
nia powołanych postanowień Konstytu-
cji i przepisów ustawy o języku polskim, 
zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji po-
dobnych tej, w której swoje czynności 

25 Wyroki NSA (w Warszawie): z 21.05.2002 r., znak II SA 4033/01 i z 22.11.2002 r., znak II SA 4034/01 
oraz wyroki WSA w Warszawie: z 23.03.2004 r., znak II SA 3346/02; z 24.03.2004 r., znak II SA 3357/02, 
II SA 3396/02 i II SA 3434/02; z 16.04.2004 r., znak II SA 1207/02; z 25.08.2004 r., znak II SA 2339/03 
i z 1.09.2004 r., znak II SA 2157/03, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.

26 Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm.).
27 Zarządzenie prezesa NIK z 1.03.1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego (MP nr 17, poz. 211).
28 Tak np. R. Padrak: Postępowanie odwoławcze w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli 

(Cz. II), „Kontrola Państwowa” nr 6/2002, s. 4.
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wykonują kontrolerzy NIK. Praktyka 
sądowa w badanym zakresie koncen-
truje się przede wszystkim na sporach 
w sprawach podatkowych i celnych. 
Dotyczy przy tym głównie zagadnień 
formalnych, w tym oceny obcych doku-
mentów jako dowodów w postępowaniu 
w świetle przepisów k.p.a. (w związku 
z przepisami ustaw dotyczących tych 
spraw). Dlatego przypadki rozpatrzone 
przez sądy stwarzają właściwą podsta-
wę do ich odpowiedniego odniesienia 
do czynności kontrolerów Izby na tle 
wymienionych przepisów o NIK.

Przykłady działań publicznych i skutki 
niewykonania ich w języku polskim

W orzecznictwie sądowoadministra-
cyjnym wskazuje się na następujące 
zasady dotyczące obowiązku urzędo-
wania w języku polskim, dające jed-
nocześnie przykłady działań objętych 
tym obowiązkiem.

1. Uznanie w art. 27 Konstytucji 
i art. 4-5 ujp języka polskiego za język 
urzędowy powoduje, że wszelkie czyn-
ności urzędowe oraz oświadczenia woli 
pochodzące od organów administracyj-
nych, jak też podania i inne pisma skła-
dane do tych organów, muszą być w ję-
zyku polskim, o ile przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej. Wynika z tego 
obowiązek prowadzenia wszelkich 
czynności procesowych w języku pol-
skim, odnoszący się nie tylko do czyn-

ności wykonywanych ustnie, lecz także 
do dokumentowania postępowania. 
Oznacza to zwłaszcza wymóg posłu-
giwania się w tym postępowaniu tłu-
maczeniami dokumentów. Dokument 
sporządzony w języku obcym musi 
być zgodny z prawem. Niezgodność 
z prawem, w tym wypadku polegają-
ca na naruszeniu obowiązku stosowa-
nia języka polskiego, zachodzi w razie 
przyjęcia za dowód i przeprowadzenia 
oceny dowodowej dokumentu obcoję-
zycznego. Obowiązek posługiwania się 
w postępowaniu językiem polskim ist-
nieje przy tym niezależnie od tego, czy 
organ (na przykład Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska) zażądał przed-
stawienia urzędowego tłumaczenia. 
To na organie bowiem ciąży obowią-
zek zapewnienia, aby całość czynności 
dokonywana była w języku polskim29. 
Dokumenty, zwłaszcza będące zasadni-
czym dowodem wpływającym na roz-
strzygnięcie sprawy administracyjnej, 
wymagają przetłumaczenia na język 
polski, gdyż tylko wtedy umożliwiają 
prawidłową ocenę wyniku badania ich 
treści. Innymi słowy, aby obcojęzyczny 
dokument mógł mieć wartość dowodo-
wą, musi odpowiadać warunkom nor-
matywnym30. Organ przeprowadzający 
czynności kontrolne musi zatem zażą-
dać tłumaczenia; jego obowiązkiem 
jest wykorzystać możliwość wymaga-
nia od zainteresowanej strony sporzą-

29 Wyroki WSA w Warszawie: z 4.04.2006 r., znak V SA/Wa 1558/05; z 25.09.2007 r., znak V SA/Wa 
1284/07 i z 10.10.2007 r., znak IV SA/Wa 1274/07 oraz wyrok WSA w Gliwicach z 28.02.2008 r., znak 
II SA/Gl 16/08, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.

30 Wyrok NSA z 10.10.2008 r., znak I GSK 1088/07, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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dzenia urzędowego tłumaczenia na ję-
zyk polski dokumentacji przedkładanej 
w danym postępowaniu31.

2. Obcojęzyczny dokument może być 
dowodem i podstawą oceny określone-
go faktu lub prawa, jednak badanie jego 
treści powinno być przeprowadzone 
w języku polskim. Dopiero w ten spo-
sób możliwe jest przyjęcie, z zachowa-
niem reguł postępowania dowodowego, 
że czynność polegająca na przeprowa-
dzeniu dowodu z dokumentu sporzą-
dzonego w języku obcym została doko-
nana prawidłowo. Wynik badania treści 
dokumentu wraz z jego tłumaczeniem 
powinien być jednoznaczny, ponieważ 
dopiero wówczas możliwe jest stwier-
dzenie, czy i w jakim zakresie przepro-
wadzony dowód wpływa na rozstrzyg-
nięcie sprawy. I chociaż nie zmienia to 
faktu, że dowodem będzie nadal treść 
dokumentu obcojęzycznego, a nie jego 
tłumaczenie, służące w istocie ustaleniu 
treści dokumentu (dowodu), to jednak 
właśnie tłumaczenie umożliwia weryfi-
kację dowodu sporządzonego w języku 
obcym z innymi dowodami. Pozwala 
ono na ocenę zasadności przyjętego roz-
strzygnięcia oraz ustaleń faktycznych 
stanowiących jego podstawę32.

3. Czym innym jest wprawdzie do-
puszczenie obcojęzycznego środka dowo-
dowego jako dowodu w postępowaniu, 
a czym innym wynikający z Konstytucji 
i ustawy o języku polskim obowiązek do-
konywania czynności urzędowych przez 
organy administracji publicznej w języku 
polskim, tym niemniej czynność urzę-
dowa organu celnego polegająca na ba-
daniu treści dokumentu obcojęzycznego 
wymaga przetłumaczenia dokumentu. 
Treść takiego dokumentu musi być zna-
na i dostępna dla wszystkich33. Wszyst-
kie strony postępowania, a zwłaszcza 
pracownicy organów administracji (np. 
SKO) orzekający w sprawie, muszą bo-
wiem w sposób niebudzący wątpliwości 
znać treść dokumentów obcojęzycznych. 
Pewność taką można uzyskać dopiero po 
otrzymaniu tłumaczeń tych dokumen-
tów34. Zasada ta działa w dwie strony. 
Zwrócenie się przez właściwy organ pol-
ski (na przykład celny) do zagranicznej 
administracji (celnej) jest czynnością 
urzędową organu wykonującego zadania 
publiczne, dlatego czynność ta powinna 
być dokonana w języku urzędowym RP, 
a treść pisma przetłumaczona na język 
obcy. Z kolei stanowiący dowód w spra-
wie dokument sporządzony w języku 

31 Wyrok WSA w Gdańsku z 10.03.2009 r., znak I SA/Gd 916/08, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
32 Wyrok NSA z 10.05.2007 r., znak I GSK 1613/06, a także wyroki WSA w Warszawie w sprawie znak III 

SA/Wa 1541/09 (jak w przyp. 22) i z 25.05.2007 r., znak III SA/Wa 3331/06 oraz wyrok WSA w Gorzo-
wie Wlkp. z 27.01.2009 r., znak I SA/Go 914/08, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.

33 Wyroki NSA (w Warszawie): z 9.02.2001 r., znak III SA 2339/99 i w sprawie znak I GSK 1613/06 (jak 
w przyp. 32), a także wyroki WSA w Warszawie: z 16.01.2004 r., znak III SA 2719/02 i z 31.12.2008 r., 
znak VIII SA/Wa 477/08 oraz wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie znak I SA/Go 914/08 (jak 
w przyp. 32) i wyrok WSA w Opolu z 11.06.2010 r., znak I SA/Op 121/10, <orzeczenia.nsa.gov.pl>. 
Por. też B. Brzeziński, M. Masternak: Glosa do wyroku WSA z 16.01.2004 r., III SA 2719/02, „Przegląd 
Orzecznictwa Podatkowego” nr 4/2005, s. 317.

34 Wyrok WSA w Warszawie z 7.07.2010 r., znak VII SA/Wa 249/10, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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obcym powinien zostać przetłumaczo-
ny na język polski w całej swej treści35. 
To, czy wymagany jest zawsze przekład 
tłumacza przysięgłego, czy też wystar-
czy tłumaczenie zwykłe (własne), jest 
sprawą odrębną i zależną od danej sy-
tuacji36. Jednak, jeśli dokument ma być 
dowodem w sprawie administracyjnej, 
konieczny jest jego przekład przez tłu-
macza przysięgłego37.

4. Posługiwanie się w postępowaniu 
prowadzonym przez organ administra-
cji publicznej (np. organy podatkowe) 
obcojęzycznymi dokumentami, bez ich 
urzędowego przetłumaczenia na język 
polski, jest sprzeczne z prawem38. Jest 
tak dlatego, że weryfikacja przez ten 
organ w danym postępowaniu doku-
mentu (np. zaświadczenia) wystawio-
nego przez obce władze w języku ob-
cym nie jest możliwa39. Oznacza to, że 
naruszenie wymienionych postanowień 
Konstytucji i przepisów ustawy o języ-
ku polskim skutkuje stwierdzeniem 
nieważności decyzji dotkniętej taką 
wadą40, niezastosowanie się bowiem 

organu administracyjnego do zasad po-
stępowania może mieć istotny wpływ 
na wynik sprawy41.

5. Obowiązek używania języka pol-
skiego i skutek jego niedopełnienia 
rozciąga się na różne działania, w tym 
także zbieranie i analizowanie mate-
riału dowodowego. Czynność urzę-
dowa organu administracyjnego pole-
gająca na badaniu treści dokumentu 
obcojęzycznego wymaga zatem prze-
tłumaczenia tego dokumentu42. Nie-
prawidłowe jest też składanie rapor-
tów w języku obcym do akt sprawy43. 
Dotyczy to również czynności zbiera-
nia materiału dowodowego w postępo-
waniu wyjaśniającym44. Z obowiązku 
tego należy zatem wywieść prawną po-
winność posługiwania się przetłuma-
czonymi dokumentami w postępowa-
niu kontrolnym (np. podatkowym)45. 
Niedopuszczalne jest zatem dokony-
wanie przez inspektora kontroli skar-
bowej analizy tekstu obcojęzycznego, 
zwłaszcza dokumentacji finansowo-
-księgowej, bez jego przetłumaczenia 

35 Wyrok NSA w sprawie I GSK 1647/06 (jak w przyp. 9).
36 Por. wyrok WSA w Warszawie z 6.08.2010 r., znak III SA/Wa 2318/09, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
37 Wyroki NSA w sprawie znak I GSK 1647/06 (jak w przyp. 9) i z 5.02.2010 r., znak II FSK 1491/09 oraz 

wyrok WSA w Warszawie w sprawie znak VI SA/Wa 327/10 (jak w przyp. 22), <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
38 Wyrok NSA w sprawie III SA 2339/99 (jak w przyp. 33).
39 Wyrok WSA w Warszawie z 26.06.2009 r., III SA/Wa 378/09, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
40 Wyrok NSA (w Warszawie) z 21.05.2002 r., znak II SA 4033/01 i wyroki NSA w sprawie znak GSK 

1316/04 (jak w przyp. 23), a także wyroki WSA w Warszawie w sprawie znak II SA 2339/03 (jak w przyp. 
25) i z 24.03.2004 r., znak 6 II SA 3396/02, <orzeczenia.nsa.gov.pl>. 

41 Wyroki NSA w sprawie znak I GSK 1651/06 (jak w przyp. 22) i z 31.05.2007 r., znak I GSK 1414/06 oraz 
wyrok WSA w Warszawie w sprawie znak VI SA/Wa 327/10 (jak w przyp. 22), <orzeczenia.nsa.gov.pl>.

42 Wyrok WSA w Warszawie z 16.11.2007 r., znak V SA/Wa 1497/07 i wyrok WSA w Łodzi z 18.09.2009 r., 
znak I SA/Łd 544/09, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.

43 Wyrok NSA (w Warszawie) z 11.07.2001 r., znak V SA 3738/00, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
44 Wyrok WSA w Warszawie z 6.12.2006 r., znak V SA/Wa 605/06, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
45 Wyrok WSA w Warszawie w sprawie znak III SA/Wa 1541/09 (jak w przyp. 22).
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w całości46. Inspektor, niezależnie od 
postanowień Konstytucji i przepisów 
ustawy o języku polskim, jest zobowią-
zany przez Ordynację podatkową47 do 
zażądania od podmiotów kontrolowa-
nych lub osób upoważnionych do ich 
reprezentowania lub prowadzenia ich 
spraw albo też ich pracowników oraz 
osób współdziałających z nimi, tłuma-
czenia na język polski sporządzonej 
w języku obcym dokumentacji doty-
czącej spraw będących przedmiotem 
kontroli48. Ponadto, jak zauważa się 
w orzecznictwie TK, również przepisy 
ustawy o rachunkowości49 upoważniają 
organy kontroli lub biegłego rewidenta 
do żądania zapewnienia wiarygodnego 
przetłumaczenia na język polski treści 
wskazanych przez nich dowodów spo-
rządzonych w języku obcym50.

Wymienione wymagania dotyczą 
zarówno podmiotów krajowych, jak 
i zagranicznych. Także ustawa o cudzo-
ziemcach51 przewiduje, że dokumenty 
sporządzone w języku obcym, służące 
jako dowód w postępowaniu prowa-
dzonym na jej podstawie, powinny 
być składane wraz z ich tłumaczeniem 
przysięgłym na język polski52.

Odnosząc wskazane przypadki dzia-
łań objętych obowiązkiem urzędowa-

nia w języku polskim do czynności 
kontrolnych NIK, należy stwierdzić, że 
również one podlegają temu obowiąz-
kowi. Oznacza to, że w postępowaniu 
prowadzonym przez kontrolerów NIK 
dowodu nie mogą stanowić dokumenty 
obcojęzyczne bez tłumaczenia (przy-
sięgłego) na język polski oraz że kon-
trolerzy mają nie tylko prawo, lecz są 
zobowiązani do każdorazowego wyma-
gania tego rodzaju tłumaczeń.

Obowiązek urzędowania 
w języku polskim a prawo unijne
Przedstawione ustalenia wymagają 
jeszcze sprawdzenia w aspekcie prawa 
unijnego. Zagadnienie to zostało pod-
niesione przez przedstawicieli Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego pod-
czas wymienionej wcześniej kontroli 
NIK. W jego wyjaśnieniu ponownie 
pomocne okazuje się orzecznictwo są-
dowoadministracyjne.

W orzecznictwie tym zauważa się, że 
po 1 maja 2004 r. na porządek praw-
ny w Polsce składają się dotychczaso-
wy system własnego ustawodawstwa 
oraz szeroko rozumiane prawo wspól-
notowe, które przez akcesję stało się 
elementem prawa krajowego. Nie pod-
lega ono jednak tym samym regułom 

46 Wyrok WSA w Warszawie w sprawie znak III SA 2719/02 (jak w przyp. 33).
47 Art. 287 § 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze 

zm.).
48 Wyrok WSA w Gdańsku w sprawie znak I SA/Gd 916/08 (jak w przyp. 31).
49 Art. 21 ust. 5 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.).
50 Wyrok TK z 13.02.2001 r., znak K 19/99, OTK ZU 2001 r., nr 2, poz. 30, <www.trybunal.gov.pl>.
51 Art. 11 ust. 3 ustawy z 13.06.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. DzU z 2006 r., nr 234, poz. 1694 ze zm.).
52 Wyroki WSA w Warszawie w sprawach: znak V SA/Wa 1558/05 (jak w przyp. 29) i znak V SA/Wa 

1497/07 (jak w przyp. 42).
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aplikacji i interpretacji, co krajowa 
część porządku prawnego. Nie opiera 
się pod tym względem na przepisach 
prawa krajowego, gdyż zawiera własne 
uregulowania wiążące we wszystkich 
państwach Wspólnoty. Prawo to jest 
stosowane zgodnie z treścią traktatów 
i warunkami Aktu przystąpienia53 oraz 
zasadami bezpośredniości, pierwszeń-
stwa i efektywności. Dlatego ocena 
prawa wspólnotowego wedle przepi-
sów Konstytucji RP i ustawy o języku 
polskim nie jest uzasadniona. Odwrot-
nie – należałoby zbadać pozycję języka 
państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, w tym języka polskiego, we 
wspólnotowym porządku prawnym54.

Z przepisów traktatów oraz Aktu 
przystąpienia (art. 61) wynika przede 
wszystkim, że języki państw człon-
kowskich mają nie tylko status języków 
autentycznych traktatów i innych ak-
tów prawnych UE, lecz także języków 
urzędowych55. W świetle orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości (TS), ma 
to w szczególności ten skutek, że obo-
wiązki zawarte w przepisach wspól-
notowych, które nie zostały opubliko-
wane w Dzienniku Urzędowym UE 

w języku nowego państwa członkow-
skiego (np. w języku czeskim), skoro ję-
zyk ten jest językiem urzędowym Unii, 
nie mogą zostać nałożone na jednostki 
w tym państwie, nawet jeżeli jednostki 
te mogły zapoznać się z tymi uregulo-
waniami przy użyciu innych środków56. 
Z takiego rozwiązania wyprowadza 
się w doktrynie wniosek, że zarówno 
prawodawca unijny, jak i prawodawca 
polski, przyjęli za oczywiste, iż każde 
państwo członkowskie posługuje się 
właściwym mu językiem urzędowym, 
którego stosowanie zapewniają normy 
tego właśnie państwa. W Polsce nor-
mami takimi są art. 27 Konstytucji 
i przepisy ustawy o języku polskim. 
Wymagają one, aby polskie organy ad-
ministracyjne procedowały w języku 
polskim, a także, aby w tym języku 
składane były wymienionym organom 
oświadczenia woli i wszelkie pisma57. 

W świetle orzecznictwa TS58, respek-
towanie urzędowego języka państw 
członkowskich UE polega na tym, że 
w tym języku powinny być sporządzone 
wszelkie doręczane dłużnikowi doku-
menty, stanowiące podstawę egzekucji 
prowadzonej na podstawie przepisów 

53 Traktat podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r. między państwami członkowskimi Unii Europejskiej 
a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litew-
ską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Sło-
wacką – dotyczący ich przystąpienia do Unii Europejskiej (DzU z 2004 r., nr 90, poz. 864); w skrócie: Akt 
przystąpienia.

54 Wyrok NSA z 21.04.2008 r., znak I GSK 966/07, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
55 Wyrok WSA w Gliwicach z 20.09.2010 r., znak III SA/Gl 1471/10, <orzeczenia nsa.gov.pl>.
56 Wyrok TS z 11.12.2007 r. w sprawie znak C-161/06, Skoma Lux przeciwko Celni reditelstvi Olomouc, 

Zb.Orz. WE 2007, s. I-10841, <curia.europa.eu>. Na ten wyrok powołał się też NSA w wyrokach w sprawach: 
znak I GSK 966/07 (jak w przyp. 54) i z 19.09.2008 r., znak I GSK 1039/07, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.

57 Wyrok WSA w Warszawie w sprawie znak III SA/Wa 2318/09 (jak w przyp. 36).
58 Wyrok TS z 14.01.2010 r. w sprawie znak C-233/08, Milan Kyrian przeciwko Celní úřad Tábor, niepubl. 

w Zb.Orz. WE, <curia.europa.eu>.
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dyrektywy o wzajemnej pomocy przy 
windykacji roszczeń dotyczących nie-
których opłat, ceł, podatków i innych 
obciążeń59. Ponadto, już art. 3 rozpo-
rządzenia w sprawie określenia syste-
mu językowego Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej60 przewidywał, że 
dokumenty kierowane przez instytucję 
do państwa członkowskiego lub osoby 
podlegającej jurysdykcji państwa człon-
kowskiego są sporządzane w języku tego 
państwa. Dotyczyło to, na przykład, 
dokumentów w postępowaniu admi-
nistracyjnym o umorzenie należności 
celnych przywozowych. Wspomniany 
wymóg mógł być niestosowany jedynie 
w specyficznych sytuacjach, między in-
nymi wtedy, gdy adresatem dokumen-
tów byli przedstawiciele państw człon-
kowskich tworzący (wspólną) grupę 
ekspertów, ale tylko wówczas, jeśli 
nie zgłaszali zastrzeżeń czy trudności 
w zrozumieniu tych dokumentów61.

Powyższa zasada podlega wyjątkom, na 
co zwraca się uwagę w orzecznictwie 
krajowym. Zgodnie z art. 5-6 ujp, mogą 
je jednak określać tylko przepisy szcze-
gólne. Są nimi zwłaszcza przepisy umów 
międzynarodowych dotyczące ustano-
wienia tekstu o walorze rozstrzygalno-
ści w razie rozbieżności językowej róż-

nych tekstów autentycznych tej samej 
umowy. Należy do nich postanowienie 
końcowe umowy polsko-holenderskiej 
w sprawie unikania podwójnego opo-
datkowania i zapobiegania uchylaniu się 
od opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu. Jest to lex specialis wobec 
art. 6 ujp. Stanowi zarazem normę ran-
gi wyższej niż normy ustawowe, wobec 
czego jest stosowane w prawie polskim 
według reguły kolizyjnej lex superior de-
rogat legi inferiori. Ocena taka pozostaje 
w zgodzie z normami konstytucyjnymi. 
Zasada z art. 27 Konstytucji, że język 
polski jest w RP językiem urzędowym, 
musi być ograniczona na rzecz zasady 
z art. 9 Konstytucji, iż Polska przestrze-
ga wiążącego ją prawa międzynarodowe-
go. Organy administracji publicznej nie 
mogą zatem zignorować normy zawartej 
w postanowieniach umowy polsko-ho-
lenderskiej o rozstrzyganiu rozbieżności 
interpretacyjnych przez sięganie do an-
gielskiego tekstu tej umowy62.

Przepisami szczególnymi mogą być 
też postanowienia konwencji polsko-wę-
gierskiej w sprawie unikania podwójne-
go opodatkowania w zakresie podatków 
od dochodu i majątku. Konwencja ta zo-
stała sporządzona w języku angielskim, 
a nie w językach ojczystych obu stron. 
To oznacza, że tekstem oryginalnym, 

59 Dyrektywa Rady nr 76/308/EWG z 15.03.1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń 
dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (DzU L 73, s. 18), zmieniona przez dyrek-
tywę Rady nr 2001/44/WE z 15.06.2001 r. (DzU L 175, s. 17).

60 Rozporządzenie Rady nr 1 z 15.04.1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej (DzUrz 1958, 17, s. 385 i n.).

61 Wyrok sądu pierwszej instancji (obecnie sąd) z 27.09.2005 r. w sprawach znak T-134/03 i T-135/03, 
Common Market Fertilizers SA przeciwko Komisja WE, Zb.Orz. WE 2005, s. II-3923, <curia.europa.eu>.

62 Por. wyrok NSA z 3.12.2009 r., znak II FSK 917/08, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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stanowiącym podstawę interpretacji 
postanowień konwencji i wiążącym jej 
strony, jest tekst angielski. Tłumaczenie 
umowy międzynarodowej, nawet urzę-
dowe i zamieszczone we właściwym or-
ganie promulgacyjnym, nie może mieć 
wówczas pierwszeństwa przed rzeczy-
wistym tekstem umowy. To ta umo-
wa, a nie jej tłumaczenie, jest źródłem 
prawa (aktem normatywnym). Rzecz 
jednak w tym, że stronami umów mię-
dzynarodowych są państwa. Od mocy 
wiążącej, istniejącej w relacjach między 
państwami – stronami, należy zatem 
odróżnić wewnątrzpaństwowe rela-
cje państwo – obywatel, a tym samym 
określenie praw i obowiązków obywa-
tela wynikających z faktu podpisania 
umowy międzynarodowej. Zatem w sy-
tuacji, gdy istota danej sprawy dotyczy 
stosunków wewnętrznych (w Polsce) 
między państwem reprezentowanym 
przez organy (tu: podatkowe) i obywa-
telem (tu: podatnikiem), a językiem 
urzędowym obowiązującym w RP jest 
język polski, to obywatel, posługując 
się wyłącznie tym językiem, powinien 
móc załatwić wszelkie swoje sprawy 
z państwem (jego organami). W tym 
też języku obywatel powinien być zapo-
znawany z obciążającymi go obowiązka-
mi i przysługującymi prawami.

Organy państwowe nie mają żadnych 
podstaw prawnych, aby wymagać od 
obywatela władania językiem obcym 

w celu zapoznawania się z przepisami 
prawa sporządzonymi w języku in-
nym niż polski język urzędowy. Nie 
mogą też wymagać – wbrew art. 6 ujp 
– aby obywatel na własną rękę ustalał 
brzmienie wymienionych przepisów 
czy dokonywał przez tłumacza innych 
przekładów niż urzędowe, opublikowa-
ne w organie promulgacyjnym. Sprawą 
państwa, działającego przez właściwe 
organy, jest zadbanie o tę publikację, 
bo to państwo, a nie obywatel, dyspo-
nuje w tym zakresie właściwymi środ-
kami. W przeciwnym razie dochodzi-
łoby do uzależnienia treści przepisu 
od poziomu znajomości języka obcego 
przez obywatela lub tłumacza. Z tych 
samych względów niedopuszczalne jest 
również korzystanie z przekładu doko-
nanego na użytek konkretnego postę-
powania przez tłumacza przysięgłego 
na polecenie poszczególnych organów. 
Akceptacja takiego działania organów 
mogłaby prowadzić do sytuacji, że 
w tym samym momencie i na terenie 
całego kraju dany przepis prawa móg-
łby mieć niejednakowe brzmienie63.

Przedstawione zasady znalazły częś-
ciowe potwierdzenie w pracach le-
gislacyjnych nad ustawą o języku pol-
skim64. W ich trakcie wyjaśniono, że 
w prawie wspólnotowym nie ma aktów 
prawnych, które określałyby w sposób 
ogólny i generalny (całościowy) reguły 

63 Wyrok WSA w Warszawie z 7.10.2009 r., znak III SA/Wa 101/09, <orzeczenia.nsa.gov.pl>.
64 Dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, druk sejmowy nr 1137-A z 8.07.1999 r., 
 <orka.sejm.gov.pl>.
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stosowania języków narodowych w pań-
stwach członkowskich – poza używa-
niem języka w działalności handlowej. 
Dlatego projekt wymienionej ustawy 
uznano za przedmiot nieobjęty zakre-
sem tego prawa. Zaznaczono również, 
że – zgodnie z orzecznictwem TS – pra-
wo wspólnotowe nie zakazuje przyjęcia 
przez państwo członkowskie polityki 
ochrony i promocji urzędowego języka 
państwowego, z zastrzeżeniem jedynie 
nienaruszenia fundamentalnych wol-
ności przewidzianych prawem wspól-
notowym65.

W odniesieniu do rozważanej kwestii 
konstytucyjny obowiązek urzędowania 
w języku polskim nie może budzić wąt-
pliwości w kontekście prawa unijnego. 
Zachowuje znaczenie także w relacji do 
umów międzynarodowych, z uwzględ-
nieniem wskazanych wyżej zależno-
ści normatywnych, a także wyjątków. 
W konkretnej zaś sprawie, poruszonej 
w tym opracowaniu, oznacza, że sta-
nowisko Delegatury NIK było słusz-
ne. Niedopuszczalne byłoby bowiem 
przeprowadzenie kontroli działalności 
ministerstwa i podległych mu orga-
nów – w zakresie zawarcia i realizacji 
(państwowej) umowy dwustronnej, 
związanej z realizacją prawa UE – na 
podstawie dokumentów z czynności 
tych instytucji, sporządzonych w in-
nym języku niż polski. Dokumenty te 
powinny mieć także wersję polską (tłu-

maczenie urzędowe) i dopiero one po-
zwoliłyby kontrolerom NIK przepro-
wadzić prawidłowe badania. Za taką 
oceną przemawia dodatkowo fakt – 
choć nie jest to argument rozstrzygają-
cy – że w przedmiotowej umowie pol-
sko-słowackiej przyjęto wyraźnie, iż 
czynności podejmowane w trakcie czy 
w związku z realizowanym przez nią 
Programem będą dokonywane przez 
strony w języku polskim i słowackim.

Uwagi końcowe
Powyższe rozważania zawierają odpo-
wiedź na pierwsze z pytań postawio-
nych na wstępie niniejszego opracowa-
nia. Mianowicie – pracownicy NIK nie 
mogą prowadzić kontroli na podstawie 
dokumentów sporządzonych wyłącz-
nie w języku obcym. Zakaz ten doty-
czy także dokumentów związanych 
z realizacją programów unijnych. 

Co do drugiej kwestii, należy poczy-
nić następujące uwagi. Mimo wszystko 
trudno odmówić racji twierdzeniu, że 
bezwzględne stosowanie art. 27 Kon-
stytucji i art. 4-5 i 6 ujp jest nie do po-
godzenia w praktyce. Chodzi przy tym, 
z jednej strony, o czasochłonność i kosz-
ty tłumaczenia wszelkich dokumentów 
urzędowych na język polski, zaś z dru-
giej – o zastosowanie języka polskiego 
do wielu działań związanych z czyn-
nościami urzędowymi, ale tylko im to-
warzyszących lub przygotowawczych. 

65 Wyroki TS z 28.11.1989 r. w sprawie znak C-379/87, Anita Greoner przeciwko Ministerstwu Edukacji 
Irlandii, Zb.Orz. WE 1989, s. 3967 oraz z 5.03.2009 r. w sprawie znak C-222/07, Unión de Televisio-
nes Comerciales Asociadas (UTECA) przeciwko Administración General del Estado, Zb.Orz. WE 2009, 
s. I-1407, <curia.europa.eu>.
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Jest to temat, który wykracza poza 
ramy tego artykułu. Można się w tym 
miejscu ograniczyć do spostrzeżenia, że 
uzasadniona byłaby zmiana przepisów 
ujp, przez dopisanie do jej art. 5-6, że 
odstępstwo od języka polskiego może 
wynikać – poza przepisami szczególny-
mi – także z innych, przykładowo okre-
ślonych sytuacji (zwłaszcza czynności 
urzędowych podejmowanych w sferze 
prawa UE). Wydaje się przy tym, że 
przyjęte w uchwale Trybunału Konsty-
tucyjnego z 1997 r. kryterium „istoty 
czynności urzędowej” jest zbyt daleko 
idące, a przynajmniej niedostatecznie 
konkretne, aby nie dopuścić do łatwe-
go obchodzenia konstytucyjnego obo-
wiązku urzędowania w języku polskim. 
W nowelizacji wskazane byłoby zara-
zem wprowadzenie zastrzeżenia zwią-
zanego z działalnością kontrolną NIK. 
Zastrzeżenie to powinno wyjaśniać, na 
kim – w przypadku kontroli przez NIK 
działań publicznych, wobec których 
został prawnie zdjęty obowiązek urzę-
dowania w języku polskim – ciąży obo-

wiązek dokonania tłumaczenia na język 
polski dokumentów związanych z tymi 
działaniami66.

Wypada także zauważyć, że trafne 
było zaznaczenie już w procesie legis-
lacyjnym dotyczącym ustawy o języku 
polskim, iż objęcie omawianym obo-
wiązkiem wszelkich czynności organów, 
urzędów, instytucji i innych podmiotów 
wykonujących zadania publiczne nie 
jest rozwiązaniem właściwym. Wskazu-
jąc na wspomnianą uchwałę Trybunału 
Konstytucyjnego z 1997 r., stwierdzo-
no67, że brak podobnego rozwiązania 
w projektowanej ustawie może utrud-
niać współpracę organów państwowych 
w sytuacji, gdy przedmiotem prac będą 
wspólnotowe akty prawne.

dr hab. MARCIN TRZEBIATOWSKI, 
adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, członek Kolegium NIK, 
radca prawny

66 Ustalenie, czy obowiązek tłumaczenia spoczywa na kontrolowanym organie, czy na samej NIK, jest ważne 
nie tylko ze względów proceduralnych, lecz także finansowych. Wydaje się, że najbardziej odpowiednim 
rozwiązaniem, odpowiadającym również zasadom ogólnym, byłoby pozostawienie wspomnianego obo-
wiązku przy kontrolowanym. Wskazane byłoby jednak dodanie, że w razie potrzeby następczego tłuma-
czenia – aby nie blokowało to zbytnio czynności kontrolnych – powinno być ono dokonane niezwłocznie. 
Powinno to być również tłumaczenie przysięgłe.

67 Opinia ministra – przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej z 20.07.1998 r. o zgodności projek-
tu ustawy o języku polskim z prawem Unii Europejskiej, dokument w druku nr 561 z 24.07.1998 r.
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1 A. Rozanov: Who holds the wealth of nations?, “Central Banking”, May 2005, vol. 15, No. 4, p. 52-57. 
2 Takie tłumaczenie pojęcia sovereign wealth funds proponuje polskie forum poświęcone tego typu fundu-

szom; <www.sovereignwealthfunds.pl>, 5.11.2010. 

Istota działalności funduszy
Konsekwencją dynamicznego wzrostu 
rezerw walutowych banków central-
nych w ostatnim dziesięcioleciu jest 
tworzenie przez rządy wehikułów in-
westycyjnych, kontrolowanych przez 
państwo, co jest możliwe w sytuacji 
braku niezależności banku central-
nego od rządu, właściwej dla krajów 
pochodzenia największych funduszy. 
Problem działalności funduszy inwe-
stycyjnych tworzonych na bazie wy-
dzielonych rezerw walutowych opisał 

jako pierwszy Andrew Rozanov, uży-
wając określenia sovereign wealth funds 
(SWF)1. W Polsce tego typu instytucje 
określane są mianem państwowych 
funduszy inwestycyjnych lub funduszy 
majątku narodowego2.

Do podstawowych cech tej kategorii 
funduszy należy zaliczyć państwowy 
charakter instytucji oraz możliwość 
inwestowania w zagraniczne aktywa 
finansowe. Zasoby finansowe fundu-
szy mają źródło w wydzielonej części 
oficjalnych aktywów rezerwowych, 
nadwyżce dochodów z handlu zagra-
nicznego lub prywatyzacji. Celem pań-

Funkcjonowanie państwowych 
funduszy inwestycyjnych

Dynamicznemu rozwojowi funduszy w ostatnich latach towarzyszyły 
przedstawiane przez państwa obawy uzasadniane stosowaniem przez nie 
agresywnych strategii inwestycyjnych, zwłaszcza w obliczu kryzysu finan-
sowego. W artykule postawiono tezę, że warunkiem wykorzystania zaso-
bów funduszy jest zapewnienie przejrzystości działania przez objęcie ich 
międzynarodowymi regulacjami w zakresie nadzoru i sprawozdawczości.

WANDA PEŁKA

Problemy nadzoru
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stwowych funduszy inwestycyjnych 
jest przede wszystkim podniesienie 
efektywności zarządzania aktywami 
rezerwowymi. Realizują w związku 
z tym politykę inwestycyjną na pod-
stawie średnioterminowych i długoter-
minowych strategii, ukierunkowanych 
na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu 
w porównaniu z tradycyjnymi strate-
giami inwestowania rezerw przez banki 
centralne. Dynamicznemu rozwojowi 
działalności SWF sprzyjały w ostat-
niej dekadzie problemy demograficzne 
wielu państw, znajdujące odzwiercied-
lenie w dążeniu krajów do zapewnienia 
bezpieczeństwa ekonomicznego przy-
szłym pokoleniom przez efektywne 
pomnażanie bieżących nadwyżek. 

Aktywnej działalności państwowych 
funduszy w ostatnich latach towarzy-
szyły przedstawiane przez państwa 
na forum międzynarodowym obawy 
uzasadniane stosowaniem przez SWF 
agresywnych strategii inwestycyjnych. 
W artykule postawiono tezę, że wa-
runkiem wykorzystania zasobów pań-
stwowych funduszy inwestycyjnych 
w gospodarkach krajów docelowych in-
westycji jest zapewnienie przejrzystości 
funduszy przez objęcie ich działalności 
międzynarodowymi regulacjami. 

Pierwsze państwowe fundusze mająt-
kowe powstały w połowie XX stulecia. 
Najstarszym, utworzonym w 1953 r., 
jest Kuwait Investment Authority. Jego 
zadaniem było inwestowanie nadwyżek 
dochodów z ropy naftowej. Od czasu 

utworzenia pierwszych funduszy ich licz-
ba znacząco wzrosła. Szczególnie wiele 
nowych SWF pojawiło się w latach sie-
demdziesiątych. W 1974 r. został utwo-
rzony fundusz Temasek Holdings w Sin-
gapurze, a następnie w 1976 r. największy 
obecnie na świecie fundusz SWF – Abu 
Dhabi Investment Authority w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich. 

Znaczący wzrost cen ropy naftowej 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
spowodował powstawanie kolejnych 
funduszy państwowych na bazie ros-
nących przychodów z ropy naftowej. 
W ciągu ostatniej dekady powstało 
kilkadziesiąt funduszy, szczególnie na 
Bliskim Wschodzie, w Afryce, Amery-
ce Południowej i Rosji. Dzięki nadwyż-
kom uzyskiwanym w handlu zagranicz-
nym powstawały fundusze w Irlandii, 
Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, 
Francji, Indonezji, Wietnamie, Korei 
Południowej oraz Chinach. Państwa 
gromadzące wysokie rezerwy prze-
znaczyły ich część na funkcjonowanie 
funduszy, które miały za zadanie in-
westować w zagraniczne aktywa finan-
sowe w celu uzyskania wyższej stopy 
zwrotu przy niskim poziomie ryzyka. 
Obecnie liczbę funduszy szacuje się na 
około 60. W Europie tylko cztery kraje 
utworzyły SWF. Należą do nich Nor-
wegia (The Government Pension Fund 
– Global), Irlandia (National Pensions 
Reserve Fund), Francja (Strategic In-
vestment Fund) i Rosja (National 
Wealth Fund)3. 

3 W. Gadomski: Państwa budują fundusze inwestycyjne, „Manager Magazyn”, 16.12.2008. 
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Fundusze SWF nie stanowią jedno-
rodnej kategorii. Przyjmując kryterium 
celu działalności, można wyróżnić fun-
dusze stabilizacyjne (stabilization funds), 
tworzone dla uniezależnienia gospodarki 
i budżetu państwa od zmienności cen 
surowców, w tym ropy naftowej. Fun-
dusze pomnażają swoje aktywa rezerwo-
we w celu ich wykorzystania w sytuacji 
wahań koniunktury. Kolejną kategorię 
stanowią fundusze oszczędnościowe (sa-
vings funds), tworzone zwykle w krajach 
czerpiących znaczące dochody z ekspor-
tu surowców lub innych towarów. Do 
tej samej grupy należą korporacje zarzą-
dzające rezerwami (reserve investment 
corporation). Jest to rodzaj funduszy 
funkcjonujących jako niezależne jed-
nostki, tworzonych w celu ograniczenia 
kosztów utrzymywania rezerw waluto-
wych i realizacji polityki mającej na celu 

zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji 
dokonywanych przy użyciu tych akty-
wów. Poza wymienionymi, funkcjonują 
fundusze rozwoju (development funds), 
dokonujące alokacji aktywów w realiza-
cję projektów istotnych dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju, na przykład 
w sferze edukacji, infrastruktury lub 
ochrony środowiska. Obok nich działają 
fundusze rezerw emerytalnych (pension 
reserve funds), realizujące długotermino-
we inwestycje w celu pomnażania części 
aktywów rezerwowych, wykorzystywa-
nych do wspierania krajowych systemów 
emerytalnych4.

Popularność funduszy SWF jest prze-
jawem zmian w światowym systemie 
finansowym. Według prognoz Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego 
(MFW), całkowite zasoby SWF wzros-
ną w ciągu kolejnych lat z 3,8 bln USD 

4 R. Beck, M. Fidora: The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Financial Markets, “Occasional 
Paper Series”, European Central Bank, No. 91, July 2008.

NAJWIĘKSZE FUNDUSZE MAJĄTKU NARODOWEGO
Według amerykańskiej organizacji zajmującej się problematyką funkcjonowa-
nia funduszy majątku narodowego Sovereign Wealth Fund Institute, na koniec 
2009 r. do największych funduszy należały: Abu Dhabi Investment Authority ze 
Zjednocznych Emiratów Arabskich (627 mld USD), Government Pension Fund 
Global z Norwegii (445 mld USD), SAMA Foreign Holdings z Arabii Saudyjskiej 
(431 mld USD), SAFE Investment Company (347 mld USD) oraz China Invest-
ment Corporation z Chin (289 mld USD), Government Investment Corpora-
tion z Singapuru (248 mld USD) oraz Kuwait Investment Authority z Kuwejtu 
(203 mld USD). W 1999 r. fundusze dysponowały aktywami o wartości 0,5 bln 
USD. Na koniec 2009 r. ich zasoby wzrosły do 3,8 bln USD. 
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do 6-10 bln USD w 2015 r. Rozwój tych 
instytucji będzie miał kluczowe znacze-
nie dla przepływu kapitału w skali mię-
dzynarodowej. 

Obecnie państwowe fundusze mająt-
kowe zarządzają aktywami o wyższej 
wartości niż fundusze hedgingowe6 (1,6 
bln USD) i fundusze private equity7 
(2,6 bln USD). Ustępują pod względem 
zgromadzonych zasobów finansowych 
tylko funduszom emerytalnym (29,5 
bln USD), klasycznym funduszom in-
westycyjnym (23 bln USD) oraz in-

stytucjom ubezpieczeniowym (20 mld 
USD)8. W ostatnich latach widoczna 
jest tendencja wzrostu udziału fundu-
szy niezwiązanych z surowcami. Szacuje 
się, że w 2015 r. ich aktywa będą stano-
wić 55% wartości zasobów wszystkich 
SWF. W podziale na regiony, najwięcej 
funduszy powstało na Bliskim Wscho-
dzie – z 43% udziałem w aktywach fun-
duszy ogółem (1620 mld USD), w Azji 
36% (1350 mld USD), natomiast w Eu-
ropie 18% (670 mld USD)9.

Na podstawie rozmiarów i specyfiki 
transakcji dokonywanych w ostatnich 
latach z udziałem państwowych fundu-
szy inwestycyjnych, instytucjom tym 
można przypisać zarówno pozytywny, 
jak i negatywny wpływ na stabilność 
światowego systemu finansowego i roz-
wój gospodarczy krajów. Przede wszyst-
kim należy zwrócić uwagę na wsparcie 
kapitałowe udzielane największym ban-
kom inwestycyjnym podczas ostatnie-
go światowego kryzysu. Ich działania 
miały istotne znaczenie dla efektywnej 
alokacji kapitału i lokowania zasobów 
tam, gdzie występowało największe 
zapotrzebowanie. Z drugiej strony, na-
leży mieć na uwadze, że pojawiły się 
dynamicznie rozwijające się instytucje 
rządowe, którym przedstawiane są za-

5 Sovereign Wealth Fund Institute, <www.swfinstitute.org>, 28.10.2010.
6 Z ang. hedge fund, zarządzają powierzonym kapitałem, aby ograniczyć ryzyko wahań cen. Osiągają wyso-

kie stopy zwrotu z inwestycji, ale ich działalność jest obarczona dużym ryzykiem z uwagi na prowadzoną 
strategię spekulacyjną.

7 Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków 
z przyrostu wartości kapitału.

8 Sovereign Wealth Funds 2010, “IFSL Research”, March 2010.  
9 How Big Could Sovereign Wealth Funds be by 2015, Morgan Stanley, <www.morganstanley.com>, 

28.10.2010.

24% – Chiny (928 mld USD)

18% – Zjedn. Emiraty Arabskie (677 mld USD)

12% – Norwegia (445 mld USD)

11% – Arabia Saudyjska (436 mld USD)

10% – Singapur (370 mld USD)

5% – Kuwejt (203 mld USD) 

4% – Rosja (168 mld USD)

Rysunek 1. Rynek inwestycji funduszy5
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rzuty podejmowania prób zdobywania 
kontroli nad określonymi sektorami 
gospodarki i umacniania swojej pozycji 
na rynku globalnym. Wartość udziału 
SWF w globalnym rynku finansowym 
ocenia się na 2%10. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, że fundusze majątku naro-
dowego stają się coraz bardziej widocz-
nym elementem gospodarki światowej 
i globalnego systemu finansowego. 

Problem braku przejrzystości 
państwowych funduszy
Podstawowym zarzutem kierowanym do 
nowych uczestników globalnego rynku 
jest brak obowiązków sprawozdawczych 
oraz niestosowanie się do zasad przejrzy-
stości, jakimi objęte są klasyczne fun-
dusze inwestycyjne i emerytalne. Pre-
zentowane przez fundusze SWF dane 
nie spełniają zazwyczaj warunku syste-
matyczności, zarówno w odniesieniu do 
informacji na temat alokacji zasobów 
ogółem, jak i wielkości poszczególnych 
transakcji. Z tego powodu SWF uważa 
się za uczestników światowych rynków 
finansowych, nieodpowiadających zasa-
dzie transparentności i dlatego mogących 
stanowić źródło ryzyka na tych rynkach. 
Fundusze te nabywają udziały w spół-
kach giełdowych, a w związku z długim 
horyzontem inwestycyjnym nie reagu-
ją na wahania kursów. Stały się z tego 
względu jednym z wiodących uczestni-
ków światowych rynków kapitałowych.

W celu uwiarygodnienia działalno-
ści funduszy, w SWF Institute opra-
cowano metodę badania stopnia ich 
przejrzystości. Służy do tego wskaźnik 
transparentności Linaburga-Maduella, 
dzięki któremu możliwe będzie także 
wyeliminowanie ryzyka nieetycznych 
planów inwestycyjnych. Opracowano 
dziesięć zasad, którym powinny podle-
gać fundusze (za każdą z nich przyzna-
wany jest jeden punkt): 
• podanie przyczyny utworzenia i źród-
ła pochodzenia kapitału; 
• dostarczenie niezależnie skontrolowa-
nych rocznych sprawozdań finansowych; 
• dostarczenie informacji o strukturze 
portfela udziałów; 
• informowanie o wartości rynkowej 
i stopie zwrotu z inwestycji; 
• przedstawienie standardów i polityki 
inwestycyjnej; 
• wykazanie strategii i celów; 
• przedstawienie informacji o filiach 
i ich danych kontaktowych; 
• przedstawienie zarządzających mene-
dżerów; 
• prowadzenie własnej strony interne-
towej; 
• udostępnienie danych adresowych 
głównej siedziby11.

Wśród sklasyfikowanych dotychczas 
funduszy najwyższą notę otrzymał sin-
gapurski Temasek Holdings. Poza nim, 
do najwyżej notowanych należą: Natio-
nal Pensions Reserve Fund (Irlandia), 

10 Wartość aktywów globalnego rynku finansowego jest szacowana na ok. 190 bln USD. Obejmuje aktywa 
banków, funduszy, instytucji ubezpieczeniowych, aktywa rezerwowe oraz aktywa innych firm inwestycyj-
nych, Sovereign Wealth Funds 2010, “IFSL Research”, March 2010.

11 Linaburg-Maduell Transparency Index, Sovereign Wealth Institute, <www.swfinstitute.org>, 4.11.2010.
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Alaska Permanent Fund (Stany Zjed-
noczone), New Zeland Superannuation 
Fund (Nowa Zelandia) oraz Govern-
ment Pension Fund Global (Norwegia). 
Trzeba podkreślić, że fundusze o naj-
bardziej przejrzystej strategii działania 
to podmioty wywodzące się z Singa-
puru, Irlandii, Nowej Zelandii, Stanów 
Zjednoczonych (Alaska), Norwegii oraz 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to 
jest krajów cechujących się najwyższym 
poziomem przejrzystości również w za-
kresie działalności gospodarczej. Wśród 
wymienionych funduszy uwagę zwraca 
prezentowana w ramach stosowania się 
do zasady transparentności strategia in-
westycyjna funduszu z Norwegii, który 
dzieli swój portfel na 60% inwestycji 
w akcje oraz na 40% w obligacje. Fun-
dusz kontroluje około 0,7% światowego 
i 1,8% europejskiego rynku akcji12.

Dyskusja na forum międzynarodo-
wym o państwowych funduszach in-
westycyjnych zdominowana była wie-
lokrotnie przez obawy o możliwość 
wykorzystania obecności nieprzejrzy-
stych funduszy narodowych w gospo-
darkach i systemach finansowych in-
nych krajów do wywierania nacisków 
na te państwa. Dzięki zakupom przez 
fundusze udziałów w firmach prywat-

nych może dochodzić do przejmowania 
kontroli nad sektorami nowoczesnych 
technologii, szczególnie w przemyśle 
zbrojeniowym, publicznej i prywatnej 
infrastruktury, rynków finansowych 
lub w zdobywaniu dostępu do zaso-
bów naturalnych. W ten sposób rządy 
innych państw mają szansę uzyskiwać 
wpływy, które mogą być wykorzystane 
do celów politycznych13.

Państwowe fundusze inwestycyjne 
zwiększyły swoją aktywność inwesty-
cyjną szczególnie po 2003 r., realizu-
jąc coraz bardziej agresywne strategie 
inwestycyjne, co skutkowało przejmo-
waniem kontroli nad spółkami przez 
transgraniczne fuzje i przejęcia lub 
nabywanie udziałów. Fundusze nabyły 
większościowe udziały w jednej trze-
ciej dokonanych inwestycji. W pierw-
szej połowie 2010 r. do największych 
inwestycji należało zakupienie na ryn-
ku brytyjskim sieci sklepów Harrod-
sa przez Qatar Investment Authority 
za 2,2 mld USD (100%) oraz nabycie 
udziałów we włoskim banku Unicredit 
SpA na kwotę 2,3 mld USD (4,99%)14.

Jak już wspomniano, w okresie kryzysu 
finansowego na przełomie 2007/2008 r.15 
fundusze z Bliskiego Wschodu i Azji 
zainwestowały 60 mld USD w instytu-

12 NBIM – Perspectives on managing the Government Pension Fund Global, speech by Governor Sve-
in Gjedrem at the Norwegian Polytechnic Society on 2 November 2010, <www.swfinstitute.org> , 
4.11.2010. 

13 E. Truman: Sovereign Wealth Funds: The Need for Greater Transparency and Accountability, “Policy 
Brief”, No. PB07-6, Peterson Institute for International Economics, August 2007, p. 13-14. 

14 V. Barbary, B. Bortolotti, V. Fotak, W. Miracky: Sovereign Wealth Fund Investment Behavior, Semi-An-
nual Report: January–June 2010, Monitor Group 2010, p. 19. 

15 Za początek kryzysu finansowego przyjmuje się wystąpienie problemu płynności w sektorze bankowym 
i na rynkach finansowych, widoczne od października 2007. Przełom lat 2008/2009 to ostatnia faza kryzy-
su finansowego. W marcu 2009 r. rozpoczął się okres powrotu do równowagi. 
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cjach finansowych dotkniętych proble-
mem płynności, takich jak: Citigroup, 
UBS, Merrill Lynch, Morgan Stanley. 
W tym okresie na rynkach zagranicz-
nych zostało ulokowanych 80% inwe-
stycji. W czasie gwałtownej dekon-
iunktury na światowych rynkach akcji 
spółek bankowych fundusze poniosły 
w 2008 r. znaczące straty: Citigroup 
(minus 90%), Merril Lynch (minus 
68%), UBS (minus 63%), Deutsche 
Bank (minus 56%), Morgan Stanley 
(minus 45%), Barclays (minus 15%), 
Credit Suisse (minus 10%). W drugiej 
połowie 2008 r. fundusze ograniczy-
ły inwestycje na rynkach zagranicz-
nych, kierując kapitały do krajowych 
banków i na krajowe rynki finansowe, 
które również zostały dotknięte skut-
kami kryzysu. W ostatnim kwartale 
2008 r. blisko 40% inwestycji było kie-
rowanych na rynki krajowe, podczas 
gdy w pierwszym kwartale tylko 13%. 
Sektor finansowy pozostał nadal głów-
nym celem inwestycyjnym (75%); w la-
tach 2000–2007 udział tego segmentu 
wynosił 44%. W 2009 r. fundusze po-
nownie zaczęły zwiększać swoją aktyw-
ność na rynkach zagranicznych. Kwota 
10 mld USD, ulokowana w pierwszej 
połowie 2009 r., oznaczała najmniejsze 
tempo od 2005 r., jednak w drugiej po-
łowie 2009 r. wartość inwestycji na ryn-
kach zagranicznych gwałtownie wzrosła 
do 50 bln USD, głównie w Azji, regionie 
Pacyfiku i Europie. Tam też dokonano 

32 transakcji, natomiast w Europie 29. 
Większa część kapitału – w porównaniu 
z poprzednimi latami – została uloko-
wana w przemyśle, infrastrukturze oraz 
spółkach zajmujących się eksploatacją 
zasobów naturalnych. Udział sektora 
finansowego stanowił mniej niż jedną 
piątą inwestycji. Szczególnie aktywną 
instytucją w 2009 r. był fundusz China 
Investment Corporation, który zainwe-
stował 15 mld USD na rynkach zagra-
nicznych, głównie w sektorze energe-
tycznym, metali i rolnym. W pierwszej 
połowie 2010 r. dotychczasowa tenden-
cja była podtrzymywana, z jedną tylko 
różnicą, że główną lokalizacją dla inwe-
stycji SWF stała się Europa, na którą 
przypadało 40% wartości wszystkich 
dokonanych transakcji16.

Charakter inwestycji funduszy doko-
nywanych po kryzysie pozwala stwier-
dzić, że inwestycje będą miały mniejszą 
wartość. Jednocześnie SWF zaczęły 
kłaść większy nacisk na ich dywersyfika-
cję przez lokowanie kapitału w segmencie 
nieruchomości, rynkach towarowych i na 
rynkach wschodzących17. Warto przy tym 
zauważyć, że w pierwszej połowie 2010 r. 
nastąpił powrót do inwestycji w sektorze 
finansowym, jednak ich charakter różni 
się zdecydowanie od tych dokonywa-
nych w poprzednich latach. Inwestycje 
w banki stanowią mało znaczący udział, 
dominują natomiast alternatywne, coraz 
więcej środków jest kierowanych do fun-
duszy private equity i hedgingowych.

16 Jak w przyp. 12, p. 23. 
17 Sovereign Wealth Funds 2010, “IFSL Research”, International Financial Services London, March 2010.
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Zachowania funduszy podczas kryzy-
su dowodzą, że działania SWF można 
oceniać pozytywnie z punktu widze-
nia stabilności rynków kapitałowych, 
z uwagi na zwiększenie płynności rynku 
i alokację zasobów finansowych w skali 
globalnej. Wiele rządów przedstawiło 
jednak obawy dotyczące destabilizacji 
rynków finansowych, jak również poli-
tyczne motywy decyzji inwestycyjnych 
funduszy majątku narodowego. Dys-
kusja w kwestii sformułowania zasad 
polityki międzynarodowej w stosunku 
do działalności funduszy SWF została 
podjęta na forum Parlamentu Europej-
skiego. Debata trwa do chwili obecnej, 
zarówno na płaszczyźnie międzynaro-
dowej, jak i w poszczególnych krajach 
członkowskich. Dotyczy zarówno na-
rzędzi służących regulacji tego sekto-
ra, jak i skutków takiej polityki wobec 
funduszy, które reprezentują sektor 
publiczny18. 

Państwa członkowskie OECD coraz 
mocniej podkreślały wagę monitoro-
wania i potrzebę uregulowania działal-
ności funduszy, stojąc na stanowisku, 
że fundusze mogą stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa narodowego. Zwra-
cano uwagę, że kapitał tej grupy insty-
tucji jest silnie skoncentrowany w kilku 
funduszach, które są zarządzane przez 
agendy państwowe, co oznacza, że fun-
dusze mają dostęp do informacji, którą 
nie dysponują inni uczestnicy rynku, 

w tym prywatne fundusze inwesty-
cyjne. Tego typu asymetria informacji 
może prowadzić do destabilizacji ryn-
ków finansowych. Brak przejrzystości 
powoduje z kolei nasilenie tendencji 
protekcjonistycznych i nacjonalizmu go-
spodarczego w krajach będących odbior-
cami inwestycji. Kolejnym zjawiskiem, 
które budziło niepokój, był brak nad-
zoru i obowiązków sprawozdawczych. 
Podkreślono, że większość obaw udało-
by się wyeliminować przez stworzenie 
przejrzystej, wiarygodnej i niezawodnej 
metody ujawniania informacji19. 

W Stanach Zjednoczonych, chociaż 
w oficjalnym stanowisku akcentowano 
rolę otwartości w polityce inwestycyj-
nej i znaczenie transparentności w ob-
szarze działania SWF, już w 2006 r. po-
wołano instytucję o nazwie Committee 
on Foreign Investment in the United 
States (CFIUS), która badała wpływ 
obcych przejęć na bezpieczeństwo na-
rodowe kraju. Inicjatywa ta miała mię-
dzy innymi konsekwencje w postaci 
zablokowania w 2006 r. przejęcia kon-
troli nad amerykańskimi portami przez 
DP World. Transakcji zamierzała doko-
nać spółka córka Dubai Ports ze Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. Rok 
wcześniej wiele kontrowersji wzbudzi-
ła próba nabycia przez China National 
Offshore Oil Corporation amerykań-
skiego koncernu energetycznego Uno-
cal. Również Indie i Wielka Brytania 

18 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 9.07.2008 r. w sprawie państwowych funduszy majątkowych 
P6-TA(2008)0355. 

19 V. Barbary, B. Bortolotti, V. Fotak, W. Miracky: Sovereign Wealth Fund Investment Behavior…, op. cit., 
p. 29-34. 
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wielokrotnie wyrażały zaniepokoje-
nie napływem kapitału pochodzącego 
z SWF, głównie z Chin20. 

Niektóre państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, w odpowiedzi na wyzwa-
nia związane z inwestycjami funduszy 
SWF, same podjęły działania legis-
lacyjne. Komisja Europejska oceniła 
te działania jako szkodliwe i mogące 
prowadzić do rozdrobnienia rynku we-
wnętrznego Unii. Różnice w zakresie 
interpretacji pojęcia bezpieczeństwa 
narodowego i podejmowanych działań 
grożą pojawieniem się arbitrażu regu-
lacyjnego, a także zniechęceniem pań-
stwowych funduszy majątkowych do 
inwestowania w Europie. 

W odpowiedzi na tego typu działania, 
Komisja Europejska wydała w 2008 r. 
komunikat, w którym podkreśliła, że 
stworzenie wspólnej europejskiej stra-
tegii wobec państwowych funduszy 
majątkowych jest konieczne, ponieważ 
ich rozwój budzi obawy, że inwestycje 
tych funduszy w niektórych sektorach 
gospodarki mogą być wykorzystywane 
do innych celów niż maksymalizacja 
zysków. Zwrócono uwagę na zastrze-
żenia, że fundusze mogą podejmować 
próby przejęcia pakietu kontrolnego 
w spółkach o strategicznym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa narodowego krajów 
członkowskich, na przykład z sektora 
energetycznego. Jednocześnie zaakcen-
towano znaczenie zasady otwartości na 

inwestycje i swobodnego przepływu ka-
pitału. Zgodnie z komunikatem, wspól-
na unijna strategia wobec państwowych 
funduszy majątkowych jako zagra-
nicznych inwestorów w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej powinna 
opierać się na następujących zasadach: 
dbałość o zachowanie otwartości na 
inwestycje; wsparcie prac prowadzo-
nych na forum międzynarodowym 
przez MFW i OECD; wykorzystanie 
istniejących instrumentów służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowe-
go; poszanowanie obowiązków wyni-
kających z Traktatu WE i zobowiązań 
międzynarodowych; proporcjonalność 
i przejrzystość działań podejmowanych 
w interesie publicznym21. 

Według Komisji Europejskiej, stra-
tegia ochrony interesów i bezpieczeń-
stwa narodowego państw UE powinna 
uwzględniać zasady ładu korporacyjne-
go oraz przejrzystości. W odniesieniu 
do ładu korporacyjnego wskazano na 
konieczność klarownego podziału obo-
wiązków w wewnętrznej strukturze 
państwowych funduszy majątkowych, 
opracowania i publikacji strategii inwe-
stycyjnej, określającej ogólne cele in-
westycji funduszy oraz strategii zarzą-
dzania ryzykiem, a także zapewnienia 
niezależności operacyjnej, umożliwia-
jącej funduszowi realizację założonych 
celów. Wśród praktyk służących za-
chowaniu przejrzystości dokument 

20 R. J. Gibson, C. J. Milhaupt: Sovereign Wealth Funds and Corporate Governance: A Minimalist Response 
to the New Mercantilism, “Stanford Law Review”, March 2008. 

21 Komisja przedstawiła Radzie Europy propozycje w sprawie państwowych funduszy majątkowych i stabil-
ności finansowej, komunikat Komisji Europejskiej, 27.02.2008, Press Releases IP/08/313. 
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wymienia coroczne podawanie do wia-
domości stanu inwestycji oraz struktu-
ry aktywów, szczególnie w odniesieniu 
do inwestycji związanych z przejęciem 
pakietu większościowego, informo-
wanie o wartości i źródłach aktywów 
funduszu oraz udostępnianie regulacji 
dotyczących państwowych funduszy 
majątkowych i zasad nadzoru nad nimi 
w kraju macierzystym funduszu22. 

Zgodnie z przedstawionym powyżej 
stanowiskiem, Unia Europejska jest 
przeciwna wprowadzaniu jakichkol-
wiek ograniczeń prawnych dla inwe-
stycji zagranicznych funduszy SWF. 
Jednocześnie opowiedziała się za do-
browolnym stosowaniem kodeksu 
dobrych praktyk, który zapewniłby 
większą przejrzystość w działalności 
funduszy majątku narodowego. Ozna-
cza to, że instytucje te powinny regular-
nie ujawniać informacje o posiadanych 
udziałach w europejskich spółkach, 
strukturze inwestycji i osiąganych 
wynikach. W niektórych krajach eu-
ropejskich, ze względu na obawy co 
do intencji inwestorów zagranicznych, 
zaczęły pojawiać się głosy wskazujące 
na potrzebę działań protekcjonistycz-
nych. Jako przykład takich działań 
może posłużyć przyjęta w Niemczech 
ustawa, umożliwiająca blokowanie in-
westorów zagranicznych zainteresowa-
nych nabyciem dużych udziałów, jeśli 
będzie to stanowić zagrożenie dla ładu 
publicznego lub bezpieczeństwa naro-

dowego. Z kolei Francja, w paździer-
niku 2008 r., przedstawiła koncepcję 
utworzenia państwowego funduszu in-
westycyjnego, który służyłby ochronie 
przed przejmowaniem krajowych firm 
przez inwestorów zagranicznych. 

Zasady Santiago
W celu rozwiązania kwestii państwo-
wych funduszy majątkowych, od maja 
2008 r. rozwijana jest międzynarodo-
wa inicjatywa na rzecz normalizacji 
stosunków między SWF a krajami 
stanowiącymi docelową lokalizację in-
westycji tych funduszy. OECD opra-
cowała wytyczne dla państw będą-
cych odbiorcami inwestycji, natomiast 
z inicjatywy Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego została powołana 
Międzynarodowa Grupa Robocza do 
spraw Państwowych Funduszy Mająt-
kowych (International Working Group 
of Sovereign Wealth Funds – IWG), 
z udziałem 26 krajów, które utworzy-
ły tego typu fundusze. W skład Grupy 
weszły także organizacje międzynaro-
dowe OECD i Bank Światowy. W paź-
dzierniku 2008 r. Grupa przygotowała 
dokument „Ogólnie przyjęte zasady 
i praktyki” (Generally Accepted Prin-
ciples and Practices – GAPP), zwane 
powszechnie zasadami Santiago, stano-
wiące 24 reguły postępowania dla fun-
duszy majątku narodowego. Mają one 
charakter wytycznych, które powinny 
być stosowane przez fundusze i pań-

22 P. Kugler, J. Chaisse: Sovereign Wealth Funds in the European Union: General Trust Despite Concerns, 
“NCCR Trade Regulation Working Paper” No. 4, 2009, p. 34. 
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stwa powołujące je do życia. Zasady 
Santiago zostały poparte przez MFW, 
OECD oraz Komisję Europejską23. 

Wcześniej, w czerwcu 2008 r. Rada 
Ministerialna OECD przyjęła deklara-
cję w sprawie funduszy majątkowych 
i polityki krajów przyjmujących ich in-
westycje. Sformułowano w niej zasady 
polityki w tej kwestii, odnoszące się do 
niewprowadzania protekcjonistycznych 
barier dla inwestycji zagranicznych, 
równego traktowania inwestorów, two-
rzenia przejrzystych i proporcjonalnych 
do zagrożenia zabezpieczeń i poddawa-
nia weryfikacji oraz nadzorowi w trak-
cie ich stosowania.

Przyjęte zasady dotyczą trzech obsza-
rów funkcjonowania funduszy majątko-
wych: ram prawnych, celów i koordyna-
cji z polityką makroekonomiczną; ram 
instytucjonalnych i zarządu korporacyj-
nego (corporate governance); polityki 
inwestycyjnej i zarządzania ryzykiem. 

Kolejny krok stanowiło utworzenie 
w kwietniu 2009 r. w Kuwejcie Mię-
dzynarodowego Forum SWF (Inter-
national Forum of Sovereign Wealth 
Funds – IFSWF) w celu kontynuowania 
prac nad rzecz wdrożenia GAPP. Fo-
rum stanowi grupę funduszy biorących 
dobrowolny udział w tych pracach, 
spotykającą się co najmniej raz w roku 
w celu wymiany poglądów w sprawach 
bieżących, wdrażania zasad Santiago 
i rozwoju współpracy z krajami – od-

biorcami inwestycji. Prace Forum bazu-
ją również na opracowanych w 2008 r. 
przez OECD wytycznych dla krajów – 
odbiorców inwestycji, odnoszących się 
do problemu unikania działań protek-
cjonistycznych oraz stosowania zasady 
przejrzystości w międzynarodowych 
strategiach inwestycyjnych24. 

Państwa, które weszły w skład Gru-
py Roboczej, podpisały zasady Santiago, 
nie ustanawiając jednocześnie podmio-
tu, który miałby egzekwować przyjęte 

23 Sovereign Wealth Funds. Generally Accepted Principles and Practices „Santiago Principles”, Internatio-
nal Working Group of Sovereign Wealth Funds, October 2008. 

24 Working Group Announces Creation of International Forum of Sovereign Wealth Funds, International 
Working Group of Sovereign Wealth Funds, “Press Release” No. 9/01, April 2009.

ROLA NOWYCH REGUŁ

Celem wprowadzenia nowych re-
guł jest: dążenie do zwiększenia 
stopnia przejrzystości organizacji 
rządowych odpowiedzialnych za 
lokowanie nadwyżek kapitału na 
rynkach zagranicznych; zapewnie-
nie zgodności działania funduszy 
z wymaganiami prawa w krajach, 
w których SWF lokują kapitał; za-
pewnienie, że fundusze w swoich 
strategiach inwestycyjnych kieru-
ją się motywami ekonomicznymi 
i finansowymi, a nie politycznymi; 
dążenie do zapewnienia stabil-
ności globalnego systemu finan-
sowego z uwagi na przepływy 
kapitału i inwestycje na rynkach 
zagranicznych. 
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postanowienia. Oznacza to, że zwięk-
szenie przejrzystości funkcjonowania 
funduszy zależy wyłącznie od intencji 
rządów tych państw. Po dwóch latach 
od czasu opublikowania GAPP można 
stwierdzić, że stopień ich stosowania 
jest niezadowalający. Mała grupa fun-
duszy, głównie z krajów o demokratycz-
nych systemach politycznych, cechuje 
się wysokim stopniem wdrożenia zasad, 
pozostałe zastosowały się do zaleceń 
tylko częściowo, a kraje arabskie imple-
mentowały je w najmniejszym stopniu. 

Przegląd stosowania nowych wytycz-
nych przez fundusze i państwa pozwa-
la stwierdzić, że tylko niektóre SWF 
opublikowały roczne sprawozdania na 
temat posiadanych aktywów oraz stra-
tegii inwestycyjnych. Ich aktywność na 
rzecz przejrzystości nie idzie w parze 
z równolegle podejmowanymi działa-
niami państw w tym zakresie na forum 
międzynarodowym. Podczas Forum, 
które odbyło się w październiku 2009 r., 
dyskutowano nad wprowadzeniem mo-
nitoringu, jednak do tej pory nie ma po-
stępu w tej dziedzinie. Powolne tempo 
wdrażania zasad powoduje wzrost ryzy-
ka dewaluacji reguł, przy jednoczesnym 
wzroście ryzyka politycznego. 

W celu określenia stopnia stosowania 
nowych reguł działania, opracowany 
został wskaźnik służący ocenie podej-
mowanych działań (Santiago complian-
ce index). Na koniec marca 2010 r. 
stopień wdrożenia GAPP był bardzo 

zróżnicowany w poszczególnych fun-
duszach. Te z nich, które są sygnatariu-
szami zasad Santiago, można podzielić 
na cztery grupy25.

Pierwszą, o najwyższym wskaźniku, 
stanowią fundusze, w których stopień 
wdrożenia GAPP jest pełny lub prawie 
pełny. Należą do nich: New Zealand Su-
perannuation Fund, Australian Future 
Fund, Ireland National Pension Reserve 
Fund oraz Norway Government Pension 
Fund. Każdy z tej kategorii funduszy 
prezentuje szczegółowe informacje na 
temat celów, finansowania oraz polityki 
inwestycyjnej, wraz z odniesieniem do 
pozaekonomicznych i niefinansowych 
skutków swojej działalności. Grupa ta 
posiada aktywa o wartości około 500 
mld USD, to jest 20% aktywów będą-
cych w dyspozycji SWF.

Drugą grupę tworzą fundusze, 
w których wskaźnik wynosi 60%. Gru-
pa ta zarządza aktywami o wartości 
1,2 bln USD, co stanowi 50% aktywów 
sygnatariuszy zasad Santiago. Wszyst-
kie fundusze dostarczają co najmniej 
podstawowych informacji o swej dzia-
łalności, zgodnie z wytycznymi. Należą 
tu między innymi: China Investment 
Corporation, Alberta Heritage Savings 
Trust Fund, Trinidad and Tobago – He-
ritage and Stabilization Fund. 

Trzecia grupa obejmuje rosyjskie 
fundusze National Wealth Fund i Re-
serve Fund, Kuwait Investment Autho-
rity oraz Qatar Investment Authority. 

25 S. Behrendt: Sovereign Wealth Funds and the Santiago Principles. Where Do They Stand?, “Carnegie 
Middle East Center”, No. 22, May 2010, p. 6. 
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Grupa ta zarządza aktywami o warto-
ści 500 mld USD, co stanowi 20% ak-
tywów ogółem funduszy. Wymienione 
fundusze prezentują jedynie podsta-
wowe informacje o swojej działalności. 
Jest to sprzeczne z dążeniem krajów 
pochodzenia funduszy do zwiększe-
nia swojej pozycji geopolitycznej, jak 
działania Kataru, który zmierza do 
poszerzenia obecności w Europie i na 
rynkach wschodzących. 

Czwarta grupa obejmuje fundu-
sze dysponujące aktywami o wartości 
200 mld USD. Informacje o ich dzia-
łalności są bardzo ograniczone i niedo-
stępne. Zaliczono tu między innymi: 
Libyan Investment Authority, Iran 
– Oil Stabilization Fund, Bahrain – Fu-
ture Generations Reserve Fund czy 
Botswana – Pula Fund. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny wydał 5 listopada 2009 r. 
opinię, w której zawarł wnioski i zale-
cenia w sprawie wpływu państwowych 
funduszy inwestycyjnych na przemiany 
w przemyśle na obszarze Unii Europej-
skiej26. Według tej opinii, z makroe-
konomicznej perspektywy gospodarki 
światowej fundusze spełniają podwój-
ną rolę: kierują kapitał do gospodarek 
krajów wysoko rozwiniętych, korygu-
jąc tym samym międzynarodową nie-
równowagę, a także utrzymują zasoby 
finansowe poza rynkiem krajowym, 
dzięki czemu zmniejszają ryzyko infla-

cji. Podkreślono jednocześnie, że nie 
istnieją żadne dowody na to, iż pań-
stwowe fundusze majątkowe dokonują 
inwestycji z powodów politycznych czy 
strategicznych. Działania strategiczne 
niektórych krajów rozwijających się 
są raczej podejmowane przez przed-
siębiorstwa państwowe, nie zaś fun-
dusze. Jako przykład mogą posłużyć 
przejęcia czynione przez Gazprom czy 
też nieudane próby Chinalco dotyczą-
ce nabycia udziałów w Rio Tinto. Chi-
ny próbują związać światowe zasoby 
energetyczne przez oferowanie rządom 
kredytów z dwóch kierowanych przez 
państwo banków: China Development 
Bank oraz Export – Import Bank of 
China27. 

Należy podkreślić, że inwestycje 
państwowych funduszy inwestycyj-
nych w krajach rozwijających się są 
impulsem wzrostu gospodarczego, 
ale jednocześnie uzależnienia ekono-
micznego i ostatecznie politycznego, 
czego przykładem jest Afryka i re-
lacje z Chinami. Gdy wartość inwe-
stycji funduszy przekroczy poziom 
10 mld USD, w tym z Bliskiego i Da-
lekiego Wschodu, niektóre kraje mogą 
utracić część niezależności gospodar-
czej. Wzrost liczby i wartości inwe-
stycji dokonywanych przez fundusze 
w 2009 i 2010 r. świadczy o tym, że 
SWF będą ponownie umacniać swoją 
pozycję na światowych rynkach kapita-

26 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wpływu funduszy private equity, 
funduszy hedgingowych i państwowych funduszy inwestycyjnych na przemiany w przemyśle, znak 
C128/56, 18.05.2010. 

27 S. Behrendt: Sovereign Wealth Funds and the Santiago Principles…,op. cit., s. 9. 
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łowych, co w konsekwencji spowoduje 
przesuwanie inwestycji z obligacji deno-
minowanych w USD w aktywa dające 
wyższą stopę zwrotu przez nabywanie 
udziałów, a w dłuższym okresie może 
mieć konsekwencje dla zagranicznych 
sektorów strategicznych, stanowią-
cych główny cel inwestycyjny. Wyso-
kie zaangażowanie kapitałowe fundu-
szy na rynkach oddziałuje na poziom 
cen. Wejście funduszy do niektórych 
spółek windowało ceny nawet o 40%. 
Gwałtowne zmiany mogą też wystąpić 
w momencie wychodzenia. Kuwait In-
vestment Authority w styczniu 2008 r. 
zakupił pakiet akcji Citigroup za 3 mld 
USD, obejmując 5% udziałów w ban-
ku, zaś gdy w okresie kryzysu wartość 
akcji spadła do 270 mln USD, w grud-
niu 2009 r. sprzedał je za 4,1 mld USD, 
odnotowując znaczący zysk. 

Oceniając stan wdrożenia zasad 
Santiago, należy stwierdzić, że nie-
zbędne są dalsze działania na rzecz 
kształtowania stosunków z krajami 
– odbiorcami, wymagania ujawniania 
informacji i standardów, standardów 
zgodności, wskaźników i sankcji. Na 
poziomie przedsiębiorstw fundusze 
SWF nie wpływają bezpośrednio na 
przemiany przemysłowe, chociaż po-
średnio są one istotnymi inwestorami. 
Wraz ze wzrostem ich znaczenia stają 
się ważnymi udziałowcami wiodących 
spółek. Jest to argument za tym, aby 
fundusze stosowały się do zasad przej-
rzystości, jak w przypadku funduszu 
norweskiego. Z tego też względu, aby 
państwowe fundusze majątkowe mo-
gły w pełni wykorzystać swój poten-
cjał inwestowania w gospodarkach 

krajów OECD, powinny zwiększyć 
przejrzystość i jawność, zwłaszcza je-
śli chodzi o zarządzanie, cele strate-
giczne i inwestycyjne. 

Na fundusze SWF należy patrzeć 
także w kontekście przemian w glo-
balnej gospodarce w ciągu najbliższych 
kilku lat. Przede wszystkim trzeba 
wskazać na zmniejszenie tempa wzro-
stu gospodarczego w krajach, które 
bazują na sektorze finansowym, wy-
sokie bezrobocie w państwach wysoko 
rozwiniętych z uwagi na rosnącą sto-
pę bezrobocia naturalnego, znaczące 
zwiększenie aktywności rządów, po-
stępującą dywergencję między krajami 
rozwiniętymi i peryferyjnymi, szcze-
gólnie w strefie euro, rozwój działań 
na rzecz redukcji ryzyka w sektorze 
bankowym. Kryzys uwidocznił w sek-
torze finansowym koniec ery wysokich 
dźwigni, kredytu, finansowania dłuż-
nego, strategii inwestycyjnych na bazie 
oczekiwanego w odległej przyszłości 
dochodu i wzrostu cen. Sektor finanso-
wy nie jest już skuteczną siłą napędową 
wzrostu gospodarczego. 

Nowe uwarunkowania będą miały 
konsekwencje dla działalności globalnych 
inwestorów, jakimi są fundusze SWF. 
Rządy w takiej sytuacji zmuszone będą 
w warunkach zmian koniunkturalnych do 
bycia coraz bardziej aktywnym uczestni-
kiem przemian gospodarczych. Powoduje 
to konieczność wdrożenia regulacji, które 
pozwolą funduszom SWF dokonywać 
alokacji kapitału w perspektywie długo-
terminowej. Rządy będą też musiały grać 
widoczną rolę w ochronie funduszy przed 
presją i zarzutami o wspieraniu działań 
niekomercyjnych, zarówno w skali krajo-

– 68 –68 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audytx   xWanda Pełka 



wej, regionalnej, jak i globalnej. Wymusza 
to potrzebę stworzenia bardziej skutecz-
nych regulacji dla działalności państwo-
wych funduszy inwestycyjnych oraz po-
wołania instytucji sprawującej funkcje 
nadzorcze, dbającej o przestrzeganie za-
sad przejrzystości28. 

Znaczenie funduszy 
majątku narodowego dla Polski
Do czasu kryzysu, w Polsce nie obser-
wowano wzmożonej akcji inwestycyj-
nej zagranicznych funduszy majątku 
narodowego. W latach 2004–2007 
zagraniczne fundusze państwowe zain-
westowały 27 mln EURO, co stanowi-
ło znikomy ułamek, wynoszący 0,05% 
wartości bezpośrednich inwestycji za-
granicznych ulokowanych w Polsce29. 
W kolejnych latach zainteresowanie 
polskim rynkiem wykazywały głównie 
fundusze z krajów arabskich. 

Od 2008 r. rząd prowadzi rozmowy 
na temat sprzedaży udziałów w fir-
mach: Ciech, Zakłady Azotowe Puła-
wy, Kozienice, Turów, Polska Chemia. 
W 2009 r. Polska została uznana za 
najbardziej atrakcyjny rynek inwesty-
cyjny w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Mimo tego zainteresowania, nie 
doszło do większej transakcji zrealizo-
wanej z udziałem polskich firm i fun-
duszy arabskich. W 2009 r. fiaskiem 
zakończyły się negocjacje polskiego 
rządu z funduszem Qatar Investment 

Authority w sprawie zakupu aktywów 
Stoczni Gdynia i Szczecin. Jedynie bę-
dące w upadłości Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego zawarły w styczniu 
2010 r. z jedną z firm ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich umowę o pro-
dukcję cystern. Należy podkreślić, że 
Zjednoczone Emiraty Arabskie są naj-
większym arabskim odbiorcą polskiego 
eksportu. Obroty gospodarcze Polski 
z krajami arabskimi stanowią jednak 
jedynie 1% handlu zagranicznego. 

Wobec przedstawionych okolicz-
ności można twierdzić, że skuteczne 
przyciągnięcie funduszy SWF w celu 
realizacji dużych projektów przemysło-
wych czy infrastrukturalnych wymaga 
przygotowania i koordynacji na szczeb-
lu rządowym i administracyjnym. Poza 
tym do pozyskiwania inwestycji zagra-
nicznych dla polskich firm konieczne 
jest poparcie ze strony samych przed-
siębiorstw i ich pracowników. Jak już 
wcześniej zaakcentowano, państwowe 
fundusze inwestycyjne w kolejnych 
latach będą umacniały swoją pozycję 
w roli potencjalnych dawców dużego 
kapitału na rozwój. Niezbędne są od-
powiednie regulacje tworzące warunki 
do realizacji inwestycji, zarządzania 
ryzykiem, jak również przejrzystości 
SWF na rynku polskim. 

Z punktu widzenia Polski fundusze są 
inwestorem perspektywicznym. Mogą 
służyć reformowaniu niektórych polskich 

28 M. A. El-Erian: Sovereign Wealth Funds in the New Normal, “Finance & Development”, International 
Monetary Fund, June 2010, p. 44. 

29 Inwestycje zagraniczne w Polsce, Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, <www.paiz.
gov.pl>, 4.11.2010.
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przedsiębiorstw, a współpraca z tego typu 
podmiotami wymaga spójnego ustale-
nia priorytetów strategii gospodarczej. 
Z uwagi na pozycję SWF i ich specyfi-
kę, a także potrzeby Polski w zakresie 
inwestycji zagranicznych, niezbędne jest 
powołanie na szczeblu rządowym grupy 
ekspertów odpowiedzialnych za koordy-
nację inwestycji funduszy SWF w Pol-
sce. Argumenty przemawiające za uży-
tecznością SWF dla polskiej gospodarki 
to: perspektywy rozwoju tych funduszy, 
w mniejszym stopniu uzależnionych od 
wahań koniunktury w porównaniu z in-
nymi kategoriami inwestorów, oraz długi 
horyzont inwestycyjny. Z uwagi na rzą-
dowe pochodzenie, fundusze cechuje 
stabilność instytucjonalna w porównaniu 
z inwestorami finansowymi. 

Uwagi końcowe
Konsekwencją wzrostu rezerw waluto-
wych banków centralnych w ostatniej de-
kadzie było powstawanie państwowych 

funduszy inwestycyjnych. Rosnące zaso-
by kapitału, którymi dysponują fundusze 
spowodowały, że SWF zdobyły jedną 
z czołowych pozycji w gronie najwięk-
szych inwestorów globalnych. Rozmiary 
i charakter dotychczasowych inwestycji 
wpływają na to, że z jednej strony insty-
tucjom tym przypisuje się pozytywne 
oddziaływanie na stabilność światowego 
systemu finansowego, z drugiej nato-
miast prezentowane są obawy destabi-
lizacji rynków oraz zarzut politycznych 
motywów decyzji inwestycyjnych. Wa-
runkiem wykorzystania zasobów finan-
sowych funduszy majątku narodowego 
jest zwiększenie przejrzystości działalno-
ści inwestycyjnej przez stosowanie zasad 
na wzór reguł Santiago.

dr WANDA PEŁKA, Wyższa Szkoła 
Handlu i Finansów Międzynarodowych 
im. F. Skarbka w Warszawie
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1 To jest spółkom eksploatującym autostrady, na podstawie udzielonych im przez ministra właściwego ds. 
transportu koncesji na budowę i eksploatację określonych odcinków autostrad płatnych.

2 Czyli karty opłat za przejazd po drogach krajowych, do których należą m.in. autostrady płatne eksploato-
wane przez prywatnych przedsiębiorców.

3 To jest umowie o budowę i eksploatację autostrady A2 na trzech odcinkach o łącznej długości 359,76 km, 
podpisanej 12.09.1997 r. pomiędzy ministrem właściwym ds. transportu a koncesjonariuszem Autostrada 
Wielkopolska SA (AW SA).

4 To jest umowie o budowę przez przystosowanie i eksploatację autostrady A4 na odcinku o długości 60,9 
km, zawartej 19.09.1997 r. pomiędzy ministrem właściwym ds. transportu a Stalexportem Autostrada 
Małopolska SA (SAM SA) – obecnie koncesjonariuszem.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała funk-
cjonowanie systemu rekompensat wy-
płacanych koncesjonariuszom auto-
strad1 za bezpłatne przejazdy pojazdów 
samochodowych mających wykupio-
ne karty opłat drogowych, tak zwane 
winiety2. Jej celem było sprawdzenie 
prawidłowości rozliczeń z tytułu re-
kompensat, które przekazywane były 
z Krajowego Funduszu Drogowego 
(KFD) spółkom eksploatującym auto-
strady. Poddano także ocenie działania 
Ministra Infrastruktury oraz General-

nego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad, związane z zabezpieczeniem 
interesów Skarbu Państwa w umowach 
o budowę i eksploatację autostrad A1, 
A2 i A4.

Asumptem do podjęcia badań były 
wyniki poprzednich kontroli NIK, 
które ujawniły niedostateczną ochro-
nę interesów Skarbu Państwa w umo-
wach dotyczących autostrad A23 i A44 
w związku ze zmianami w rozlicze-
niach rekompensat, wprowadzonymi 
do umów w 2005 r. 

Zagrożenie interesów Skarbu Państwa

Rozliczanie rekompensat
za bezpłatne przejazdy autostradami

Kontrola dotycząca wypłacania koncesjonariuszom autostrad rekompensat za prze-
jazdy samochodów z wykupionymi winietami wykazała, że działania organów admi-
nistracji rządowej w tej dziedzinie naruszały zasady legalności, gospodarności, celo-
wości i rzetelności. W ich wyniku Skarb Państwa został narażony na wielomilionowe 
straty, szacowane obecnie na około 362 mln złotych.

LESZEK KORCZAK
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Zmiany w umowach o budowę i eks-
ploatację autostrad, dokonane w 2005 r., 
spowodowane były nowelizacją ustawy 
o autostradach płatnych5, zwalniającą 
z opłat za przejazd autostradami pojaz-
dy o masie całkowitej przekraczającej 
3,5 tony, za które uiszczona została 
opłata winietowa6. Zgodnie z nowymi 
przepisami, przejazd autostradą tych 
pojazdów miał się odbywać za okaza-
niem winiety, a spółce eksploatującej 
autostradę przysługiwał z tego tytułu 
zwrot środków finansowych. Wielkość 
tych środków ustalona została w wyso-
kości 70% kwoty odpowiadającej ilo-
czynowi faktycznej liczby przejazdów 
autostradą pojazdów7, za które została 
uiszczona opłata winietowa oraz wyne-
gocjowanej z koncesjonariuszem stawki 
opłaty. Wypłaty rekompensat na rzecz 
koncesjonariuszy autostrad miał doko-
nywać Generalny Dyrektor Dróg Kra-
jowych i Autostrad ze środków KFD 
pochodzących z opłat za przejazd po 
drogach krajowych. Należy przy tym 
zaznaczyć, że wpływy ze sprzedaży 
winiet, poza umożliwieniem wypła-
ty rekompensat, miały być przezna-
czane na budowę i przebudowę dróg 
krajowych, na potrzeby gromadzenia 
danych o drogach publicznych, sporzą-
dzanie informacji o sieci drogowej oraz 
działania ukierunkowane na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W celu dostosowania umów do wspo-
mnianych zmian ustawowych, Minister 
Infrastruktury w październiku 2005 r. 
podpisał stosowne aneksy z koncesjona-
riuszami czynnych wówczas odcinków 
autostrad A2 i A4. Nie zmienił jednak 
umowy o budowę i eksploatację auto-
strady A1, ponieważ autostrada nie była 
jeszcze w tym okresie dopuszczona do 
eksploatacji. 

Wprowadzone w umowach koncesyj-
nych zmiany były przedmiotem kon-
troli NIK – na wniosek prezesa Rady 
Ministrów, zaniepokojonego wysokoś-
cią wypłacanych koncesjonariuszom 
rekompensat, zagrażającą zbilansowa-
niu wpływów i wydatków przeznaczo-
nych na ten cel w KFD. 

Kontrola wykazała nieprawidłowości 
polegające na:
• doprowadzeniu do powstania zobo-
wiązań Skarbu Państwa w wypłacaniu 
koncesjonariuszom rekompensat z tytu-
łu przejazdu autostradami samochodów 
o masie przekraczającej 3,5 tony, w ca-
łym okresie obowiązywania umów kon-
cesyjnych;
• dopuszczeniu do możliwości pod-
wyższania stawek opłat za przejazd au-
tostradami, zagrażającej zbilansowaniu 
środków KFD;
• małej efektywności systemu poboru 
opłat winietowych, który prowadził do 
pogłębiania się dysproporcji pomiędzy 

5 Wprowadzoną ustawą z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym (DzU nr 155, poz. 2571 ze zm.).

6 Pobierana na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2007 r., 
nr 125, poz.874 ze zm.).

7 Kategorię tych pojazdów określało rozporządzenie ministra infrastruktury z 29.04.2004 r. w sprawie opłat 
za przejazd autostradą (DzU nr 102, poz.1075).
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wpływami z tych opłat a wypłacanymi 
koncesjonariuszom rekompensatami;
• niewłaściwym nadzorze nad prawid-
łowością naliczania rekompensat za 
przejazdy autostradami samochodów 
o masie powyżej 3,5 tony.

Wszczęte po tej kontroli przez Proku-
raturę postępowanie przygotowawcze 
w sprawie możliwości popełnienia prze-
stępstwa przy wprowadzaniu wskazanych 
zmian do umów o budowę i eksploatację 
autostrad zostało jednak umorzone i nadal 

rozliczenia rekompensat odbywały się na 
kwestionowanych przez NIK zasadach.

Ustalenia kontroli i działania 
podjęte po jej zakończeniu
Kontrola wykazała, że działania Mini-
stra Infrastruktury oraz Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
odnoszące się do rozliczania rekompen-
sat prowadzone były w sposób narusza-
jący zasady legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności.

8 Szczegółowe ustalenia dokonane w ramach tej kontroli zawiera opublikowana przez NIK w 2010 r. 
Informacja o wynikach kontroli rozliczeń budżetu państwa z koncesjonariuszami z tytułu rekompensat za 
przejazdy autostradami, nr ewid. 151/2010/P/09/062/KKT.

9 To jest do ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (DzU 
z 2004 r., nr 256, poz. 2571 ze zm.).

ZAKRES KONTROLI I PODMIOTY NIĄ OBJĘTE
Kontrolą objęto Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA)8. 
Przedmiotem badań było dostosowanie wszystkich umów koncesyjnych 
w kwestii rozliczania rekompensat do przepisów ustawy o autostradach płat-
nych9. Ponadto, w związku z licznymi zmianami rządowych koncepcji funkcjo-
nowania autostrad, jakie miały miejsce w latach 2006–2008, zaplanowano 
skontrolowanie procesu legislacyjnego przygotowania projektu ustawy wpro-
wadzającej zmiany w systemie opłat za przejazd po drogach krajowych. 

W toku kontroli zwrócono się do Inspekcji Transportu Drogowego, Policji 
i Straży Granicznej o udzielenie informacji na temat współpracy z Generalnym 
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie prawidłowości uiszczania 
opłat za przejazd po drogach krajowych, w celu uzyskania danych pozwalających 
na ocenę, czy system ten jest rzetelny. Chodziło o ustalenie, czy za samochody 
o masie powyżej 3,5 tony poruszające się drogami krajowymi faktycznie wno-
szone są opłaty drogowe oraz czy kontrolowana jest przy wjeździe na autostrady 
autentyczność winiet, będących podstawą do zwolnienia z opłat posiadających 
je pojazdów i wypłaty koncesjonariuszom rekompensat ze środków publicznych.
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Ujawnione nieprawidłowości to: nie-
podjęcie skutecznych działań pozwala-
jących na zabezpieczenie interesów eko-
nomicznych i prawnych Skarbu Państwa 
w umowach koncesyjnych dotyczących 
autostrad A1, A2 i A4, nienależyte spra-
wowanie przez Ministra Infrastruktury 
nadzoru nad realizacją tych umów oraz 
nierzetelne wypełnianie przez General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad obowiązków związanych z wykony-
waniem zawartych w nich postanowień.

Najpoważniejszym skutkiem tych nie-
prawidłowości było wypłacenie w latach 
2007–2009 koncesjonariuszom auto-
strad A2 i A4 zawyżonych rekompen-
sat, łącznie o kwotę około 200 mln zł10, 
oraz niewyeliminowanie przez organy 
administracji rządowej zagrożenia ko-
lejnymi wypłatami w kwotach wyż-
szych niż należne na podstawie ustawy 
o autostradach płatnych.

Istotną nieprawidłowością było tak-
że niedostosowanie umowy koncesyjnej 
dotyczącej autostrady A111 do przepisów 
powyższej ustawy12. Umowa nie określała 
zasad rozliczania rekompensat należnych 
koncesjonariuszowi z tytułu niepobiera-
nia opłat za przejazd autostradą pojazdów, 
za które uiszczona została opłata winieto-
wa. Prowadziło to do sytuacji, w której 

GTC SA, zgodnie z postanowieniami 
ustawy, nie pobierała opłat za przejazd 
autostradą od pojazdów legitymujących 
się winietami, ale wbrew przepisom tej 
samej ustawy – nie otrzymywała przysłu-
gujących jej rekompensat.

Badania wykazały ponadto, że nikt 
nie sprawdzał autentyczności winiet 
okazywanych przy wjeździe na auto-
strady. Koncesjonariusze nie mieli do 
tego uprawnień, a właściwe służby pań-
stwowe nie przeprowadzały stosownych 
kontroli. Przeważająca część wpływów 
ze sprzedaży winiet przekazywana była 
przy tym na wypłaty rekompensat, co 
negatywnie wpływało na realizację in-
nych zadań drogownictwa, które miały 
być finansowane z opłat drogowych.

Projekt ustawy z 7 listopada 2008 r. 
o zmianie ustawy o drogach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw13 opraco-
wany został w Ministerstwie Infrastruk-
tury bez uzasadnienia istotnej zmiany 
w ustawie o autostradach płatnych, 
w zakresie dotyczącym zasad poboru 
opłat za przejazd autostradami. Zmiana 
dotyczyła art. 37a ust. 2 tej ustawy, mó-
wiącego, że opłaty za przejazd autostra-
dą pobiera spółka, która zawarła umowę 
o jej budowę i eksploatację, „na zasadach 
określonych w ustawie”. Po wprowadze-

10 Po zakończeniu niniejszej kontroli ta kwota znacznie wzrosła.
11 Umowa o budowę i eksploatację autostrady A1, zawarta 31.08.2004 r. (ze zm.) pomiędzy ministrem 

właściwym ds. transportu a koncesjonariuszem Gdańsk Transport Company SA (GTC SA).
12 Ustawą z 7.11.2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 218, 

poz. 1391), z dniem 24.12.2008 r. zmieniony został art. 37a ustawy o autostradach płatnych, jednak 
zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy (w brzmieniu przed wprowadzeniem zmiany), zasady pobierania opłat za 
przejazd autostradą oraz zwrot środków finansowych, o których mowa w art. 37a ust. 4-13, obowiązują 
według dotychczasowych zasad do 30.06.2011 r.

13 Por. przyp. 12.
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niu zmiany artykuł ten stanowi, że opłaty 
za przejazd autostradą pobierane są „na 
zasadach określonych w umowie” o bu-
dowę i eksploatację autostrady. Przyjęcie 
w projekcie ustawy tej zmiany bez uza-
sadnienia było działaniem nielegalnym, 
naruszającym określone w przepisach 
prawa procedury legislacyjne.

Najwyższa Izba Kontroli, w celu wy-
eliminowania powyższych nieprawid-
łowości, skierowała do Ministra Infra-
struktury oraz Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad wnioski 
pokontrolne, które dotyczyły:
• renegocjacji umowy o budowę i eks-
ploatację autostrady A1, aby została ona 
dostosowana do przepisów ustawy o au-
tostradach płatnych, przy równoczesnej 
zmianie ustalonego w niej sposobu roz-
liczeń, pozwalającego na uwzględnienie 
w przychodach koncesjonariusza kwoty 
należnych rekompensat;
• renegocjacji umów o budowę i eksplo-
atację autostrad A2 i A4, w zakresie do-
tyczącym odszkodowań na rzecz Skarbu 
Państwa w wypadku pozyskania przez 
koncesjonariuszy nieprzysługujących im 
kwot rekompensat; 
• doprowadzenia do zwrotu pieniędzy 
pozyskanych nienależnie przez konce-
sjonariusza autostrady A2 z tytułu nad-
płaty rekompensat;
• zwiększenia nadzoru nad prawidło-
wością przebiegu prac legislacyjnych.

W związku z ustaleniami kontro-
li wskazującymi na przekazanie kon-

cesjonariuszom autostrad A2 i A4 
nienależnych środków finansowych 
z powodu zawyżenia rekompensat oraz 
spowodowania zagrożenia kolejnymi 
niezasadnymi wypłatami, NIK skiero-
wała do Prokuratury zawiadomienie 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa przez funkcjonariuszy 
Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA. 
Podobnie jak w wypadku kontroli 
NIK z 2005/2006 r., postępowanie 
w tej sprawie zostało przez Prokuratu-
rę umorzone, co zostało uzasadnione 
brakiem znamion czynu zabronionego 
w działaniach osób odpowiedzialnych 
za zabezpieczenie interesów Skarbu 
Państwa przy rozliczaniu rekompensat.

Zagrożenie dla Skarbu Państwa
Ujawnione w toku kontroli nieprawid-
łowości wskazywały, że sytuacja wy-
tworzona przez organy administracji 
rządowej w systemie rozliczania re-
kompensat mogła spowodować wielo-
milionowe straty dla Skarbu Państwa. 

Zawyżenie rekompensat 
dla koncesjonariusza autostrady A2

Nadpłata z tytułu zawyżenia rekom-
pensat wypłaconych na rzecz koncesjo-
nariusza autostrady A2 wyniosła około 
169 mln zł w okresie od 1 listopada 
2007 r. do 30 listopada 2009 r. Zawy-
żenie nastąpiło w związku z wypłaca-
niem kwot wyliczonych przy użyciu 
tak zwanej stawki refundacyjnej14, któ-

14 Czyli „wynegocjowanej ze spółką stawki opłaty za przejazd autostradą pojazdów”, o której mowa w art. 
37a ust.7 ustawy o autostradach płatnych.
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ra nie była uzgodniona przez koncesjo-
nariusza z Ministrem Infrastruktury. 
Stanowiło to naruszenie art. 37a ust. 8 
ustawy o autostradach płatnych, który 
wskazuje, że uzgodnienia stawki „doko-
nuje minister właściwy do spraw trans-
portu”. Nadpłata nie została zwrócona 
do KFD do czasu zakończenia kontroli 

Do powstania tych nieprawidłowo-
ści doszło ze względu na zamieszcze-
nie – za zgodą Ministra Infrastruktury 
– w umowie o budowę i eksploatację 
autostrady A2 postanowień odnoszą-
cych się do rozliczania rekompensat, 
niezgodnych z przepisami prawa oraz 
w wyniku zaniedbań ze strony Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad przy realizacji obowiązków 
wynikających z tej umowy. Pomimo 
wyżej wymienionej dyspozycji zawartej 
w art. 37a ust. 8 ustawy, umowa stano-
wiła, że stawkę refundacyjną akceptuje 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad. Nakładała przy tym na 
Generalnego Dyrektora obowiązek za-
jęcia stanowiska w sprawie akceptacji 
i powiadomienia o tym koncesjonariu-
sza do 15 października 2007 r. bądź 
w innym terminie, uzgodnionym przez 
strony. Przewidywała również, że brak 
tego powiadomienia oznacza, iż re-
komendowana przez AW SA stawka 
refundacyjna została zaakceptowana. 
W takim wypadku nowa stawka miała 
być stosowana do wyliczania rekom-
pensat „od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
wyrażono akceptację”. Kontrola wy-
kazała, że Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad nie powiadomił 
koncesjonariusza do 15 październi-

ka 2007 r. o braku akceptacji stawki, 
z uwagi na toczące się w tej sprawie ne-
gocjacje. Brak powiadomienia uznany 
został przez AW SA, w świetle posta-
nowień umowy, za akceptację propo-
nowanej stawki refundacyjnej. Należy 
jednak podkreślić, że ewentualna ak-
ceptacja przez Generalnego Dyrekto-
ra Dróg Krajowych i Autostrad stawki 
refundacyjnej nie wypełnia obowiązku 
nałożonego przepisem art. 37a ust. 8 
ustawy o autostradach płatnych i mogła 
być uznana jedynie za działanie prowa-
dzące do jej uzgodnienia z ministrem. 
Tym samym wypłacanie rekompensat 
wyliczonych na podstawie nowej staw-
ki refundacyjnej, niezaakceptowanej 
przez Ministra Infrastruktury, było 
działaniem nielegalnym, prowadzącym 
do przekazywania koncesjonariuszowi 
kwot wyższych niż należne.

Generalny Dyrektor Dróg Krajo-
wych i Autostrad nierzetelnie reali-
zował postanowienia umowy, gdyż 
powinien do 15 października 2007 r. 
powiadomić AW SA o braku akcepta-
cji proponowanej stawki refundacyjnej 
oraz ustalić termin zajęcia stanowiska 
w tej sprawie, którym byłby dzień pod-
pisania porozumienia przez strony to-
czących się negocjacji. W razie nieuzy-
skania takiego porozumienia, powinien 
– zgodnie z postanowieniami umowy 
– zarekomendować ministrowi skiero-
wanie sprawy do rozstrzygnięcia przez 
arbitraż. Działania takie pozwoliłyby 
na wypłaty niższych rekompensat, ob-
liczanych według uprzednio obowiązu-
jącej stawki, czyli zgodnie z przepisami 
art. 37a ust. 7 i 8 ustawy o autostradach 
płatnych. Zaniechanie powiadomienia 
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koncesjonariusza o niezaakceptowaniu 
proponowanej stawki doprowadziło do 
nadpłaty rekompensat w kwocie około 
169 mln zł, od której szacunkowa wiel-
kość odsetek ustawowych wyniosła 
w grudniu 2009 r. blisko 1,8 mln zł.

Kontrola wykazała ponadto, że wiel-
kość tej nadpłaty może się zwiększyć, 
gdyż jak wskazały ekspertyzy uzyskane 
przez GDDKiA, zawarty przez Mini-
stra Infrastruktury w 2005 r. aneks do 
umowy koncesyjnej, ustalający zasady 
rozliczania rekompensat, opierał się na 
nierzetelnie sporządzonym przez konce-
sjonariusza modelu finansowym przed-
sięwzięcia15. W świetle tych ekspertyz, 
kwota rekompensat wypłaconych na 
rzecz AW SA do 30 czerwca 2009 r. zo-
stała zawyżona o ponad 197 mln zł.

Mimo iż minister został poinformo-
wany w IV kwartale 2007 r. o nierze-
telnie sporządzonym modelu finanso-
wym przedsięwzięcia, co doprowadziło 
do sporu z AW SA o wysokość stoso-
wanej stawki refundacyjnej, sprawa ta 
nie została skierowana do rozstrzygnię-
cia w trybie przewidzianym w umowie 
koncesyjnej, zgodnie z którym „każdy 
spór, który nie zostanie rozstrzygnięty 
polubownie w ciągu trzydziestu dni, 
podlegać będzie wiążącemu rozstrzyg-
nięciu sądu arbitrażowego”. Minister, 
13 listopada 2008 r., uchylił się nato-
miast od skutków oświadczenia woli, 
złożonego przez podpisanie pod wpły-
wem błędu aneksu, którym wprowa-
dzone zostały do umowy w 2005 r. 

zasady rozliczania rekompensat, co 
spowodowało, że obecnie nie ma po-
stanowień w tej umowie, które były-
by podstawą do obliczania wysokości 
i wypłacania koncesjonariuszowi re-
kompensat. Działanie ministra skut-
kowało bowiem unieważnieniem tego 
aneksu ex tunc, czyli z mocą wstecz-
ną od chwili podpisania go w 2005 r. 
Z ustaleń kontroli wynikało przy tym, 
że mimo braku tych postanowień, GD-
DKiA nadal wypłacała rekompensaty 
na podstawie wyliczeń koncesjonariu-
sza z zastrzeżeniem, iż wykazywane 
w notach obciążeniowych kwoty mogą 
stanowić „świadczenie nienależne”. 
Czyniła tak na podstawie opinii kance-
larii prawnej, wedle której jakkolwiek 
zapłata na rzecz koncesjonariusza kwot 
rekompensat wyliczonych według nie-
uzgodnionej stawki refundacyjnej nie 
znajduje podstaw, to jednak wskazane 
było dokonywanie tej zapłaty, z zastrze-
żeniem zwrotu jako świadczenia nie-
należnego. Doradca prawny GDDKiA 
uzasadniał takie działanie udzieloną 
przez Skarb Państwa gwarancją spłaty 
kredytów zaciągniętych przez AW SA 
na budowę autostrady oraz możliwoś-
cią odzyskania przekazanej nadpłaty 
jako świadczenia nienależnego. NIK 
nie podzieliła tej opinii i oceniła działa-
nia GDDKiA jako naruszające interesy 
ekonomiczne Skarbu Państwa.

Należy zwrócić uwagę, że wysokość 
rekompensat wypłaconych koncesjo-
nariuszowi autostrady A2 w latach 

15 Model przedsięwzięcia opierał się na nieaktualnych założeniach ruchu pojazdów na autostradzie.

– 77 – Nr 1/styczeń–luty/2011 77 

Rekompensaty za przejazdy autostradami        kontrola i audyt  



2005–2009 (do listopada) przekro-
czyła ogółem 2 mld zł, co – w świet-
le wyżej wymienionego oświadczenia 
Ministra Infrastruktury – z formalnego 
punktu widzenia oznacza, iż całość tej 
kwoty została przekazana bez ustalenia 
w umowie zasad obliczania rekompen-
sat. Nie podjęto przy tym skutecz-
nych działań, które doprowadziłyby 
do wstrzymania wypłat rekompensat 
w wysokościach nienależnych oraz 
zwrotu nadpłaty. 

Z przekazanych 10 stycznia 2011 r. 
przez Polską Agencję Prasową infor-
macji wynika, że kwota rekompensat 
nadpłaconych na rzecz koncesjonariusza 
autostrady A2, wedle szacunków prze-
prowadzonych przez Ministerstwo In-
frastruktury w lipcu 2010 r., zwiększyła 
się do około 362 mln zł. Według tych 
doniesień, spór dotyczący zwrotu nad-
płaconych rekompensat, jaki powstał 
po kontroli NIK pomiędzy Ministrem 
Infrastruktury a koncesjonariuszem au-
tostrady A2, ma zostać rozstrzygnięty 
przez sąd arbitrażowy. 

Informacje te wskazują, że ewen-
tualne niekorzystne dla Ministra In-
frastruktury rozstrzygnięcie sporu 
uszczupli w poważnym stopniu budżet 
Krajowego Funduszu Drogowego prze-
znaczony na budowę dróg krajowych 
i autostrad oraz spowoduje koniecz-
ność uzupełnienia tych środków z bu-
dżetu państwa. 

Nadpłata rekompensat na rzecz 
koncesjonariusza autostrady A4

Nadpłata z tytułu przekazanych kon-
cesjonariuszowi autostrady A4 re-
kompensat wyniosła około 31 mln zł 

w okresie od 1 maja 2007 r. do 28 lute-
go 2009 r. Jakkolwiek kwota ta została 
zwrócona do KFD w wyniku zawarte-
go w tej sprawie porozumienia, jednak 
zwrot nadpłaty nastąpił na warunkach 
niekorzystnych dla Skarbu Państwa. 
Stalexport Autostrada Małopolska SA 
zwróciła bowiem tę kwotę w ratach, 
bez odsetek za okres spłaty nienależnie 
pozyskanych środków finansowych. 
W ocenie NIK, zawarcie porozumienia 
na takich warunkach było działaniem 
niegospodarnym, gdyż szacunkowa 
kwota niepobranych przez Ministra In-
frastruktury ustawowych odsetek od 
kredytowania koncesjonariusza przez 
dziewięciomiesięczny okres spłaty za-
dłużenia wyniosła blisko 1,5 mln zł. 

Do powstania tych nieprawidłowo-
ści doszło w wyniku wprowadzenia 
w 2005 r. niekorzystnych dla Skarbu 
Państwa postanowień do umowy o bu-
dowę przez przystosowanie i eksplo-
atację autostrady A4 oraz zaniedbań 
ze strony publicznej przy realizacji 
obowiązków wynikających z tej umo-
wy. Kontrola wykazała, że Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
już w sierpniu 2006 r. stwierdził, iż rze-
czywisty ruch pojazdów samochodo-
wych zwolnionych z opłat za przejazd 
autostradą A4 przewyższa ruch prze-
widziany w tak zwanym podstawowym 
modelu bankowym, umożliwiającym 
wyliczanie rekompensat. W związku 
z tym koncesjonariusz został wezwany 
do zaktualizowania tego modelu w celu 
wynegocjowania stawki refundacyjnej 
służącej do obliczania rekompensat, 
w wysokości odpowiedniej do rzeczy-
wistego wzrostu natężenia ruchu po-
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jazdów. Po upływie terminu przewi-
dzianego na wynegocjowanie tej stawki 
i nieuzyskaniu w tej sprawie porozu-
mienia, Generalny Dyrektor Dróg Kra-
jowych i Autostrad nie rekomendował 
Ministrowi Infrastruktury rozstrzyg-
nięcia spornej kwestii w sposób ustalo-
ny w umowie, to jest przez niezależne-
go eksperta albo sąd arbitrażowy, lecz 
kontynuował negocjacje. Należy zazna-
czyć, że koncesjonariusz, do czasu uzy-
skania przez strony porozumienia lub 
wydania orzeczenia przez arbitra, miał 
zgodnie z umową prawo do naliczania 
kwot rekompensat według zdezaktu-
alizowanej stawki refundacyjnej. Mi-
nister Infrastruktury akceptował przy 
tym prowadzenie przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
wielomiesięcznych negocjacji w tej spra-
wie. Sytuacja ta spowodowała, że comie-
sięczne wypłaty rekompensat przekazy-
wane były przez prawie 2 lata na rzecz 
SAM SA w zawyżonej kwocie.

Pomimo tak niekorzystnej dla Skar-
bu Państwa umowy, Minister Infra-
struktury oraz Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad do dnia 
zakończenia kontroli nie podjęli dzia-
łań, które umożliwiałyby renegocjację 
jej postanowień w kwestiach:
• obowiązku wypłacania rekompen-
sat z KFD w kwocie wyliczonej przez 
koncesjonariusza nawet w wypadku za-
strzeżeń co do prawidłowości obliczeń, 
do czasu uzyskania przez strony umowy 
porozumienia w tej sprawie;

• dokonywania przez koncesjonariusza 
zwrotu środków nadpłaconych z tytułu re-
kompensat, bez odsetek należnych za okres 
od dokonania nadpłaty do jej zwrotu.

Niedostosowanie umowy o budowę 
autostrady A1 do przepisów

Pomimo wejścia w życie, 1 września 
2005 r., przepisów art. 37a ustawy o au-
tostradach płatnych, wprowadzających 
nowe zasady poboru opłat za przejazdy 
autostradami, umowa o budowę i eks-
ploatację autostrady A1, w odróżnieniu 
od umów dotyczących autostrad A2 
i A4, nie została dostosowana do posta-
nowień obowiązującego prawa. 

Nie dokonano w niej zmiany16 w za-
kresie:
• zwolnienia z opłat za przejazd auto-
stradą pojazdów samochodowych, za 
które została uiszczona opłata za prze-
jazd po drogach krajowych;
• uprawnienia koncesjonariusza do re-
fundacji z tytułu niepobierania opłat 
za przejazd pojazdów legitymujących 
się winietami;
• zasad refundacji z tytułu niepobierania 
powyższych opłat, w wysokości określo-
nej ustawą o autostradach płatnych.

W umowie określono natomiast zasa-
dy rozliczeń z tytułu opłat za przejazd 
autostradą w ramach tak zwanego gwa-
rantowanego przychodu z opłat. 

Rozliczenia te (w uproszczeniu) pole-
gały na tym, że koncesjonariusz w razie:
• nieuzyskania przychodów z opłat 
w wysokości określonej umową – otrzy-

16 Zgodnie z postanowieniami art. 37a ust. 4- 8 ustawy o autostradach płatnych.
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mywał z KFD dopłatę w kwocie sta-
nowiącej różnicę pomiędzy założonym 
i faktycznym przychodem;
• uzyskania przychodów z opłat za 
przejazd autostradą w kwocie wyższej 
niż określona w umowie – zwracał róż-
nicę pomiędzy faktycznym i założo-
nym przychodem do KFD.

Przyjęty w umowie system rozliczeń 
prowadził do sytuacji, w której strony 
„stosowały częściowo” postanowienia 
art. 37a ustawy o autostradach płat-
nych, gdyż koncesjonariusz nie pobierał 
opłat za przejazd autostradą od pojaz-
dów mających winiety, ale nie otrzymy-
wał z tego tytułu rekompensat. Umowa 
nie zawierała przy tym regulacji, które 
uprawniałyby koncesjonariusza do nie-
pobierania opłat od pojazdów legity-
mujących się ważnymi winietami. 

Stan ten stwarza zagrożenie dla in-
teresów Skarbu Państwa, ponieważ 
koncesjonariuszowi GTC SA przysłu-
guje, na podstawie art. 37a ust. 6 usta-
wy o autostradach płatnych, roszcze-
nie o wypłatę rekompensat pomimo 
otrzymywania pełnego wynagrodze-
nia uwzględniającego koszty budowy 
i eksploatacji autostrady oraz zakłada-

ne zyski. Zaznaczyć przy tym należy, 
że suma opłat niepobranych za prze-
jazd autostradą A1 od pojazdów legi-
tymujących się winietami, za którą 
koncesjonariuszowi przysługuje zwrot 
środków finansowych na zasadach 
określonych w ustawie, wyniosła w la-
tach 2008–2009 (do listopada) około 
46 mln zł. 

Ewentualne wystąpienie GTC SA 
z roszczeniem do Ministra Infrastruk-
tury o zwrot rekompensat przysługują-
cych tej spółce w świetle ustawy o auto-
stradach płatnych stanowi tym samym 
kolejne, poza omówionymi wyżej nad-
płatami, zagrożenie dla interesu Skar-
bu Państwa. Brak właściwych działań 
administracji rządowej, w tym rzetel-
nej realizacji wniosków pokontrolnych 
NIK, może prowadzić do kolejnych 
nieuzasadnionych uszczupleń środków 
publicznych, tak potrzebnych do rozwo-
ju systemu drogowego w Polsce.

LESZEK KORCZAK, Departament 
Komunikacji i Systemów Transporto-
wych NIK
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Lokale dla ubogich

Kontrolą zaspokajania przez 
gminy potrzeb mieszkanio-
wych gospodarstw o niskich 
dochodach oraz osób bezdom-
nych objęto lata 2004–2010 
(I kw.). Sprawdzono, czy sa-
morządy zapewniają potrze-
bującym lokale socjalne, jak 
wykorzystuje się środki prze-
znaczone na ten cel oraz na 
tworzenie mieszkań chronio-
nych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych, a także oceniono 
stan tych obiektów. Kontrole 
odbyły się w 25 jednostkach, 
w tym w BGK w Warszawie 
oraz 18 gminach.

Informatyzacja 
resortu skarbu

Celem badania funkcjono-
wania w okresie od stycznia 
2004 r. do końca lipca 2010 r. 
wybranych systemów informa-
tycznych Ministerstwa Skar-
bu Państwa była ocena ich 
zakupu, wdrożenia i działania 
oraz wykorzystania do reali-
zacji zadań resortu. Chodziło 
zwłaszcza o podsystemy, któ-
re umożliwiają zarządzanie 
mieniem Skarbu Państwa oraz 
system do obsługi wypłat re-
kompensat za tzw. mienie za-

bużańskie. Zbadano także fun-
kcjonowanie BIP oraz Elektro-
nicznej Skrzynki Podawczej.

Związki międzygminne

Zainteresowanie Izby wzbu-
dziło gospodarowanie mieniem 
przez związki międzygminne 
w okresie od stycznia 2003 r. 
do końca czerwca 2009 r. Kon-
trolę przeprowadzono w 32 
związkach międzygminnych 
oraz w 7 terytorialnie właś-
ciwych urzędach wojewódz-
kich. Zajęto się głównie zba-
daniem zakupienia, zbywania, 
oddawania w użytkowanie 
wieczyste, wnoszenia aportem 
do innych podmiotów, zamia-
ny i darowizn nieruchomości, 
którymi dysponowały związki. 
Ponadto skontrolowano m.in. 
zgodność ich utworzenia z pra-
wem i funkcjonowanie syste-
mów kontroli wewnętrznej. 
Oceniono także poprawność 
uchwalania i wykonywania 
budżetów, jak również nadzór 
wojewodów nad działalnością 
związków.

Orliki 2012

Kontrolę realizacji przez sa-
morządy programu rządowego 
„Moje boisko – Orlik 2012”

w latach 2008–2010 (I półr.) 
przeprowadzono w 31 gmi-
nach, które uczestniczyły 
w I lub II edycji programu.
NIK sprawdziła: prawidłowość 
działań związanych z przy-
gotowaniem inwestycji oraz 
budową i zagospodarowaniem 
kompleksów boisk sportowo-
-rekreacyjnych, ich finansowa-
niem, udzielaniem zamówień 
publicznych oraz zgodność wy-
konania „orlików” z założenia-
mi programu, umowami o za-
mówienia publiczne i prze-
pisami prawa budowlanego.

Parki narodowe

NIK skontrolowała gospoda-
rowanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa w parkach 
narodowych oraz nadzór mi-
nistra środowiska w okresie od 
stycznia 2007 r. do 30 wrześ-
nia 2009 r. Ocenie poddano 
zwłaszcza działania związane 
z ewidencjonowaniem nie-
ruchomości, wykazywaniem 
wartości gruntów Skarbu Pań-
stwa w ewidencji księgowej, 
regulowaniem ich stanu praw-
nego, udostępnianiem nieru-
chomości i osiąganiem docho-
dów z tego tytułu oraz fun-
kcjonowaniem kontroli wew-
nętrznej w parkach.     (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w styczniu 2011 r. znajdują się na str. <www.nik.gov.pl>.
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Plan miejscowy w systemie 
źródeł prawa
Plan zagospodarowania przestrzennego 
(inaczej – plan miejscowy) jest źródłem 
prawa miejscowego. Jako akt prawa po-
wszechnie obowiązującego, powinien 
spełniać standardy wymagane dla takich 
aktów w demokratycznym państwie 
prawnym. Przede wszystkim powinien 
być legalny – czyli uchwalony przez 
właściwy rzeczowo i miejscowo organ, 
zgodnie z przewidzianą dla niego proce-
durą, oraz zawierać elementy określone 
w przepisach prawa materialnego.

Polski system prawny przewiduje sze-
reg instrumentów kontroli miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go – przede wszystkim z zastosowaniem 

Państwo
i społeczeństwo

Warunki do spełnienia przez gminy

Legalność planów miejscowych

Zgodność planu miejscowego 
z prawem zależy od tego, czy 
jego zapisy nie naruszają Kon-
stytucji RP i prawa materialnego 
oraz czy został uchwalony z za-
chowaniem właściwej procedu-
ry. Jak wskazuje praktyka oraz 
orzecznictwa sądów i Trybunału 
Konstytucyjnego, warunki legal-
ności planów często nie są speł-
niane, a samorządy przekraczają 
granice władztwa planistyczne-
go, co skutkuje niezgodnością 
planów z prawem. Konsekwen-
cją uchwalenia planu nielegal-
nego jest jego nieważność oraz 
możliwa odpowiedzialność od-
szkodowawcza gminy. 

MAGDALENA TABERNACKA
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kryterium legalności. Plan miejscowy 
jako akt wydany przez organy gminy 
podlega kontroli w ramach nadzoru 
wykonywanego w trybie art. 91 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmi-
ny1 (dalej w skrócie: usg), jak również 
kontroli prokuratorskiej; jego legal-
ność może być także poddana kontroli 
sądu administracyjnego, uruchomionej 
w trybie art. 101 usg. Podstawą przepro-
wadzenia kontroli jest wniesienie skargi 
do sądu administracyjnego z uwagi na 
naruszenie interesu prawnego skarżącej 
strony. Wówczas sąd będzie badał także 
legalność planu miejscowego w trybie 
art. 135 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi2 (dalej w skrócie: 
ppsa). Legalność planów miejscowych 
może być też kontrolowana przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli, na podstawie 
art. 2 oraz art. 5 ustawy z 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3.

W ostatnich latach NIK niejednokrot-
nie badała kompleksowo stan planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego 
w kraju. Przeprowadzono kontrolę „Re-
alizacji zadań w zakresie zagospoda-
rowania przestrzennego przez organy 
administracji rządowej i samorządowej” 
(nr P/01/085) oraz nr P/99/037 (taki 
sam zakres rzeczowy obejmowała kon-
trola przeprowadzona dziesięć lat wcześ-
niej). Badania kontrolne dotyczą także 
określonych funkcjonalnych aspektów 
procesu planowania i zagospodarowa-

nia przestrzennego, w tym legalności 
planów miejscowych. Przykładem jest 
kontrola „Kształtowania polityki prze-
strzennej w gminach jako podstawo-
wego instrumentu rozwoju inwestycji” 
(nr P/06/107), w której oceniono dzia-
łalność organów jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) w przygotowaniu 
terenów, na których mogą być realizo-
wane inwestycje. Podobnie, kontrola 
„Prawidłowości wydatkowania środ-
ków publicznych na nabycie gruntów 
pod budowę dróg oraz przygotowania 
zmian własnościowych dla tych grun-
tów i zmian ich przeznaczenia w miej-
scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego” (nr P/06/157) polegała 
na sprawdzeniu planów miejscowych 
pod kątem funkcjonalnego aspektu 
procesu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, którym w tym wypad-
ku było stworzenie podstaw prawnych 
prowadzenia inwestycji drogowych. 

Badanie planów miejscowych nastę-
powało także podczas kontroli wyko-
nywania zadań z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, 
przeprowadzanych w poszczególnych 
jednostkach samorządu terytorialnego 
– na przykład: „Gospodarowanie prze-
strzenią miejską w Tomaszowie Mazo-
wieckim” (nr S/09/005). NIK spraw-
dzała również realizację przez gminę 
Krokowa zadań dotyczących planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego 
w latach 2002–2007 (nr S/07/006), zaś 

1 T.j. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm. 
2 DzU z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm. 
3 T.j. DzU z 2007 r., nr 231, poz., 1701 ze zm.

– 83 – Nr 1/styczeń–luty/2011 83 

Legalność planów miejscowych        państwo i społeczeństwo  



inną kontrolą (nr K/07/001) objęto pra-
widłowość planowania przestrzennego 
w latach 2005–2007 w Suwałkach; 
przeanalizowano wówczas 17 planów.

Sprawą pozadyskusyjną jest, że plan 
miejscowy powinien być bezwzględnie 
zgodny z Konstytucją RP, przez co nale-
ży rozumieć spełnienie dwóch kryteriów 
zgodności jednocześnie. Po pierwsze, po-
winien odpowiadać pozycji ustrojowej 
aktów prawa miejscowego4, wynikającej 
z art. 85 i 94 Konstytucji. Po drugie, nie 
może naruszać gwarantowanych w usta-
wie zasadniczej praw obywatela i stać 
w sprzeczności z konstytucyjnymi zasa-
dami ustrojowymi, co zostało syntetycz-
nie ujęte w wyroku WSA we Wrocławiu 
z 22 listopada 2007 r., w którym sąd 
stwierdził, że należy przyjąć interpre-
tację zapisów planu zagospodarowania 
przestrzennego zgodną z unormowaniami 
konstytucyjnymi, gdyż nie można zakła-
dać, że stanowiąc przepisy prawa miejsco-
wego, organ gminy naruszał Konstytucję5. 
Jednak, jak wskazuje analiza orzecznictwa 
sądów w tym przedmiocie, zdarzają się 
przypadki naruszeń konstytucyjnych za-
sad: równości wobec prawa, ustanowionej 

w art. 32; zaufania obywateli do państwa, 
będącej konsekwencją art. 2; proporcjo-
nalności, określonej w art. 31 ust. 3. 

Ustawowe upoważnienie do wyda-
nia planu miejscowego można uznać 
w świetle ustaleń doktryny za upoważ-
nienie szczególne o charakterze obliga-
toryjnym6, co oznacza, że ustawodawca 
ustanowił obowiązek uchwalania planów 
miejscowych określając: formę aktu, jego 
zakres oraz wskazówki dotyczące treści.

Plan miejscowy jest opracowywany 
i uchwalany przez organy gminy na pod-
stawie upoważnienia zawartego w usta-
wie z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym7 (da-
lej w skrócie: upzp) i musi spełniać wa-
runki, jakie ta ustawa dla niego określa. 
Ponadto musi być zgodny z przepisami 
innych ustaw8 odnoszących się do szcze-
gółowych aspektów planowania i zago-
spodarowania przestrzennego, a także 
właściwych rozporządzeń.

Zgodność planu miejscowego z pra-
wem, czyli jego legalność, zależy zatem 
od tego, czy jego zapisy są zgodne z Kon-
stytucją i prawem materialnym oraz czy 
został uchwalony z zachowaniem właści-

4 P. Kwaśniak, analizując ten problem, zwraca uwagę, że okoliczność, iż plany miejscowe mogą bezpośred-
nio oddziaływać na sferę praw i obowiązków, a zwłaszcza prawa własności różnych podmiotów, uzasadnia 
twierdzenie, że zasady ich stanowienia i ogłaszania muszą być poddane unormowaniom zapewniającym 
respektowanie norm konstytucyjnych. Zob. P. Kwaśniak: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania 
przestrzennego, Warszawa 2009, s. 161-167. Taka sytuacja następuje w wypadku planów miejscowych, 
gdyż akty prawa miejscowego są wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego i determinowane 
przepisami rangi ustawy.

5 Sygn. akt II SA/Wr 325/07, publikacja: LEX nr 368425.
6 W rozumieniu przyjętym przez B. Jaworską-Dębską: Prawo miejscowe [w:] Prawo administracyjne, poję-

cia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2009, s. 222.
7 DzU z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zm. 
8 Przykładem regulacji może być tu art. 73 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. DzU 

z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.), który ustanawia prawny obowiązek uwzględniania w planie miejscowym 
określonych w tym przepisie ograniczeń.
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wej procedury. Poniżej przedstawione są 
warunki legalności planu miejscowego, do 
których należy zaliczyć zawarcie w nim 
materialnych wymagań obligatoryjnych 
określonych w art. 15 ust. 2 upzp oraz wy-
mienionych w art. 15 ust. 3 materialnych 
wymagań fakultatywnych w sytuacji, 
gdy stan faktyczny występujący na da-
nym terenie jest przesłanką ich zawarcia 
w planie. Następnym warunkiem jest 
– w świetle art. 28 upzp w związku z jej 
art. 9 ust. 4 – zgodność planu miejscowe-
go ze studium stanowiącym podstawę 
jego uchwalenia, jak również uchwalenie 
go zgodnie z przewidzianą procedurą. 
Warunkiem legalności jest także uchwa-
lenie planu w granicach władztwa plani-
stycznego gminy, gdyż przekroczenie tego 
władztwa należy traktować jako niele-
galne. Jak wskazuje analiza praktyki oraz 
orzecznictwa sądów i TK, wymienione 
warunki legalności planów należą do wy-
magań prawnych, które często nie zostają 
dotrzymane przez organy planistyczne 
podczas opracowywania i uchwalania pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, 
co w konsekwencji skutkuje ich niezgod-
nością z prawem, czyli nielegalnością.

Wymagania obligatoryjne
W artykule 15 upzp wymienione są ob-
ligatoryjne elementy planu miejscowego. 
Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, określa 
się w nim obowiązkowo: przeznaczenie 
terenów oraz linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania; zasady ochro-

ny i kształtowania ładu przestrzennego; 
zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; zasady ochro-
ny dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; wyma-
gania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaź-
niki intensywności zabudowy; granice 
i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochro-
nie (ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów), w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się ziemi; szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości obję-
tych planem miejscowym; szczególne 
warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy; zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji i infrastruktury technicznej; sposób 
i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów; 
stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 upzp.

Warunki prawne zawarcia tych ele-
mentów w planie miejscowym zostały 
doprecyzowane w rozporządzeniu mini-
stra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego9 (dalej: rwzpm).

9 DzU z 2003 r., nr 164, poz. 1587. 
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Jak zwraca uwagę Krzysztof Kafka, 
to rozwiązanie legislacyjne wiąże się 
z wprowadzeniem przez ustawodawcę 
możliwości wydawania pozwoleń na 
budowę bezpośrednio na podstawie 
planu miejscowego10. Należy je uznać 
za słuszne z punktu widzenia zasady 
zaufania obywateli do państwa, jako że 
eliminuje sytuację niepewności praw-
nej, gdyż obywatele mają możliwość 
przewidywania konsekwencji praw-
nych swoich decyzji co do wykonywa-
nia prawa własności lub prowadzenia 
inwestycji na danym terenie dzięki 
temu, że warunki prawne jego zagospo-
darowania określone są w akcie prawa 
powszechnie obowiązującego, czyli 
normy abstrakcyjnej i generalnej. 

Rozwiązanie to jest słuszne także pod 
kątem zasady równości wobec prawa, 
ponieważ takie same warunki obowią-
zują wszystkich obywateli i wyelimino-
wane jest tu ryzyko wydania odmien-
nych rozstrzygnięć dotyczących tych 
samych nieruchomości w aktach ad-
ministracyjnych skierowanych do róż-
nych podmiotów, co mogłoby nastąpić 
w praktyce wobec znacznego zakresu 
swobody pozostawionej gminom w ra-
mach władztwa planistycznego.

Elementy obligatoryjne powinny być 
tak określone w planie miejscowym, 
by na obszarze objętym planem nie 
pozostawały tereny, do których nie od-
noszą się żadne lub niektóre z elemen-
tów wymienionych przez ustawodawcę 

w art. 15 ust. 2 upzp. Mogą być zatem 
ustalone uniwersalnie dla wszystkich 
terenów objętych planem lub – jeżeli 
jest to konieczne albo racjonalne – od-
dzielnie dla terenów o różnym przezna-
czeniu. Organ planistyczny powinien 
jednak uczynić to w taki sposób, by 
nie powstał stan niepewności prawnej, 
w którym ani właściciele i posiadacze 
nieruchomości, ani też organy wyda-
jące pozwolenia na budowę lub nad-
zorujące przebudowę lub rozbudowę 
istniejących obiektów budowlanych, 
nie będą w stanie na podstawie planu 
sprecyzować warunków, jakim powin-
ny odpowiadać nieruchomości znajdu-
jące się na danym obszarze. Skutkiem 
braku tych elementów jest oczywiście 
niezgodność planu miejscowego z pra-
wem, co jest bezsporne. Na przykład, 
WSA w Krakowie stwierdził w wyroku 
z 23 czerwca 2008 r., że brak w planie 
miejscowym obligatoryjnych elemen-
tów określonych w art. 15 ust. 2 upzp 
skutkuje wadliwością całej uchwały 
w przedmiocie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego11. 
Dotyczy to zarówno zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzenne-
go, ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego oraz dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków i dóbr 
kultury współczesnej, jak i określenia 
parametrów kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linii zabudowy, gabarytów obiektów 

10 Por. K. Kafka: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Katowice 2003, 
s. 102.

11 Sygn. akt II SA/Kr 488/08, publikacja: LEX nr 509622.
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i wskaźników intensywności zabudo-
wy. Te elementy powinny być ozna-
czone dla wszystkich terenów objętych 
danym planem miejscowym.

Niezwykle ważne jest określenie 
w planie miejscowym zasad, o których 
mówi art. 15 upzp. Pozwalają one bo-
wiem na ustalenie sposobu postępowa-
nia adekwatnego do warunków tereno-
wych, środowiskowych i społecznych 
występujących na danym obszarze. 
Istotne jest przy tym, by organ plani-
styczny nie zakładał, że skoro w chwili 
uchwalania planu nie występują na 
danym terenie dobra kultury współ-
czesnej, to nie pojawią się tam później, 
w czasie obowiązywania planu. W kwe-
stii ochrony zabytków ważne jest, aby 
powziąć odpowiednie ustalenia, gdyż 
na terenach użytkowanych jako rolne 
jednocześnie mogą występować obiek-
ty zabytkowe, na przykład w postaci 
stanowisk archeologicznych, których 
na pierwszy rzut oka nie widać. 

Ustawodawca wyraźnie sprecyzował 
obowiązek określania w planie miej-
scowym zasad, zatem nie mogą to być 
jakiekolwiek ustalenia. Na przykład, 
jeżeli chodzi o zasady ładu przestrzen-
nego, powinny one zawierać konkret-
ne reguły, pozwalające zachować ład 
przestrzenny na danym terenie. Warto 
tu przytoczyć wyrok WSA w Białym-
stoku z 12 marca 2009 r., w którym 
sąd, odnosząc się do ustanowionego 
w art. 15 ust. 2 pkt 3 upzp obowiązku 

określania w planie miejscowym zasad 
ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, stwierdził, że przez 
zasady należy rozumieć ustanowienie 
pewnych reguł czy też norm postępo-
wania. Mogą być one ujęte w formie 
nakazów lub zakazów, jednak z uwagi 
na planistyczny charakter postanowień 
planu miejscowego, powinny dotyczyć 
wyłącznie zagospodarowania danego 
terenu w przyszłości12. Reguły te stano-
wią na danym obszarze swoiste prawo, 
dotyczące warunków kształtowania 
i zagospodarowania przestrzeni. Wobec 
tego, nie mogą to być rozstrzygnięcia 
jednostkowe, czyli o charakterze indy-
widualnym i konkretnym; muszą mieć 
charakter abstrakcyjny i generalny. 

Termin „zasada” należy rozumieć 
w prawie chociażby według słowni-
kowego ujęcia, przytoczonego przez 
Macieja Zielińskiego. Zdaniem autora, 
może on oznaczać tyle co: teza formu-
łująca jakieś prawo rządzące jakimiś 
procesami; podstawa czegoś, na której 
coś powinno się opierać (lub opiera 
się); reguła (tzn. teza opisująca pewną 
regularność oczekiwaną lub faktyczną 
w występowaniu czegoś), norma po-
stępowania uznana za obowiązującą13. 
Warto przytoczyć też poglądy Sławo-
miry Wronkowskiej, według której 
termin „zasada prawa” może się spro-
wadzać do formułowania wskazań de 
lege ferenda co do tego, jaki stan rze-
czy powinien być przez normy danego 

12 Sygn. akt I SA/Bk 56/09, publikacja: LEX nr 509698.
13 Por. M. Zieliński: Zasady prawa pojmowane dyrektywalnie i pojmowane opisowo [w:] S. Wronkowska, 

M. Zieliński, Z. Ziembiński: Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974, s. 28.
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systemu osiągnięty, czy do tego, jaki 
wzorzec rozwiązań instytucjonalnych 
ma być przyjęty w danej dziedzinie14.

Zasady, które powinny zostać opraco-
wane zgodnie z art. 15 upzp i uchwalo-
ne przez radę gminy, muszą więc mieć 
postać pewnych reguł czy też sposobów 
postępowania albo standardów, którym 
powinna odpowiadać dana przestrzeń 
przez wyznaczenie celów, do jakich na-
leży dążyć na danym obszarze. W dok-
trynie zdarzają się jednak również inne 
poglądy. Na przykład, K. Kafka uważa, 
że uwzględnienie tych zasad staje się 
możliwe w trakcie edycji szczegółowych 
ustaleń dotyczących przeznaczenia tere-
nu, formułowanych jako zakazy, nakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia oraz jako 
parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania15. Pogląd 
ten także jest słuszny i trzeba zauważyć, 
że zgodnie z § 4 pkt 2 rwzpm, ustalenia 
te powinny odnosić się do określonych 
elementów zagospodarowania terenu, 
które wymagają ochrony, ukształtowa-
nia lub rewaloryzacji. Zasady powinny 
być generalnymi i abstrakcyjnymi nor-
mami, wyznaczającymi sposób ochro-
ny tych elementów w zakresie rze-

czowym określonym przez prawodawcę 
w art. 15 upzp. 

W sprawie oceny zgodności z pra-
wem pozostałych elementów obligato-
ryjnych planu warto zwrócić uwagę na 
niżej poruszone kwestie.

Obowiązek prawny wynikający z art. 15 
ust. 2 pkt 1 upzp, polegający na koniecz-
ności ustalenia w planie miejscowym 
przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania, 
należy odnieść do obu tych kategorii rów-
nocześnie, to znaczy linie rozgraniczające 
powinny być naniesione na planie zarów-
no gdy chodzi o rozgraniczenie terenów 
o odmiennym przeznaczeniu, jak i dla 
terenów o odmiennych zasadach zagospo-
darowania16. 

Jeżeli zaś chodzi o prawny obowią-
zek określenia w planie miejscowym 
wymagań dotyczących kształtowania 
przestrzeni publicznych, to trzeba zgo-
dzić się ze stanowiskiem K. Kafki, któ-
ry zauważa, że regulacja ustawowa nie 
ogranicza się tylko do samego wskazania 
rozmieszczenia obszarów przestrzeni 
publicznych; w planie należy także okre-
ślić wymagania co do ich kształtowania17. 

14 Z. Wronkowska: Sposoby formułowania „zasad prawa” w tekstach prawnych i ich interpretacja jako norm 
postępowania [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński: Zasady prawa…, s. 94.

15 K. Kafka: Planowanie…, op. cit., s. 103.
16 W bardzo przejrzysty sposób wyjaśnia to K. Kafka, podając przykład wskazania w planie miejscowym ob-

szaru, na którym powinna być realizowana funkcja mieszkaniowa, ale na części tego obszaru wyznaczono 
teren zabudowy wielorodzinnej, a na pozostałym obszarze – zabudowy jednorodzinnej (wolno stojącej). 
Autor zwraca uwagę, że pomiędzy tymi obszarami nie istnieje istotna różnica funkcji, ale jest istotna róż-
nica co do sposobu zagospodarowania, co wiąże się z tym, że tereny te powinny być na planie oddzielone 
od siebie linią rozgraniczającą, gdyż linie te wprowadza się nie tylko tam, gdzie następuje styk obszarów 
przeznaczonych na różne cele, ale także tam, gdzie następuje zmiana sposobu zagospodarowania. Zob. 
T. Kafka: Planowanie…., op. cit., s. 102 i 103.

17 K. Kafka: Planowanie…, op. cit., s. 105.
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Dotyczy to oczywiście wszelkiego rodza-
ju przestrzeni publicznych18 przewidzia-
nych w planie miejscowym.

Zgodnie z § 4 pkt 5 rwzpm, ustalenia 
dotyczące wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych powinny zawierać w szczególności 
zasady umieszczania w przestrzeni pub-
licznej obiektów małej architektury, 
nośników reklamowych, tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych, urzą-
dzeń technicznych i zieleni, w tym okre-
ślać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenów.

Jeśli chodzi o prawny obowiązek za-
warcia w planie miejscowym parametrów 
i wskaźników zabudowy, to aby plan był 
zgodny z prawem, istotne jest, by nie zo-
stały w nim pozostawione obszary, dla 
których dane te nie zostaną określone. 
W świetle § 4 pkt 6 rwzpm, ustalenia do-
tyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu powinny zawierać w szczególności 
określenie linii zabudowy, wielkości po-
wierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu, w tym 
udziału powierzchni biologicznie czynnej, 
a także gabarytów i wysokości projekto-
wanej zabudowy oraz geometrii dachów. 

Warunki zawarcia w planie 
wymagań fakultatywnych
W artykule 15 ust. 3 upzp przedstawio-
no katalog elementów, które powinien 
zawierać plan miejscowy, o ile zajdą 

okoliczności uzasadniające podjęcie 
takich rozstrzygnięć planistycznych. 
Zgodnie z tym przepisem, w zależno-
ści od potrzeb określa się granice: ob-
szarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 
obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 
obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; terenów pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10 ust. 2 pkt 8; terenów rekrea-
cyjno-wypoczynkowych oraz służących 
organizacji imprez masowych; pomni-
ków zagłady oraz ich stref ochronnych, 
a także ograniczenia dotyczące prowa-
dzenia na tym terenie działalności go-
spodarczej, ustalone w ustawie z 7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hit-
lerowskich obozów zagłady.

Ustawowe sformułowanie „material-
ne wymogi fakultatywne” nie ozna-
cza, że organ korzysta tu ze swobo-
dy w decydowaniu o tym, czy wyżej 
wskazane elementy zawrzeć w planie, 
czy nie. Fakultatywność polega jedy-
nie na tym, że obowiązek prawny ich 
zawarcia powstaje dopiero wówczas, 
jeżeli ocena stanu faktycznego wykaże, 
że na danym terenie występują uwa-
runkowania powodujące konieczność 
umieszczenia w planie miejscowym 
dyspozycji odnoszących się do sposobu 
planowania przestrzennego objętego 
zakresem art. 15 ust. 3. Tu ocena legal-
ności planu będzie dotyczyła zbadania, 

18 Analiza pojęcia przestrzeni publicznej i zakresu przedmiotowego tego pojęcia zob. M. Tabernacka: Zasady 
korzystania z przestrzeni publicznej oraz przestrzeni o statusie publicznej dostępności [w:] Nowe problemy 
badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Wrocław 2009, s. 769-778. 
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czy na etapie procedury planistycznej 
takie okoliczności faktyczne istniały 
lub czy dały się przewidzieć, gdyż, na 
przykład, organ planistyczny określił 
w studium podjęcie w przyszłości in-
westycji publicznych zaplanowanych 
częściowo na gruntach prywatnych, 
co powoduje konieczność podzielenia 
tych nieruchomości. 

Zgodność planu miejscowego 
ze studium
Legalność planu miejscowego zależy 
od jego zgodności ze studium, które 
było podstawą opracowania projektu 
tego planu, co wynika z art. 28 upzp 
w związku z art. 9 ust. 4 upzp. Skut-
kiem prawnym braku tej zgodności jest 
nieważność planu miejscowego w cało-
ści lub w części, w zależności od cha-
rakteru i zakresu niezgodności. 

Określenie „zgodność planu” ozna-
cza, że plan miejscowy zarówno w czę-
ści tekstowej, jak i graficznej nie może 
wprowadzać rozwiązań, które byłyby 
sprzeczne z założeniami dla danego te-
renu przyjętymi w studium. Jak to ujął 
NSA w Warszawie w wyroku z 7 maja 
2008 r., pojęcie „zgodności” uchwalo-
nego planu ze studium oznacza silniej-
szy stopień związania niż we wcześniej 
używanych terminach „spójność” czy 
„niesprzeczność”19. Zatem organy pla-
nistyczne mają obowiązek trzymać się 
ustaleń zawartych w studium, co wy-

klucza możliwość planowania innych 
rozwiązań niż w nim przewidziane. Do-
skonale kwestia ta została ujęta w wy-
roku WSA w Gliwicach z 11 lutego 
2008 r., w którym sąd stanął na stano-
wisku, że to, iż postanowienia studium 
są dla organu sporządzającego plan wią-
żące (art. 9 ust. 4 upzp), oznacza, że 
zapisy planu nie mogą doprowadzić do 
modyfikacji kierunków zagospodarowa-
nia przewidzianego w studium lub też 
tego zagospodarowania wykluczyć20.

Należy zatem zgodzić się z poglądem, 
że gminy są ustawowo zobowiązane do 
przestrzegania ustaleń wiążących je 
przy opracowywania planu, a należą do 
nich ustalenia zawarte w studium, któ-
re niewątpliwie ograniczają swobodę 
wyboru sposobów i kierunków wyko-
nywania kompetencji JST w dziedzinie 
planowania miejscowego21.

Ustawodawca starał się wprowadzić 
pewne gwarancje proceduralne za-
chowania owej zgodności. Jak stanowi 
art. 20 upzp, rada gminy uchwala plan 
miejscowy dopiero po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami studium. 
Uchwała ta powinna być bezwzględ-
nie odzwierciedleniem rzeczywistej 
zgodności obu tych aktów. Pogląd ten 
obecny jest także w orzecznictwie. Na 
przykład, WSA w Olsztynie w wyroku 
z 9 października 2007 r. uznał, że samo 
podjęcie przez radę gminy uchwały 
stwierdzającej zgodność planu miejsco-

19 Sygn. akt II OSK 114/08, publikacja: LEX nr 497581.
20 Sygn. akt II SA/Gl 817/06, publikacja: LEX nr 437513.
21 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, pod red. prof. Z Niewiadomskiego, 

autorzy: K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, s. 152 i 153.
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wego zagospodarowania przestrzennego 
z ustaleniami studium uwarunkowań 
i   zagospodarowania przestrzennego 
gminy w sytuacji, gdy ta zgodność fak-
tycznie nie występuje, nie spełnia wy-
mogu zawartego w art. 20 ust. 1 upzp22. 
Ten sam sąd w innym wyroku, z 9 paź-
dziernika 2007 r., zajął stanowisko, że 
wymóg stwierdzenia zgodności planu 
ze studium jest bezwarunkowy i nie ma 
jedynie formalnego charakteru. Ponad-
to – zdaniem sądu – organy gminy przed 
uchwaleniem planu miejscowego mają 
bezwzględny obowiązek doprowadzić 
do zgodności jego projektu z ustalenia-
mi studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego23.

Uchwalając studium, gmina podej-
muje ustalenia wiążące ją w przyszłych 
działaniach dotyczących planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. 
Chociaż studium, nie będąc przepisem 
prawa powszechnie obowiązującego, 
nie jest źródłem praw podmiotowych 
w ścisłym znaczeniu, rodzi jednak kon-
sekwencje prawne w postaci konieczno-
ści uchwalenia planu zagospodarowania 
przestrzennego odpowiadającego swoją 

treścią temu, co zawarto uprzednio 
w studium24. Jest to rozwiązanie, któ-
re należy ocenić jako słuszne z punktu 
widzenia zasad demokratycznego pań-
stwa prawnego, gdyż gwarantuje pew-
ność rozwiązań prawnych i pozwala 
obywatelowi na przewidzenie skutków 
prawnych jego poczynań w dłuższym 
czasie25, co nie byłoby możliwe, gdyby 
każdorazowo sytuacja prawna rzeczy-
wistych i potencjalnych użytkowni-
ków danej nieruchomości ustalana była 
aktem administracyjnym wydanym 
w ramach swobody, jaką daje władz-
two planistyczne. Jest to racjonalne 
również z tego względu, że budowlane 
procesy inwestycyjne są bardzo nakła-
dochłonne i podjęcie decyzji o budo-
wie danego obiektu na danym terenie 
ma doniosłe skutki prawne i faktyczne 
dla obywateli.

Jeżeli organy planistyczne zamierzają 
zmienić przeznaczenie terenu w spo-
sób, którego nie da się pogodzić ze 
sposobem określonym w studium, to 
należy dla tego terenu uchwalić nowe 
studium, gdyż zgodnie z art. 27 upzp, 
zmiana studium lub planu miejscowego 

22 Sygn. akt II SA/Ol 550/07, publikacja: LEX nr 366737.
23 Sygn. akt II SA/Ol 551/07, publikacja: LEX nr 366735.
24 M. Tabernacka: Nieprecyzyjność przepisów planu miejscowego jako sytuacja konfliktogenna [w:] Płasz-

czyzny konfliktów w administracji publicznej, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, War-
szawa 2010, s. 390.

25 A. Błaś zwraca uwagę na gwarancyjne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym instytucji zwią-
zania prawem wszystkich działań organów administracji publicznej. Autor podkreśla, że działania te mu-
szą mieć podstawę prawną i mogą być podejmowane wyłącznie dla wykonywania zadań publicznych 
określonych prawem, zaś prawo określa także formy działania organów administracyjnych oraz procedury 
działania. Zob. A. Błaś: Administracja publiczna w państwie prawa [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski: Admi-
nistracja publiczna, Wrocław 2003, s. 34. W planie miejscowym zostają zatem doprecyzowane, w ramach 
zdecentralizowanej na organy gminy funkcji wykonawczej, prawne warunki korzystania z przestrzeni na 
danym obszarze.
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następuje w takim trybie, w jakim są 
one uchwalane26. 

Obowiązek zachowania 
procedury uchwalania planu
Plan miejscowy jest opracowywa-
ny i uchwalany według szczegółowej 
i wieloetapowej procedury, określonej 
w ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Wszelkie w nim 
zmiany, zgodnie z dyspozycją art. 27 
upzp, dokonywane są w trybie przewi-
dzianym do jego uchwalenia. 

Istotne naruszenie trybu i zasad spo-
rządzania planu miejscowego skutkuje, 
jak stanowi art. 28 upzp, jego nieważ-
nością. W literaturze przedmiotu zwra-
ca się uwagę, że ustawodawca celowo 
posłużył się określeniem „istotne na-
ruszenie”, co oznacza, iż nie każde na-
ruszenie procedury będzie skutkowało 
nieważnością, a jedynie to, w którym 
naruszenie trybu prowadzi do sytua-
cji, że przyjęte ustalenia planistyczne 
są odmienne od tych, jakie zostałyby 
podjęte, gdyby nie naruszono trybu 
sporządzania planu27.

Zagadnieniem wartym poruszenia 
są aspekty prawnego obowiązku in-
formowania obywateli o poszczegól-
nych etapach procedury planistycznej. 
Zasadniczym problemem, zwłaszcza 
w aglomeracjach miejskich, gdzie nie 
istnieją więzi społeczne pozwalające 

na szybkie przenoszenie się informacji, 
jest kwestia informowania o poszcze-
gólnych etapach procedury planistycz-
nej przez jej rozpowszechnienie w taki 
sposób, by faktycznie mogła dotrzeć do 
zainteresowanych mieszkańców gminy. 
W artykule 17 pkt 1 upzp przewidzia-
no formę obwieszczenia jako sposób, 
w jaki powinno następować informo-
wanie obywateli o przystąpieniu do 
sporządzania projektu planu, ponadto 
obwieszczenie stosuje się także, zgod-
nie z pkt 10 tego artykułu, jako środek 
informowania obywateli o wyłożeniu 
projektu planu do publicznego wglądu. 
Nie została jednak sprecyzowana forma 
tego obwieszczenia. Ponieważ w demo-
kratycznym państwie prawnym jed-
ną z głównych zasad konstytucyjnych 
regulującą stosunki władzy z obywa-
telami jest zasada zaufania obywateli 
do państwa, wydaje się, że w zakresie 
planowania przestrzennego organy gmi-
ny powinny starać się tak informować 
obywateli o działaniach podjętych wo-
bec nich, by informacja rzeczywiście 
miała szansę do nich dotrzeć. Prawo-
dawca przewidział w upzp aktywny 
udział obywateli w procesie planistycz-
nym przez ustanowienie w art. 17 pkt 
10 instytucji dyskusji publicznej oraz 
w art. 17 pkt 11 możliwości wnoszenia 
uwag do projektu planu, zatem zwłasz-
cza w tym zakresie rola organów gminy 

26 Jednym z orzeczeń, w których została zawarta taka teza, jest wyrok NSA w Warszawie z 9.04.2008 r. 
(sygn. akt II OSK 32/08, publikacja: ONSAiWSA 2009/4/72). Sąd orzekł, że podstawę stwierdzenia 
zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 ze zm.) stanowią łącznie część 
tekstowa oraz część graficzna planu miejscowego i studium. 

27 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu…, op. cit., s. 251.

– 92 –92 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwox   xMagdalena Tabernacka



w realizacji obowiązku prawnego in-
formowania powinna być wyraźnie ak-
tywna. Z punktu widzenia standardów 
demokratycznego państwa prawnego 
nie są tu wystarczające jedynie działa-
nia, które formalnie spełniają warunki 
określone ustawą, takie jak wywiesze-
nie informacji w budynku urzędu gmi-
ny oraz zamieszczenie ogłoszenia w jed-
nym z lokalnych dzienników, zwłaszcza 
gdy na danym obszarze ukazuje się ich 
kilka lub kilkanaście28. W demokratycz-
nym państwie istotne jest, by obywa-
tele mieli rzeczywistą, a nie fasadową 
możliwość wpływania na rozstrzygnię-
cia, które skutkują w sferze ich praw, 
obowiązków i interesów. 

Przekroczenie władztwa 
planistycznego gminy
Kompetencje dotyczące planowania 
przestrzeni i gospodarowania nią zo-
stały w znacznej mierze zdecentrali-
zowane na organy gminy. W wyniku 
tak przyjętej koncepcji podziału kom-
petencji powstała kategoria władztwa 
planistycznego gminy, która obejmuje 
możliwość planowania i gospodarowa-
nia przestrzenią w zakresie właściwo-
ści miejscowej we własnym imieniu 
i na własną odpowiedzialność29. Kom-
petencje te, aczkolwiek są w znacznej 
mierze dyskrecjonalne, mają jednak 

swoje prawne granice w przepisach pra-
wa materialnego, ustrojowego i formal-
nego oraz w zasadach wprowadzonych 
Konstytucją RP do porządku prawne-
go. Wynika to stąd, że administracja 
publiczna musi działać w granicach i na 
podstawie prawa. 

W ramach władztwa planistyczne-
go gminy, które można ściślej określić 
mianem samodzielności planistycz-
nej gminy30, właściwe organy nie mają 
możliwości dowolnego decydowa-
nia o rozwiązaniach urbanistycznych 
i ruralistycznych na danym terenie, 
wykonują jedynie uprawnienia dys-
krecjonalne przekazane im ustawami 
– przede wszystkim ustawą o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Nie można więc zapominać, że 
opracowywanie i uchwalanie planów 
miejscowych w warunkach władztwa 
planistycznego nie jest swobodą, lecz 
jedynie samodzielnością planistyczną, 
w związku z tym musi ona być realizo-
wana na podstawie prawa, co oznacza 
obowiązek uwzględniania w jej zakresie 
obowiązków prawnych wynikających 
z regulacji ustawowej, w tym zwłaszcza 
art. 15 upzp. Jest ona także ograniczo-
na prawem materialnym i formalnym 
oraz w szczególny sposób konstytu-
cyjnymi prawami obywatela, gdyż, jak 
pisze Adam Błaś, granicą działań wła-

28 Por. M. Tabernacka: Interes indywidualny a interes publiczny w planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym [w:] Płaszczyzny konfliktów…, op. cit., s. 364-365.

29 Według innego ujęcia, władztwo planistyczne gminy można definiować jako przekazanie gminie kompe-
tencji w zakresie władczego przeznaczania i ustalania zasad zagospodarowania terenu (przez akt prawa 
miejscowego – plan zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku planu – przez decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Por. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu …, op. cit., s. 27. 

30 Por. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu…, op. cit., s. 27.
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dzy administracyjnej w wykonywaniu 
zadań publicznych jest nie tylko prawo 
przedmiotowe, które określa zakres za-
dań i organizację ich wykonania. Taką 
granicą są konstytucyjnie ustanowione 
i chronione na drodze sądowej prawa 
i wolności obywateli31. Zatem w sytua-
cji, gdy władztwo planistyczne, a ściślej 
kompetencje dyskrecjonalne rozumia-
ne przez to pojęcie, zostaną przekro-
czone, plan miejscowy może okazać się 
niezgodny z prawem. 

Poszczególne rozwiązania plani-
styczne muszą być przede wszystkim 
uzasadnione, zwłaszcza gdy konkretne 
koncepcje co do określonych terenów 
oddziaływałyby ujemnie na prawo włas-
ności i inne konstytucyjnie gwaranto-
wane prawa obywateli. W przeciwnym 
razie regulacje takie byłyby sprzeczne 
z zasadą proporcjonalności. Znamien-
ny jest tu wyrok WSA w Gdańsku 
z 28 stycznia 2009 r., w którym sąd 
zawarł tezę, że w każdym przypadku 
w odniesieniu do konkretnego przyję-
tego rozwiązania planistycznego gmina 
musi wykazać jego celowość i zasadność 
z punktu widzenia interesu publiczne-
go bądź interesu określonej grupy spo-
łecznej. Jeśli słuszność danego ustalenia 
planistycznego nie zostanie wykazana 
przez gminę, naraża się ona na zarzut 
dowolności i arbitralności przyjęte-
go rozwiązania, a to z kolei uzasadnia 
wniosek o nadużyciu czy przekrocze-
niu granic tak zwanego władztwa pla-

nistycznego. Sąd stwierdził ponadto, 
odnosząc rozważania do problemu in-
gerencji w prawo własności, że w od-
niesieniu do każdego rozstrzygnięcia 
określonego w planie gmina ma obo-
wiązek wykazania, iż w takim kształcie, 
w jakim je przyjęła, było ono koniecz-
ne, celowe i słuszne, i to niezależnie 
od wnoszonych przez strony uwag 
w trybie art. 18 upzp. Obrona słuszno-
ści i poprawności przyjętych rozwiązań 
planistycznych zawsze obciąża gminę32. 
Najwyższa Izba Kontroli nie kontroluje 
wprawdzie samorządu terytorialnego 
z uwzględnieniem kryterium celowo-
ści, ale w tym wypadku podjęcie niece-
lowych rozwiązań planistycznych przez 
organy gminy oznacza równocześnie ich 
nielegalność, gdyż przy wykonywaniu 
zadania publicznego z zakresu planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego 
podjęcie działań nieodpowiadających 
interesowi publicznemu bądź intere-
sowi danej grupy społecznej traktować 
należy jako przekroczenie kompetencji 
objętych mianem samodzielności pla-
nistycznej gminy, przede wszystkim 
z uwagi na przekroczenie dyspozycji 
art. 6 i art. 15 upzp.

Granice władztwa planistycznego 
określone są prawnie i należy je od-
czytywać w kontekście całego syste-
mu prawnego. Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie w wyroku 
z 11 września 2008 r. stanął na sta-
nowisku, że tylko w granicach okre-

31 A. Błaś: Zadania administracji publicznej w państwie prawa [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski: Administra-
cja publiczna…, op. cit., s. 140.

32 Sygn. akt II SA/Gd 564/08, publikacja: LEX nr 522481.
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ślonych przez przesłankę materialno-
prawną – a mianowicie uwzględnienie 
zasad sporządzania planu miejscowego; 
po drugie – przez przesłankę formal-
noprawną, czyli zachowanie procedu-
ry sporządzenia planu i właściwości 
organu, można wyznaczyć władztwo 
planistyczne przysługujące gminie. Sąd 
ponadto orzekł, że wyznaczenie władz-
twa planistycznego możliwe jest tylko 
w granicach określonych przepisami 
prawa, w tym prawa europejskiego, za-
sadami konstytucyjnymi i przepisami 
ustaw materialnoprawnych, w związku 
z tym art. 6 ust. 1 nie można stosować 
jako dającego podstawę do pełnego 
władztwa planistycznego33. 

Zakres władztwa planistycznego 
gminy jest ściśle wyznaczony przez ka-
talog ujęty w art. 15 upzp. Gmina nie 
ma możliwości samodzielnego kreowa-
nia nowych sfer władztwa planistycz-
nego i wykraczania poza ramy określo-
ne w tym przepisie. Takie stanowisko 
zostało utrwalone w orzecznictwie 
sądów, na przykład WSA w Krakowie, 
który w wyroku z 8 września 2008 r.34 
orzekł, że wyliczenie w art. 15 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym materii podlegających 
regulacji w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego ma cha-
rakter enumeratywny, a tym samym 
wyklucza dopuszczalność określania 
przedmiotu regulacji przez radę gminy. 

Rada gminy jest związana granicami 
przedmiotowymi wyznaczonymi przez 
upzp i samodzielnie może określać 
treść regulacji objętej planem wyłącz-
nie w granicach ustawowego upoważ-
nienia zawartego w art. 15 ustawy35. 

Przekroczenie władztwa planistycz-
nego należy traktować jako naruszenie 
prawa skutkujące nieważnością planu 
miejscowego w całości lub w części. Do-
skonale zostało to wyłożone w wyroku 
WSA w Poznaniu z 6 stycznia 2009 r., 
w którym sąd stanął na stanowisku, że 
realizacja przez gminę władztwa pla-
nistycznego w ramach wykonywania 
zadań własnych przez samodzielne roz-
strzyganie o zasadach zagospodarowania 
nie może być rozumiana jako dowolność 
działania. Rozstrzyganie o przeznacze-
niu terenu i zasadach jego zagospoda-
rowania powinno nastąpić z uwzględ-
nieniem obowiązujących przepisów. 
Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji 
RP, organy władzy publicznej działa-
ją na podstawie i w granicach prawa. 
Tymi konstytucyjnymi granicami dzia-
łania związane są także wspólnoty sa-
morządowe i ich organy. Przekroczenie 
tych granic stanowi istotne naruszenie 
prawa. W wypadku uchwalania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego swoboda gminy jest ograni-
czona przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie-
jako podwójnie, a mianowicie plan jest 

33 Sygn. akt II OSK 215/08, publikacja: LEX nr 510042.
34 Podobne stanowisko zajął np. WSA w Kielcach w wyroku z 16.10.2008 r. (znak II SA/Ke 392/08), publi-

kacja: LEX nr 515293. 
35 Sygn. akt II SA/Kr 299/08, publikacja: LEX nr 459365.
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uchwalany w wyniku przeprowadzonej 
zgodnie z przepisami tej ustawy wysoce 
sformalizowanej procedury, a ponad-
to treść planu, który jest aktem prawa 
miejscowego, powinna odpowiadać wy-
maganiom przepisów prawa material-
nego (por. wyrok NSA z 15 kwietnia 
2008 r., sygn. II OSK 17/08)36.

Należy zatem zgodzić się także 
z wcześniejszym wyrokiem WSA we 
Wrocławiu z 9 września 2007 r., że sa-
modzielność planistyczna gminy nie 
oznacza nieskrępowanej władzy. W de-
mokratycznym państwie prawa doznaje 
ona bowiem ograniczeń przewidzianych 
prawem. Sąd podkreśla konieczność 
zrealizowania dyspozycji art. 1 ust. 2 
upzp, nakazującej uwzględnienie w za-
gospodarowaniu przestrzennym nastę-
pujących wymagań i walorów: 
• wymagań ładu przestrzennego, urba-
nistyki i architektury; 
• walorów architektonicznych i krajo-
brazowych; 
• wymagań ochrony środowiska przy-
rodniczego, zdrowia oraz bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia, a także wymagań 
osób niepełnosprawnych; 
• wymagań ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i dóbr kultury; 
• walorów ekonomicznych przestrze-
ni i prawa własności; 
• potrzeb obronności i bezpieczeństwa 
państwa. 

Zdaniem sądu, trzeba wyraźnie zazna-
czyć, że obowiązek uwzględniania przez 

gminę powyższych wymagań, gdy są 
one zawarte w przepisach ustaw szcze-
gólnych, jest w istocie obowiązkiem 
przestrzegania tych przepisów, a zatem 
nie jest to kwestia pozostawiona do 
uznania organów gminy. Zasadę tę po-
twierdza art. 2 ust. 1 ustawy, który sta-
nowi, że ustalenie przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenu dokonywane 
jest w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego z zachowaniem 
warunków określonych w ustawach. 
Z przepisu tego wynika jednoznacznie, 
że treść planu miejscowego powinna 
być zgodna z przepisami ustaw37. 

Zauważyć wypada ponadto, że władz-
two planistyczne gminy może zostać 
przekroczone nawet wtedy, gdy przepi-
sy gwarantują odszkodowanie z tytułu 
naruszenia prawa własności przepisami 
planu miejscowego i odpowiedzialność 
odszkodowawcza nie stanowi tu legi-
tymacji do dokonywania nieuzasadnio-
nych naruszeń tej sfery praw obywatela. 
Jak już wyżej wykazano, poszczególne 
rozwiązania planistyczne muszą być 
uzasadnione interesem indywidualnym 
lub publicznym i w razie braku takiej 
podstawy nadmierna ingerencja będzie 
naruszeniem prawa z uwagi na przekro-
czenie władztwa planistycznego.

Skutki uchwalenia nielegalnego 
planu miejscowego
Do skutków braku zgodności z prawem 
planu miejscowego odnosi się przede 

36 Sygn. akt II SA/Po 910/08, DzUrz Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., nr 86, poz. 1236.
37 Sygn. akt: I SA/Wr 604/05, publikacja: DzUrz Województwa Dolnośląskiego z 2007 r., nr 44, poz. 490.

– 96 –96 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwox   xMagdalena Tabernacka



wszystkim art. 28 upzp, który stano-
wi, że naruszenie zasad sporządzania 
studium lub planu miejscowego, istot-
ne naruszenie trybu ich sporządzania, 
a także naruszenie właściwości orga-
nów w tym zakresie – powodują nie-
ważność uchwały rady gminy w całości 
lub w części.

Skutki nieważności planu miejscowego 
mogą być bardzo rozległe. Nieważność 
planu będzie oddziaływać negatywnie 
nie tylko w sferze interesu publiczne-
go, zwłaszcza z uwagi na zakres zasady 
demokratycznego państwa prawnego 
i zasady zaufania obywateli do państwa, 
ale również w wielu wypadkach może 
narazić na szwank interes indywidualny 
osób inwestujących lub posiadających 
nieruchomości na danym terenie. 

Nielegalność planów miejscowych, je-
żeli doprowadzi do powstania uszczerb-
ku wymiernego ekonomicznie, będzie 
przesłanką odpowiedzialności majątko-
wej w trybie art. 417 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego38 (dalej: k.c.), zgodnie z którym 
jednostka samorządu terytorialnego, 
w tym wypadku gmina, ponosi odpo-
wiedzialność za szkodę wyrządzoną 
przez niezgodne z prawem działania. 
Na podstawie art. 4171 k.c., naprawienia 
szkody wyrządzonej przez wydanie aktu 
normatywnego można żądać po stwier-
dzeniu we właściwym postępowaniu 
niezgodności tego aktu z Konstytucją, 
ratyfikowaną umową międzynarodową 

lub ustawą, co w wypadku planu miej-
scowego oznacza, że naprawienia szkody 
powstałej w wyniku uchwalenia planu 
nielegalnego będzie można dochodzić 
po stwierdzeniu jego nieważności przez 
organ nadzoru w trybie art. 91 usg lub 
w postępowaniu przed sądem admini-
stracyjnym albo odpowiednio Trybuna-
łem Konstytucyjnym.

Ponadto, ustawodawca wprost w art. 36 
ust. 4 upzp określił obowiązek zwrotu 
odszkodowania przyznanego w trybie 
art. 36 ust. 1 upzp właścicielowi lub 
użytkownikowi nieruchomości z ty-
tułu uniemożliwienia lub ograniczenia 
możliwości użytkowania nieruchomo-
ści w dotychczasowy sposób na rzecz 
gminy oraz opłaty pobranej w trybie 
art. 36 ust. 4 upzp z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planu miejscowego na 
rzecz aktualnego właściciela albo użyt-
kownika wieczystego nieruchomości. 

Również, zgodnie z ust. 6 tego samego 
artykułu, gmina może żądać od aktual-
nego właściciela albo użytkownika wie-
czystego nieruchomości zwrotu kwoty 
stanowiącej równowartość odszkodo-
wania wypłaconego w trybie art. 36 
ust. 3. W doktrynie słusznie zauważa 
się, że fakultatywność tego roszczenia 
gminy jest w istocie ograniczona, gdyż 
nie może prowadzić do naruszenia zasa-
dy równości wobec prawa, czyli gmina 
nie może różnicować sytuacji prawnej 
obywateli na tym samym obszarze39.

38 DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm. 
39 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu…., op. cit., s. 288.
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W świetle standardów demokra-
tycznego państwa prawnego, ustalenie 
przez ustawodawcę obowiązku i moż-
liwości zwrotu odszkodowań wypła-
conych uprzednio obywatelom wydaje 
się co najmniej wątpliwe. Nie budzi na-
tomiast wątpliwości odpowiedzialność 
gminy za bezprawie w zakresie stano-
wienia prawa miejscowego. Obywatele 
nie są zobligowani do kontrolowania le-
galności poczynań organów gminy, choć 
mają oczywiście takie uprawnienie, za 
to organy gminy mają – zgodnie z art. 7 
Konstytucji – obowiązek działania na 
podstawie i w granicach prawa. Trud-
no zatem dowodzić, by gmina, wyko-
nując obowiązki prawne nałożone nań 
ustawą, dopuszczała się bezprawnych 
działań „przez przypadek”. Wydaje się 
więc ze wszech miar słuszne, by przy-
sporzenie, jakie obywatele otrzymali 
w dobrej wierze z tytułu odszkodowa-
nia nie podlegało zwrotowi, gdyż nie 
mają oni prawnego obowiązku badania, 
czy plan miejscowy będący podstawą 
wypłaty odszkodowania jest legalny. 
Ponadto, jeżeli przez pewien czas nie-
zgody z prawem plan miejscowy funk-
cjonował rzeczywiście, to użytkownik 
wieczysty bądź właściciel danej nieru-
chomości nie mógł w pełni wykonywać 
swojego prawa własności, w związku 
z tym chociażby za ten okres należy się 
mu odszkodowanie. 

Ponieważ do podstawowych zasad 
demokratycznego państwa prawnego 

40 A. Błaś: Administracja publiczna w państwie prawa [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski: Administracja pub-
liczna…, op. cit., s. 33.

zalicza się również odpowiedzialność 
prawną organów i osób sprawujących 
administrację za wykonywane działa-
nia40, system prawny musi zapewniać 
odpowiednie instrumenty obywatelom 
w kwestii realnej kompensaty skut-
ków nielegalności planu miejscowego. 
W związku z tym jako stosunkowo „po-
jemne” regulacje można ocenić art. 417 
i 4171 k.c., których zastosowanie wyda-
je się możliwe także do znoszenia skut-
ków regulacji art. 36 upzp. 

Prawny obowiązek zadośćuczynie-
nia za negatywne skutki, jakie w sfe-
rze praw i wolności obywateli wywarł 
niezgodny z prawem plan miejscowy, 
mieści się w zakresie funkcjonowania 
władz publicznych wyznaczonym dys-
pozycją art. 2 Konstytucji RP, gdyż 
uznać go należy za jeden z instrumen-
tów urzeczywistniania zasady spra-
wiedliwości społecznej, która jest obo-
wiązkiem prawnym organów władzy 
publicznej w Polsce.

System kontroli legalności planów 
miejscowych jest niezbędnym ele-
mentem zapewniania praworządności 
w dziedzinie zagospodarowania prze-
strzennego. Należy go rozumieć sze-
roko, zarówno jako autokontrolę prze-
prowadzaną przez organy planistyczne, 
kontrolę przeprowadzaną przez wyspe-
cjalizowane organy państwowe (mię-
dzy innymi Najwyższą Izbę Kontroli) 
i w ramach nadzoru przez wojewodę, 
a także kontrolę obywatelską w trakcie 
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procedury planistycznej oraz w ramach 
skargi w trybie art. 101 ustawy o samo-
rządzie gminy, co w efekcie powinno 
prowadzić do kontroli legalności tych 
planów. System ten pozwala na elimi-
nowanie lub przeciwdziałanie skutkom 
braku legalności podstawowego narzę-
dzia planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, ale przede wszystkim 
zmierza do realizacji w państwie kon-
stytucyjnej zasady praworządności. 
Jest to sprawa bardzo ważna z punktu 

widzenia racji państwa i dobra publicz-
nego, gdyż w demokratycznym pań-
stwie prawnym istotne jest nie tylko 
samo istnienie prawa, ale rzeczą naj-
wyższej wagi jest jego prawidłowe wy-
konywanie.

dr MAGDALENA TABERNACKA, 
Uniwersytet Wrocławski,
Instytut Nauk Administracyjnych
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* Poniżej prezentujemy I część artykułu, część II zamieścimy w nrze 2/2011 „Kontroli Państwowej”.
1 Program operacyjny – dokument przedłożony przez państwo członkowskie i przyjęty przez Komisję Euro-

pejską, określający strategię rozwoju wraz ze spójnym zestawem priorytetów, które mają być osiągnięte 
za pomocą funduszy UE.

2 Zgodnie z dokumentem pn. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 (NSRO), określającym 
priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, łączna kwota zaangażo-
wanych środków w tych latach wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tej sumy: 67,3 mld euro będzie pochodziło 
z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,9 mld euro z budżetu pań-
stwa), ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych przez podmioty prywatne.

MARCIN SZYMAŃSKI

Na realizację projektów wdrażanych 
w ramach programów operacyjnych1 
w latach 2007-2013, współfinansowa-
nych ze środków funduszy struktu-
ralnych i Funduszu Spójności, Polska 
otrzymała z Unii Europejskiej wsparcie 
w wysokości ponad 67 mld euro2, co 

stanowi kwotę porównywalną z wartoś-
cią rocznego budżetu kraju. Jest to jed-
nocześnie około jedna piąta wszystkich 
środków przeznaczonych przez UE na re-
alizację polityki spójności w perspekty-
wie finansowej 2007–2013. Powoduje to, 
że nasz kraj jest głównym beneficjentem 
funduszy, które mają na celu realizację 
działań służących wzmocnieniu spójno-

Perspektywa finansowa 2007–2013

System instytucjonalny 
wdrażania funduszy europejskich

Na system wdrażania programów współfinansowanych ze środków 
europejskich w Polsce składa się około 150 wzajemnie ze sobą powią-
zanych instytucji. Ma on charakter zdecentralizowany i zintegrowany 
zarazem, ponieważ przewiduje realizację określonych zadań przez insty-
tucje działające na różnych szczeblach, przy jednoczesnym pozostawieniu 
funkcji ogólnego zarządzania programami krajowymi na poziomie cen-
tralnym. Wykorzystuje przy tym istniejące już organy, wykonujące inne 
zadania o charakterze publicznym.*
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3 Program jest finansowany w ramach Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

4 Art. 48 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1605/2002 z 25.06.2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (DzUUE L z 16.09.2002 r.), zwane-
go dalej: rozporządzeniem finansowym UE.

5 Art. 53b ust. 2 rozporządzenia finansowego UE.
6 Szerzej o przykładach: Systemy wdrażania pomocy w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-

ności w wybranych krajach UE w latach 2000–2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
listopad 2007 r., <www.funduszestrukturalne.gov.pl>.

7 DzUUE, seria C, nr 115/49, z 9.05.2008 r.

ści ekonomicznej i społecznej Unii. Pie-
niądze te nie mogą zostać wykorzystane 
dowolnie, lecz tylko na ściśle określone 
cele, szczegółowo opisane w prioryte-
tach poszczególnych programów opera-
cyjnych. Wśród tych programów w bie-
żącej perspektywie finansowej znajduje 
się największy program w całej historii 
realizacji polityki spójności – Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowi-
sko, który równocześnie jest jedynym w 
Polsce programem dwufunduszowym3, 
ze wsparciem środków unijnych wyno-
szącym 27,9 mld euro. Jednocześnie 
realizowany jest także największy w hi-
storii wdrażania Europejskiego Fundu-
szu Społecznego – Program Operacyj-
ny Kapitał Ludzki, w ramach którego 
przewidziano wsparcie z budżetu Unii 
w wysokości prawie 10 mld euro.

Skala przedsięwzięcia i zakres dzie-
dzin objętych wsparciem spowodowa-
ły konieczność ustanowienia skutecz-
nego i sprawnego systemu wdrażania, 
pozwalającego na prawidłową i efek-
tywną absorpcję funduszy unijnych, 
a także uwzględniającego wymóg rygo-
rystycznego przestrzegania zasad nale-
żytego zarządzania finansami4. Zgodnie 
z art. 53b rozporządzenia finansowego 
UE, państwa członkowskie są przede 

wszystkim odpowiedzialne za podję-
cie wszelkich działań zapewniających 
wykorzystywanie funduszy zgodnie 
z zasadami i ochronę interesów finan-
sowych UE. Są ponadto zobowiązane 
do ustanowienia sprawnych i skutecz-
nych systemów kontroli5, a także do za-
pobiegania, wykrywania i korygowania 
powstałych nieprawidłowości. 

Systemy wdrażania funduszy, mimo 
jednolitych ram prawnych i procedural-
nych określonych przez uprawnione in-
stytucje UE, są różne w poszczególnych 
państwach członkowskich, co wynika 
między innymi ze skali wsparcia dla 
danego kraju, doświadczeń związanych 
z dotychczasowym wdrażaniem fundu-
szy, a także specyfiką krajowych roz-
wiązań prawnych i administracyjnych6.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, 
że zgodnie z art. 317 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej7 (dalej 
w skrócie: Traktat), Komisja Europej-
ska (KE) jest odpowiedzialna za wyko-
nanie budżetu unijnego, mimo że około 
76% wydatków dokonywane jest bez-
pośrednio przez poszczególne państwa 
członkowskie. Stąd, w Unii realizowana 
jest koncepcja zarządzania dzielonego, 
zgodnie z którą to państwa członkow-
skie sprawują zarząd i kontrolę nad rea-
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lizacją polityki spójności, natomiast KE 
weryfikuje prawidłowość wykonywania 
przez nie powierzonych obowiązków, 
a w wypadku zidentyfikowania proble-
mów jest uprawniona do wdrożenia do-
stępnych mechanizmów, polegających 
na wstrzymaniu płatności oraz nałoże-
niu korekt finansowych8. Prawidłowość 
wykorzystania budżetu UE podlega 
corocznej weryfikacji przez Trybunał 
Obrachunkowy (ETO)9, kończącej się 
wydaniem poświadczenia wiarygodno-
ści rocznych sprawozdań finansowych 
o wykonaniu budżetu, przygotowa-
nych przez KE i inne instytucje unijne, 
a także legalności i zgodności z prawem 
transakcji leżących u podstaw tych roz-
liczeń10. Trybunał jest zatem organem 
kontroli zewnętrznej wobec instytucji 
funkcjonujących w ramach systemu za-
rządzania i kontroli programów opera-
cyjnych finansowanych z budżetu Unii. 
Sprawozdania z kontroli finansowych 
ETO stanowią dla Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady podstawę do zatwier-
dzenia rachunków zarządzanych przez 
KE, a dla Komisji są głównym i cennym 
źródłem informacji o obszarach wyma-
gających usprawnień, zapewniających 

prawidłową realizację wszystkich wy-
datków pochodzących z budżetu Unii. 
Trybunał zwraca uwagę, że największe 
problemy dotyczące legalności i prawid-
łowości transakcji w zakresie wykorzy-
stania funduszy występują na szczeblu 
państw członkowskich11. Dlatego też, 
w dążeniu do uzyskania pozytywnego 
poświadczenia wiarygodności rachun-
ków, KE w dokumencie pn. „Plan dzia-
łania”12 nakreśliła priorytety działań 
minimalizujących ryzyko występowania 
błędów wynikających z nieskuteczności 
funkcjonowania systemów zarządzania 
i kontroli programów operacyjnych.

Zarządzanie dzielone w obszarze po-
lityki spójności sprowadza się (w dużym 
uproszczeniu) do tego, że KE negocjuje 
i zatwierdza programy operacyjne pro-
ponowane przez państwa członkow-
skie, uczestniczy w ich monitorowaniu, 
a także weryfikuje wdrożone systemy 
zarządzania i kontroli, natomiast pań-
stwa członkowskie zarządzają progra-
mami, wdrażają i kontrolują zatwier-
dzone w ich ramach projekty.

W okresie programowania 2000–2006
przepisy określające zasady systemów za-
rządzania i kontroli zostały rozproszone 

8 Art. 91, 92 oraz 99 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiającego prze-
pisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (DzUrzUE L 210 
z 31.07.2006 r., s. 25 ze zm.); zwanego dalej: rozporządzeniem Rady nr 1083/2006.

9 Zgodnie z art. 287 Traktatu, Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydat-
ków Unii.

10 Tamże.
11 Raport zbiorczy o wynikach kontroli NIK w zakresie wykorzystania środków z budżetu Wspólnot Europej-

skich w ramach polityki spójności w Polsce, Warszawa, sierpień 2009 r., s. 6.
12 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors 

– An action plan to strengthen the Commission’s supervisory role under shared management of structural 
actions, Bruksela, 2008 (COM)97 final.
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w różnych aktach prawnych odnoszących 
się odrębnie do funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności13. W obecnej per-
spektywie finansowej regulacje te zosta-
ły skupione w rozporządzeniu Rady nr 
1083/2006. Takie rozwiązanie wzmacnia 
ich rangę i zwiększa przejrzystość wyma-
gań odnoszących się do tych systemów14. 
Jednocześnie szczegółowe kwestie, na 
przykład dotyczące prowadzenia działań 
weryfikacyjnych czy też prowadzenia 
audytów operacji (projektów), zostały 
określone w rozporządzeniu wykonaw-
czym KE nr 1828/200615.

Należy zwrócić uwagę, że regulacje 
unijne określają jedynie ogólne ramy sy-
stemów zarządzania i kontroli, nie narzu-
cają konkretnych warunków wdrażania 
poszczególnych programów ani systemu 
przepływów środków finansowych po-
chodzących z budżetu UE16. Niemniej 
jednak wyjaśnienia i wskazówki doty-
czące poszczególnych aspektów funkcjo-
nowania systemów wdrażania funduszy 
UE w latach 2007–2013 można odnaleźć 

w dokumentach Komitetu Koordynują-
cego Fundusze przy Komisji Europejskiej 
(ang. the Coordination Committee of 
the Funds – COCOF), który został po-
wołany na mocy art. 103 rozporządzenia 
Rady nr 1083/2006. COCOF konty-
nuuje prace realizowane w poprzedniej 
perspektywie finansowej przez Komi-
tet ds. Rozwoju i Rekonwersji Regionów 
(CDCR). Zalecenia COCOF są doku-
mentami roboczymi przygotowywanymi 

13 Rozporządzenie Rady 1260/1999 i rozporządzenie Komisji 438/2001 dla funduszy strukturalnych oraz 
rozporządzenie Rady 1164/94 i rozporządzenie Komisji 1386/2002 dla Funduszu Spójności.

14 Zob. Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 
2007–2013. Komentarz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2006 r., s. 94.

15 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8.12.2006 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykona-
nia rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (DzUUE L z 27.12.2006 r.), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 846/2009 z 1.09.2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegóło-
we zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun-
duszu Spójności, oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DzUUE L z 23.09. 2009 r.).

16 Szerzej: E. Chojna-Duch: Finansowanie polityki rozwoju w prawie polskim – aktualne zasady i problemy, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2007, s.25-37. 

17 DzU nr 227, poz. 1658 ze zm.
18 DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.

RAMY PRAWNE SYSTEMU
Na szczeblu krajowym ramy funk-
cjonowania systemu zarządzania 
i kontroli określają ustawy: z 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju17 oraz z 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicz-
nych18, która zalicza pieniądze z UE 
do środków publicznych i określa 
zasady wykonywania ich budżetu.
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przez służby KE, które dostarczają wy-
tycznych w celu upowszechnienia do-
brych praktyk we wdrażaniu polityki 
strukturalnej, lecz nie zmierzają do in-
terpretowania prawa.

Rozwiązania przyjęte w Polsce dla re-
alizacji programów wdrażanych w latach 
2007–2013 oparte są przede wszystkim 
na doświadczeniach z wdrażania fundu-
szy w latach 2004–2006 oraz uwzględ-
niają skalę przyznanych środków, a także 
specyfikę każdego z programów. Wzięto 
w nich także pod uwagę rekomendacje 
Najwyższej Izby Kontroli, podsumowa-
ne w raporcie zbiorczym o wynikach 
kontroli w zakresie wykorzystania środ-
ków z budżetu Wspólnot Europejskich 
w ramach polityki spójności w Polsce19. 

Dla programów krajowych wyzna-
czono 5 instytucji zarządzających (IZ), 
31 instytucji pośredniczących (IP) oraz 
71 instytucji wdrażających (IW). Nato-
miast zarządzanie 16 regionalnymi pro-
gramami operacyjnymi powierzono po-
szczególnym samorządom województw, 
z których część delegowała swoje zadania 
instytucjom pośredniczącym/wdrażają-
cym. Zważywszy, że funkcję instytucji 
audytowej (IA) pełni Generalny Inspek-
tor Kontroli Skarbowej (GIKS)20, a tak-
że 16 urzędów kontroli skarbowej, zaś 
funkcje instytucji certyfikującej (IC) 
– oprócz ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego – również 16 instytucji po-
średniczących w certyfikacji, umiejsco-

wionych w urzędach wojewódzkich, na 
cały system wdrażania funduszy składa 
się około 150 wzajemnie ze sobą powią-
zanych instytucji. Rozbudowane systemy 
wdrażania poszczególnych programów są 
przejawem występowania administracji 
kooperatywnej21. Ustanowione w Polsce 
systemy wdrażania programów można 
dodatkowo scharakteryzować jako sy-
stemy zdecentralizowane, przewidujące 
realizację określonych zadań przez in-
stytucje działające na różnych szczeblach 
wdrażania programów (przy jednoczes-
nym pozostawieniu funkcji ogólnego 
zarządzania programami krajowymi na 
poziomie centralnym). Można je także 
określić mianem zintegrowanych, czego 
wyrazem jest przypisanie zadań zwią-
zanych z realizacją programów organom 
już funkcjonującym i wykonującym inne 
zadania o charakterze publicznym. Ozna-
cza to, że w zdecydowanej większości do 
wdrażania programów nie powołano od-
rębnych instytucji, lecz wykorzystano już 
istniejące, zwłaszcza te, które posiadały 
zdolność i potencjał do realizacji zadań 
w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. a rozpo-
rządzenia Rady nr 1083/2006, państwa 
członkowskie są zobowiązane zapewnić, 
aby systemy zarządzania i kontroli pro-
gramów operacyjnych zostały ustanowio-
ne i funkcjonowały skutecznie. Każde 
z państw jest na mocy tego rozporządze-
nia zobligowane do opisu ustanowionego 

19 Zob. <http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,1216.html>. 
20 Decyzja o powierzeniu zadań instytucji audytowej Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej została 

podjęta przez Komitet Europejski Rady Ministrów 17.03.2006 r.
21 Szerzej: J. Płoskonka: Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, „Kontrola Państwowa” nr 2/2006, s. 3-28.
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systemu zarządzania i kontroli, który, 
wraz z wynikami audytu zgodności, jest 
przedkładany KE do zatwierdzenia. Je-
dynie pozytywny rezultat audytu umoż-
liwia przekazanie przez Komisję pierw-
szych płatności przejściowych w ramach 
danego programu operacyjnego22. Celem 

audytu zgodności wszystkich progra-
mów operacyjnych było stwierdzenie, 
że systemy zarządzania i kontroli zosta-
ły ustanowione zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w art. 58-62 rozporządzenia 
Rady nr 1083/2006. Audyt wykonano 
na podstawie wytycznych COCOF23, 

22 Art. 71 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 w związku z art. 21 rozporządzenia KE nr 1828/2006. Opisy 
zarządzania i kontroli są bardzo obszernymi dokumentami, wskazującymi system instytucjonalny wdra-
żania każdego programu oraz funkcje i zadania poszczególnych instytucji. Przykładowo, w przypadku 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokument ten liczy prawie 500 stron.

23 Guidance note on the compliance assessment exercise (under Article 71 of Regulation (EC) No 1083/2006), 
COCOF/07/0039/01.

Tabela 1. Instytucje w systemach zarządzania i kontroli programów operacyjnych

Program 
operacyjny

IZ IP IW IA IC

Infrastruktura
i Środowisko

MRR – Departament Koordynacji 
Programów Infrastrukturalnych/
Departament Wsparcia 
Programów Infrastrukturalnych

6 24 Generalny Inspek-
tor Kontroli Skar-
bowej, działający 
za pośrednictwem 
Departamentu 
Ochrony Intere-
sów Finansowych 
Unii Europejskiej 
oraz 16 urzędów 
kontroli skarbo-
wej, komórek 
wyodrębnionych 
w ramach MF

MRR – Departa-
ment Instytucji 
Certyfikującej 
oraz 16 instytucji 
pośredniczących 
w certyfikacji, 
w urzędach 
wojewódzkich

Innowacyjna
Gospodarka

MRR – Departament Zarządzania 
Programami Konkurencyjności 
i Innowacyjności

3 6

Kapitał Ludzki MRR – Departament 
Zarządzania Europejskim 
Funduszem Społecznym

19 22

Rozwój Polski 
Wschodniej

MRR – Departament Programów 
Ponadregionalnych

1 –

Regionalne
programy 
operacyjne

16 urzędów marszałkowskich; 
funkcję koordynującą pełni MRR 
– Departament Koordynacji 
i Wdrażania Programów 
Regionalnych

6 6

Pomoc
Techniczna

MRR – Departament Progra-
mów Pomocowych i Pomocy 
Technicznej

– –

Razem 21 35 58 17 17
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zawierających szczegółową listę zagad-
nień, które wymagały sprawdzenia. Ge-
neralny Inspektor Kontroli Skarbowej 
ustanowił „Wytyczne do audytów zgod-
ności systemów zarządzania i kontroli”, 
określające zakres i tryb ich prowadze-
nia. Należy również zwrócić uwagę, że 
na etapie realizacji audytu zgodności 
badano tylko kwestię prawidłowości 
ustanowienia systemów zarządzania 
i kontroli. Natomiast ich funkcjonowa-
nie i praktyczna skuteczność podlega 
sprawdzeniu w ramach corocznych au-
dytów prowadzonych również przez in-
stytucję audytową. 

Interesującym rozwiązaniem, które 
przyczyniło się do usprawnienia proce-
su audytu zgodności było zaangażowanie 
do współpracy audytorów wewnętrz-
nych, zatrudnionych w instytucjach wy-
branych do realizacji programów opera-
cyjnych. Przy konstruowaniu systemu 
instytucjonalnego wdrażania funduszy 
w latach 2007–2015 wykorzystano tak-
że ekspertów zewnętrznych, którzy na 
zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego (MRR) przeprowadzili analizę 
przygotowania poszczególnych jedno-
stek do pełnienia odpowiednich funkcji 
w systemie zarządzania i kontroli.

Na podstawie obowiązujących regulacji 
prawnych można wyróżnić trzy zasadni-
cze funkcje w tym systemie: zarządzania 
(wdrażania), certyfikacji oraz audytu. 

Zarządzanie
Pierwszorzędną rolę w procesie wy-
korzystania funduszy UE odgrywają 
instytucje zarządzające poszczególny-
mi programami operacyjnymi, które 
na mocy art. 60 rozporządzenia Rady 
nr 1083/2006 odpowiadają za skutecz-
ne, efektywne i prawidłowe zarządza-
nie oraz wdrażanie programów zgodnie 
z zasadą należytego zarządzania finan-
sami24. Przepisy unijne nie określają 
funkcji instytucji pośredniczących lub 
wdrażających, które mogą zostać po-
wołane do implementacji danego pro-
gramu operacyjnego. W wymienionym 
rozporządzeniu Rady wskazuje się je-
dynie, że instytucja pośrednicząca wy-
konuje obowiązki w imieniu instytucji 
zarządzającej w odniesieniu do benefi-
cjentów realizujących projekty25. 

Skala i zakres wsparcia przewidzia-
ne w poszczególnych programach 
operacyjnych wymuszają konieczność 
przydzielenia obowiązków instytucji 
zarządzającej innym organom, które 
odgrywają rolę instytucji pośredniczą-
cych we wdrażaniu lub instytucji bez-
pośrednio wdrażających instrumenty 
wsparcia. Wśród programów krajowych 
tylko w Programie Operacyjnym Po-
moc Techniczna wszystkie zadania 
pozostały w gestii instytucji zarzą-
dzającej. Należy przy tym zauważyć, 
że niezależnie od tego, na jaki poziom 

24 Definicję legalną instytucji zarządzającej wprowadzono w art. 5 pkt 2 uzppr, zgodnie z którym uznaje się 
tę instytucję za odpowiedzialną za przygotowanie i realizację programów operacyjnych.

25 Art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 definiuje instytucję pośredniczącą, stanowiąc, że „in-
stytucją pośredniczącą” jest każdy podmiot lub instytucja publiczna lub prywatna, za której działalność 
instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca ponosi odpowiedzialność, lub wykonująca obowiązki 
w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje.
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wykonawczy zadania zostały przeka-
zane, to instytucja zarządzająca ponosi 
pełną odpowiedzialność za prawidłową 
realizację programu26. Jednocześnie IZ 
zachowują wobec instytucji, którym 
przekazały zadania, uprawnienia we-
ryfikacyjne i kontrolne, wymuszające 
należyte ich wykonywanie. 

Funkcje instytucji zarządzającej krajo-
wymi programami operacyjnymi zosta-
ły ulokowane w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego, w którym ustanowiono 
odpowiednie do tego celu komórki or-
ganizacyjne. Generalnie zatem przyjęto 
model scentralizowany, wyrażający się 
skupieniem funkcji ogólnego zarządza-
nia i nadzorowania wdrażania progra-
mów w jednym urzędzie. Wyjątkiem 
są programy regionalne, gdzie poszcze-
gólne IZ umiejscowiono w zarządach 
województw. Także i w tym wypadku 
powołano instytucję koordynującą, któ-
ra również funkcjonuje w ramach MRR. 
Zdecentralizowanie wsparcia o zasięgu 
regionalnym było spowodowane między 
innymi doświadczeniami z wdrażania 
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego w ramach 
perspektywy finansowej 2004–2006, 
kiedy istniała centralna instytucja zarzą-
dzająca, zlokalizowana w MRR. Ustale-
nia kontroli NIK wskazały jednak, że 
centralizacja procesu zarządzania, przy 
dużym obciążeniu ministra rozwoju 
regionalnego innymi zadaniami oraz 
niedoborze i fluktuacji kadr, nie przy-

niosła oczekiwanych efektów i wpłynę-
ła negatywnie na sprawność absorpcji 
środków27. Z tego też między innymi 
względu zdecydowano się na przenie-
sienie procesu zarządzania programami 
na poziom regionalny. 

Nie zdecydowano się na ulokowa-
nie funkcji instytucji zarządzających 
w poszczególnych resortach, meryto-
rycznie właściwych w danym obszarze 
spraw (na przykład skupienie prioryte-
tów transportowych w ramach jedne-
go programu, z powołaniem ministra 
właściwego do spraw infrastruktury do 
pełnienia funkcji instytucji zarządza-
jącej). Podobne rozwiązania przyjęto 
w innych krajach członkowskich UE, 
na przykład w Czechach. Centraliza-
cja zarządzania programami wynika 
w Polsce z koncepcji skoncentrowania 
koordynacji polityki rozwoju i działań 
związanych z realizacją polityki spój-
ności w urzędzie ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego. W tym 
obszarze pełni on zasadniczą rolę, 
określoną w art. 3a i 35 ust. 1 i 2 usta-
wy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (dalej w skrócie: uzppr) oraz 
art. 23a ustawy z 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej28, 
zgodnie z którym dział „rozwój regio-
nalny” obejmuje sprawy programo-
wania i koordynacji polityki rozwoju, 
wykonywania zadań państwa człon-
kowskiego zgodnie z przepisami Unii 
Europejskiej dotyczącymi funduszy 

26 Art. 2 pkt 6 oraz art. 59 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
27 Raport zbiorczy o wynikach kontroli NIK, s. 28.
28 T.j. DzU z 2007 r., nr 65, poz. 437.
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strukturalnych i Funduszu Spójności 
oraz zarządzania programami współfi-
nansowanymi z tych funduszy. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu możliwe jest za-
pewnienie przez jeden urząd mocnej 
roli koordynacyjnej, z jednoczesnym 
zagwarantowaniem jednolitych zasad 
realizacji programów. 

Mimo skoncentrowania zarządzania 
na szczeblu centralnym, ustanowiono 
hierarchiczny model wdrażania pro-
gramów, wyrażający się w przekazaniu 
zadań, które odnoszą się bezpośrednio 
do implementacji projektów. Zatem 
zadania, za które jest odpowiedzialna 
IZ zgodnie z art. 60 rozporządzenia 
Rady nr 1083/2006 oraz art. 26 uzppr, 
są wykonywane łącznie przez wszyst-
kie powołane do wdrażania danego 
programu instytucje: zarządzające, 
pośredniczące i wdrażające. Zasadni-
czo każda z nich realizuje specyficzne 
zadania, które nie powinny być dublo-
wane na różnych szczeblach wdrażania 
programu. Jednocześnie powierzenie 
określonych zadań wiąże się generalnie 
z przeniesieniem kompetencji na inny 
organ, co pozbawia instytucję delegu-
jącą możliwości ich wykonania.

Rola instytucji zarządzających

Do zadań pozostawionych w gestii in-
stytucji zarządzającej należą:

1. Opracowanie dokumentów pro-
gramowych, bieżąca ocena postępów 
realizacji programu oraz monitorowa-
nie przyjętych wskaźników, a w razie 

powstania ryzyka niewykorzystania 
środków – inicjowanie działań mają-
cych na celu przedefiniowanie założeń 
programu operacyjnego. IZ przygoto-
wuje także okresowe, roczne i końco-
we sprawozdania z realizacji programu 
i przekazuje je do zatwierdzenia przez 
Komitet Monitorujący, a następnie KE.

2. Wdrożenie systemu zarządzania 
i kontroli programu przez wyłonienie 
odpowiednich instytucji pośredniczą-
cych i powierzenie im wykonania zadań 
w ramach poszczególnych priorytetów, 
a także koordynacja przygotowania opi-
su tego systemu. Jednocześnie, w celu 
zapewnienia jego prawidłowego i sku-
tecznego funkcjonowania, instytucja 
zarządzająca prowadzi kontrole w insty-
tucjach, którym powierzyła realizację 
zadań, a także weryfikuje i zatwierdza 
instrukcje wykonawcze dla instytucji 
pośredniczących29. Procedury określo-
ne w instrukcjach muszą być zgodne 
z prawem, a także przyjętym dla danego 
programu systemem realizacji. Instruk-
cje zawierają opisy wymaganych działań 
i powstających w ich wyniku dokumen-
tów, poszczególnych stanowisk pracy, 
a także terminy wykonania zadań. Sta-
nowią również podstawowe kryterium 
oceny prawidłowości prac w danej 
jednostce w trakcie kontroli prowadzo-
nych przez organy zewnętrzne. Własne 
instrukcje wykonawcze posiadają także 
IZ. Ich stosowanie powinno gwaranto-
wać prawidłowość i efektywność dzia-
łań przypisanych danej instytucji.

29 Art. 27 ust. 3 uzppr.
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3.  Przygotowanie, uzgadnianie i wdro-
żenie dokumentów systemowych dla 
instytucji pośredniczących, wdrażają-
cych lub beneficjentów. Instytucja za-
rządzająca odpowiada za ustanowienie 
programu operacyjnego, który definio-
wany jest jako ogół zasad i procedur 
obowiązujących instytucje uczestni-
czące w realizacji strategii rozwoju, 
oraz programów obejmujących zarzą-
dzanie, monitoring, ewaluację, kontro-
lę i sprawozdawczość, a także sposób 
koordynacji prac tych instytucji30. Przy 
wykorzystywaniu funduszy UE w bie-
żącej perspektywie finansowej uzppr 
wprowadziła możliwość regulowa-
nia kwestii związanych z wdrażaniem 
programów przez wytyczne ministra 
rozwoju regionalnego, publikowane 
w Monitorze Polskim. Celem wytycz-
nych jest zapewnienie zgodności spo-
sobu działań z prawem unijnym oraz 
wymaganiami Komisji Europejskiej, 
a także jednolitości zasad dla wszyst-
kich programów. Wydanie wytycznych 
poprzedzone jest przeprowadzeniem 
konsultacji zewnętrznych (ze wszyst-
kimi zainteresowanymi stronami). 
Projekty są dodatkowo publikowane 
na stronach administrowanych przez 
MRR, aby każdy zainteresowany pod-
miot mógł zgłosić uwagi i propozycje. 

Jednocześnie beneficjenci, na mocy 
postanowień umowy o dofinansowanie 
projektów, są zobowiązani do stoso-
wania tego typu dokumentów. W celu 
umożliwienia sprawnego określania 
zasad realizacji programów i wdraża-
nia projektów zrezygnowano z wyda-
wania rozporządzeń wykonawczych, 
co z pewnością znacznie uelastycznia 
system zarządzania programami. Wy-
tyczne MRR określają przede wszyst-
kim reguły kwalifikowania wydatków 
w ramach poszczególnych programów 
operacyjnych, gdyż nie są one (tak jak 
to miało miejsce w poprzednim okresie 
programowania) ustalone na poziomie 
wspólnotowym. Wskazują także obszar 
kontroli danego programu31. Nie bez 
znaczenia są również wytyczne o cha-
rakterze horyzontalnym, adresowane 
do instytucji i beneficjentów wszyst-
kich programów operacyjnych, regu-
lujące kwestie informacji i promocji, 
postępowania w sprawie oceny oddzia-
ływania na środowisko przedsięwzięć 
współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyj-
nych, przygotowania projektów in-
westycyjnych, w tym generujących 
dochód32. Instytucje zarządzające opra-
cowują ponadto inne dokumenty syste-
mowe, istotne dla wdrożenia programu, 

30 Art. 5 pkt 11 uzppr. W przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto dokument o nazwie 
System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiający zasady oraz zadania obowiązu-
jące instytucje uczestniczące w systemie wdrażania tego programu oraz beneficjentów systemowych.

31 W ramach wdrażania Narodowego Planu Rozwoju, który dotyczył wykorzystania funduszy UE w okresie 
programowania 2004–2006, kwestie związane z kontrolą były regulowane rozporządzeniem wydanym na 
podstawie art. 56 ustawy z 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU nr 116, poz.1206 ze zm.).

32 Pełna lista wytycznych MRR dostępna na stronie: <http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/
obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx>.
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w tym zasady wyboru projektów do do-
finansowania oraz wzory umów o dofi-
nansowanie33 pomiędzy beneficjentem 
a właściwą instytucją wdrażającą.

4. Weryfikacja poświadczeń i deklara-
cji wydatków oraz wniosków o płatność 
przedstawianych przez instytucję po-
średniczącą, przygotowanie wniosków 
o płatność dla całego programu i przeka-
zywanie ich do instytucji certyfikującej.

5. Weryfikacja i przekazywanie do 
Komisji Europejskiej wniosków o po-
twierdzenie dofinansowania dużych 
projektów34.

6. Zapewnienie prowadzenia ewaluacji 
programu zgodnie z wymaganiami UE.

7. Powołanie Komitetu Monitoru-
jącego (KM) każdy program oraz kie-
rowanie jego pracami, które umożli-
wiają śledzenie wdrażania programu 
w świetle zaplanowanych celów35.

Instytucje pośredniczące odpowiadają 
natomiast za zarządzanie poszczegól-
nymi częściami programów operacyj-
nych, sprawują także nadzór nad pra-
widłowością stosowania instrumentów 
przewidzianych w odpowiednich prio-
rytetach/działaniach programu. Przy-
kładowy katalog zadań, które mogą im 
być powierzone określa art. 27 ust. 2 
uzppr. Instytucjami pośredniczącymi są 
jedynie jednostki administracji publicz-
nej lub sektora finansów publicznych36.

Zadania instytucji pośredniczących

W zakresie kompetencji instytucji po-
średniczących pozostaje zwykle:

1. Współpraca z instytucjami zarzą-
dzającymi w przygotowaniu dokumen-
tów programowych (szczegółowego 
opisu  priorytetu, propozycji kryteriów 
wyboru projektów) oraz ustalających 
system realizacji programu.

2. Bieżące monitorowanie prioryte-
tów/działań wdrażanych przez daną 
instytucję pośredniczącą w ramach 
programu operacyjnego, w tym przygo-
towywanie sprawozdań.

3. Podejmowanie decyzji o przyzna-
niu dofinansowania projektu.

4. Organizacja wyboru projektów w try-
bie konkursowym.

5. Sporządzanie i przedkładanie IZ 
lub IC poświadczeń i deklaracji wydat-
ków oraz wniosków o płatność, doty-
czących danego priorytetu.

6. Ewaluacja priorytetów/działań za-
rządzanych przez daną instytucję po-
średniczącą.

7. Jeżeli IP przekazała swoje zadania 
IW – to ma także funkcje nadzorcze 
nad ich realizacją przez zatwierdzanie 
instrukcji wykonawczych i prowadzenie 
kontroli systemowych, a także funkcje 
koordynacyjne, polegające na agrego-
waniu danych dostarczanych przez IW 
i przekazywaniu ich do IZ.

33 Zgodnie z art. 30 uzppr, umowa o dofinansowanie stanowi podstawę dofinansowania projektu, jak rów-
nież określa warunki z tym związane, a także prawa i obowiązki beneficjenta.

34 Wymagania z tym związane opisują art. 39-41 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
35 Zgodnie z art. 36 uzppr, KM powoływany jest w celu zapewnienia efektywności i jakości wdrażania pro-

gramów, w tym m.in. zatwierdza kryteria wyboru projektów, kontroluje postępy wdrażania programu, 
realizacji celów i rezultaty.

36 Art. 5 pkt 3 uzppr.
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Kluczową rolę w procesie realizacji 
projektów finansowanych z funduszy UE 
odgrywa instytucja wdrażająca, której 
– zgodnie z art. 5 pkt 4 uzppr – powie-
rzone zostały zadania odnoszące się bez-
pośrednio do beneficjentów. Instytucje 
te bowiem zawierają i rozliczają umowy 
o dofinansowanie. To od ich sprawności 
i skuteczności, zwłaszcza przy weryfika-
cji wniosków o dofinansowanie i zatwier-
dzaniu wniosków poświadczających po-
niesione przez beneficjentów wydatki, 
zależy w głównej mierze powodzenie 
absorpcji funduszy unijnych.
 
Kompetencje instytucji wdrażających

Do zadań instytucji wdrażających należą:
1. Wybór projektów do dofinansowa-

nia na podstawie systemu przyjętego 
dla danego programu. W ramach tego 
procesu instytucje wdrażające ogłasza-
ją nabór wniosków w trybie konkurso-
wym oraz monitorują przygotowanie 
projektów umieszczonych na liście 
projektów indywidualnych, przyjmują 
i oceniają wnioski o dofinansowanie 
składane przez potencjalnych benefi-
cjentów w procedurze konkursowej 
oraz projekty wybierane w trybie in-
dywidualnym. Ponadto przygotowują 
i podpisują umowy o dofinansowanie 
projektów z beneficjentami (na podsta-
wie wzorów określonych przez IZ).

2. Weryfikacja wniosków beneficjen-
tów o płatność, których zatwierdzenie 
jest podstawą przekazania im pieniędzy 

i potwierdzeniem prawidłowości ponie-
sionych wydatków. Informacje zawarte 
we wnioskach pozwalają także na bieżące 
monitorowanie realizacji projektów. Za-
twierdzone wnioski stanowią też podsta-
wę sporządzenia poświadczenia i dekla-
racji wydatków oraz wniosku o płatność 
w ramach danego priorytetu/działania 
od IW do IP, które następnie, po zagre-
gowaniu na poziomie całego programu, 
stanowią podstawę refundacji dokony-
wanej przez KE. Równolegle z procesem 
weryfikacji wniosków o płatność insty-
tucje wdrażające przeprowadzają kontro-
lę projektów na miejscu, a także weryfi-
kują w zakresie legalności zastosowane 
procedury wyłonienia wykonawcy zamó-
wienia objętego wsparciem. Kontrole te 
realizowane są na podstawie art. 60 lit. 
b rozporządzenia Rady nr 1083/2006, 
a ich celem jest zapewnienie, że wydat-
ki zostały poniesione faktycznie oraz 
zgodnie z prawem, zaś zakupione towary 
i usługi dostarczone.

3. Odzyskiwanie od beneficjentów 
nieprawidłowo wykorzystanych środ-
ków, w tym wydawanie decyzji o ich 
zwrocie, oraz sporządzanie raportów 
o nieprawidłowościach i przekazywa-
nie ich instytucjom wyższego szczebla 
zarządzania, które następnie za pośred-
nictwem pełnomocnika rządu do spraw 
zwalczania nieprawidłowości finanso-
wych na szkodę RP lub UE37 przeka-
zywane są do Europejskiego Urzędu 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 

37 Powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z 1.07.2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw 
Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE.
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– OLAF38 (funkcjonującego wewnątrz 
struktury organizacyjnej KE).

4. Prowadzenie działań informacyj-
no-promocyjnych, w tym także mają-
cych na celu upowszechnienie wśród 
beneficjentów wiedzy o zakresie i zasa-
dach udzielania wsparcia.

W perspektywie finansowej 2007–2013 
przyjęto centralizację zarządzania pro-
gramami operacyjnymi, z jednoczesnym 
przydzieleniem wielu instytucjom za-
dań związanych z wdrażaniem projek-
tów objętych wsparciem. Dodatkowo 
zdecydowano się zaangażować istniejące 
już jednostki, mające doświadczenie we 
wdrażaniu funduszy. Wyjątkiem jest po-
wołanie Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych39 (CUPT), które ma 
funkcję instytucji wdrażającej priorytety 
transportowe w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Jednocześnie CUPT odpowiedzialne jest 
za wykorzystanie 19,4 mld euro (czyli pra-
wie jednej trzeciej wszystkich środków na 
realizację programów w bieżącym okresie 
programowania) przypadających Polsce 
z funduszy UE na realizację projektów 
związanych z rozwojem infrastruktury 
transportowej. 

Hierarchiczny model wdrażania fun-
duszy uniemożliwia jednak skupienie 
pełnej odpowiedzialności za dany pro-

ces w jednej instytucji. Zwykle bowiem 
proces taki, na przykład poświadczania 
wydatków kwalifikowanych do KE, rea-
lizowany jest przez wszystkie instytucje 
w systemie, z zastrzeżeniem, że każda 
z nich wykonuje odmienne zadania. 
Wdrażanie funduszy unijnych stanowi 
zatem najlepszy przykład funkcjono-
wania administracji kooperatywnej, 
w której dopiero suma działań poszcze-
gólnych instytucji przynosi określony 
rezultat40. 

W tej części opracowania przedstawio-
no ramy prawne i instytucjonalne syste-
mu wdrażania funduszy europejskich, 
obowiązującego do 2013 roku, oraz rolę 
instytucji zarządzających, pośredniczą-
cych i wdrażających. W kolejnej zosta-
ną zaprezentowane m.in. instytucje 
certyfikacji, audytu i płatnicze, a także 
miejsce pozostałych organów, w tym 
Najwyższej Izby Kontroli, w systemie 
kontroli realizacji programów z udzia-
łem środków europejskich.

MARCIN SZYMAŃSKI, zastępca 
dyrektora Departamentu Wsparcia 
Programów Infrastrukturalnych w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego

38 Decyzja Komisji z 28.04.1999 r., ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
– OLAF (DzU L 136 z 31.05.1999 r., s.20).

39 Jednostka powołana na mocy zarządzenia nr 5 ministra transportu z 29.03.2007 r. w sprawie utworzenia 
państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (DzUrzMT nr 3, poz. 8).

40 Por. J. Płoskonka: Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, op.cit., s.3-28.

Za treść niniejszego artykułu wyłączną odpowiedzialność ponosi jego autor. Poglądy w nim wyrażone 
nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

– 112 –112 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwox   xMarcin Szymański



Współpraca 
międzynarodowa

Trudny proces wyboru
szefa organu kontroli USA

Eugene L. Dodaro został szefem Urzędu Rozliczania Rządu. W 90-letniej 
historii Urzędu jest to pierwszy wypadek, aby stanowisko Kontrolera Gene-
ralnego objął jego pracownik, a nie osoba z zewnątrz. Historia tego wyboru 
pokazuje, że politycy z trudem godzą się na apolitycznego szefa NOK. 

1 Przez kilkadziesiąt lat Urząd nosił nazwę Głównego Urzędu Obrachunkowego (General Accounting Of-
fice). Zgodnie z ustawą GAO Human Capital Reform Act of 2004, w lipcu 2004 r. otrzymał nową nazwę, 
która lepiej oddaje przedmiot i zakres jego działania, przy czym skrót obu nazw (GAO) jest taki sam. 
Uzasadnienie zmiany zob. D. W. Walker: GAO Answers the Question: What’s in a Name? <http://www.
gao.gov/about/rollcall07192004.pdf>.

2 Ustawa o budżecie i rachunkowości (Budget and Accounting Act of 1921), United States Statutes 
at Large Sec. 312(a), 42 Stat. 25.

Urząd Rozliczania Rządu (Goverment 
Accountability Office – GAO1) powstał 
w 1921 r. dla badania spraw związanych 

JACEK MAZUR z otrzymywaniem, wydatkowaniem 
i wykorzystaniem środków publicznych 
oraz przedkładania sprawozdań i zale-
ceń zmierzających do większej oszczęd-
ności i wydajności2. Późniejsze ustawy 
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długi okres ułatwia nabranie dystansu 
do bieżących spraw politycznych oraz 
zmniejsza ryzyko wpływu innych or-
ganów państwa, zwłaszcza kierującego 
władzą wykonawczą prezydenta, który 
może piastować swoje stanowisko naj-
wyżej przez osiem lat, o ile zostanie 
wybrany na drugą kadencję.

W funkcjonującym w Stanach Zjed-
noczonych systemie trójpodziału 
władzy Urząd jest uważany za część 
władzy ustawodawczej4. W praktyce 
jest on najważniejszym organem wspo-
magającym obie izby Kongresu – obok 
Kongresowego Biura Budżetowego oraz 
Kongresowego Biura Badawczego Bi-
blioteki Kongresu. Aby Urząd mógł 
przedkładać informacje, oceny i propo-
zycje podzielonym, skonfliktowanym 
izbom, jego praca musi mieć charakter 
ponadpartyjny i apolityczny, co więcej 
– musi być tak postrzegana. Utrwalenie 
systemu dwupartyjnego i duży poziom 
konkurencji między obu głównymi 
partiami spowodowały ustalenie trybu 
prowadzącego do mianowania Kontro-
lera Generalnego w sposób umożliwia-
jący równy udział obu partii w procesie 
wyłaniania kandydatów. Tryb ten został 
szczegółowo uregulowany w ustawie 
z 1980 r.5 W razie zakończenia kaden-
cji lub zwolnienia się stanowiska Kon-
trolera Generalnego zostaje utworzona 
komisja doraźna, złożona z przewodni-

3 Przykładowo, ustawa z 1970 r. (Legislative Reorganization Act of 1970) zobowiązała Urząd do prowa-
dzenia analizy i oceny rezultatów działań i programów rządowych, zarówno na wniosek Kongresu, jak 
i z własnej inicjatywy. 

4 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 7.07.1986 r. Bowsher v. Synar, 106 Sup.Ct. 3181 (1986). 
5 The General Accounting Act of 1980, 94 Stat. 314-315.

rozszerzyły jego mandat3: dziś głów-
nym zadaniem Urzędu jest ułatwianie 
realizacji konstytucyjnych zadań Kon-
gresu przez wskazywanie możliwości 
poprawy działania i zapewnienie roz-
liczalności rządu federalnego. Urząd 
dysponuje budżetem w wysokości 
613 mln USD i zatrudnia 3200 osób 
(dane z 2010 r.). Na czele stoi Kontro-
ler Generalny (Comptroller General), 
mianowany na 15-letnią kadencję, bez 
prawa reelekcji. Zgodnie z zasadą rów-
nowagi władz – podstawową zasadą 
amerykańskiego systemu ustrojowe-
go – obsada tego stanowiska wymaga 
uzgodnienia kandydatury przez władzę 
wykonawczą i ustawodawczą: tak jak 
w wypadku szefów innych urzędów 
federalnych oraz sędziów federalnych, 
Kontroler Generalny jest mianowa-
ny przez prezydenta za zgodą Senatu. 
W okresie kadencji nie może zostać 
odwołany przez prezydenta, lecz tyl-
ko w trybie impeachmentu lub przez 
wspólną uchwałę obu izb Kongresu, 
co może nastąpić jedynie w wyjątko-
wych sytuacjach: trwałej niezdolności 
do pracy, niekompetencji, zaniedbania 
obowiązków służbowych, nadużycia 
władzy, popełnienia ciężkiego przestęp-
stwa, niegodziwego moralnie zachowa-
nia; sytuacja taka nigdy dotąd nie mia-
ła miejsca. Piętnaście lat to najdłuższa 
kadencja w organach federalnych. Tak 
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czących obu izb Kongresu – Izby Repre-
zentantów i Senatu, przywódców partii 
większościowej i partii mniejszościowej 
w każdej z izb, przewodniczących sena-
ckiej Komisji ds. Bezpieczeństwa We-
wnętrznego i Spraw Rządowych (the 
Senate Committee on Homeland Secu-
rity and Governmental Affairs) i Komi-
sji ds. Nadzoru i Reformy Rządu Izby 
Reprezentantów (the House Committee 
on Oversight and Government Reform) 
oraz liderów partii mniejszościowej 
w obu tych komisjach. Jej zadaniem 
jest przedstawienie prezydentowi co 
najmniej trzech proponowanych kan-
dydatur. Komisja sama określa tryb 
swojej pracy oraz kryteria wyboru. 
W praktyce rozpatruje dotychczasową 
działalność oraz przyszłe plany poten-
cjalnych nominatów na podstawie do-
kumentów oraz spotkań z kandydatami 
i przedstawicielami różnych instytu-
cji, które przeprowadzają członkowie 
i pracownicy sekretariatu komisji. Pre-
zydent może wybrać jedną z propono-
wanych osób, ale może też zwrócić się 
do komisji o dodatkowe propozycje lub 
wybrać własnego kandydata. Sytuacja 
taka nie zdarzyła się: Ronald Reagan 
w 1981 r., William Clinton w 1998 r. 
i Barack Obama w 2010 r. wybrali kan-
dydatów wskazanych przez komisję 
Kongresu6.

Niełatwy proces wyboru
W rzeczywistości polityczne procesy 
wyboru są trudne i czasochłonne, co 
wywołuje opóźnienia w podejmowaniu 
decyzji, a czasem dodatkowe kompli-
kacje. We wrześniu 1996 r. zakończy-
ła się kadencja Charlesa A. Bowshera, 
który pełnił funkcję Kontrolera Gene-
ralnego przez całą 15-letnią kadencję. 
Dopiero 22 stycznia 1998 r. – po szes-
nastu miesiącach – komisja przekazała 
prezydentowi trzy kandydatury „które 
otrzymały największe poparcie człon-
ków komisji”7, ale nie były to osoby 
popierane przez przedstawicieli obu 
partii. W rezultacie członkowie komisji 
reprezentujący Partię Demokratycz-
ną przedstawili prezydentowi nazwi-
ska czterech kolejnych kandydatów. 
Jednak prezydent Clinton mianował 
Davida M. Walkera, jednego z trzech 
kandydatów proponowanych przez 
większość składu komisji Kongresu. Po 
przesłuchaniu nominata przez komisję 
senacką, 21 października 1998 r. Senat 
zaaprobował wybór dokonany przez 
prezydenta. Dwuletnie interregnum 
nie było przecież przypadkowe: nie-
którzy kongresmani wyrażali wówczas 
opinię, że chodzi o wyłonienie Kontro-
lera Generalnego jako „urzędnika Kon-
gresu” na wzór Wielkiej Brytanii, gdzie 
Kontroler i Audytor Generalny ma sta-

6 F. M. Kaiser: GAO: Government Accountability Office and General Accounting Office; CRS Report for 
Congress, September 10, 2008, p. 20-23; Z. Dobrowolski: Kontrola wydatków publicznych w systemie 
demokracji amerykańskiej, Warszawa 2004, s. 34-36. 

7 Letter from Senate Majority Leader Trent Lott and Speaker of the House Newt Gingrich, to President 
William Clinton, January 22, 1998, regarding recommendations for Comptroller General. Zob. też 
S. Barr: GOP Leaders Offer Three to Head GAO, “Washington Post”, January 27, 1998 (cyt. za: F. M. 
Kaiser, jw.).
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tus urzędnika Izby Gmin8. Prezydent 
Stanów Zjednoczonych nie zgodził się 
z ową interpretacją9.

David M. Walker piastował urząd 
Kontrolera Generalnego przez dzie-
więć lat i cztery miesiące. W lutym 
2008 r. zgłosił rezygnację w związku 
z zamiarem objęcia stanowiska prezesa 
Peter G. Peterson Foundation (formal-
nie ustąpił 12 marca 2008 r.). W tym 
czasie trwała już intensywna kampania 
przed wyborami prezydenckimi, które 
wygrał Barack Obama – 20 stycznia 
2009 r. zaprzysiężony na 44. prezyden-
ta Stanów Zjednoczonych. Dla nowego 
szefa władzy wykonawczej prioryte-
tem było ratowanie gospodarki, dlatego 
sprawa powołania nowego Kontrolera 
Generalnego musiała czekać. Równo-
legle rosło znaczenie wyboru odpo-
wiedniego kandydata, gdyż antykryzy-
sowa ustawa American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 (podpisana 
17 lutego 2009 r.)10 nałożyła na Urząd 
Rozliczania Rządu szczególne zadania, 
włączające go do procesów bieżącego 
zarządzania. Dla ułatwienia nadzoru 
Kongresu nad realizacją ustawy Urząd 
został zobowiązany między innymi do 
przedkładania co dwa miesiące analiz 
wykorzystania środków w określonych 

szesnastu stanach i miejscowościach; 
komentowania sprawozdań organów 
administracji na temat liczby nowych 
i zachowanych miejsc pracy; przeglądu 
działań na rzecz wspierania nowych 
inicjatyw stypendialnych w szkolni-
ctwie czy wzrostu liczby pożyczek dla 
małych przedsiębiorstw. Kolejne usta-
wy z 2009 i 2010 r. określiły dalsze 
obowiązki Urzędu11.

Pracownik szefem Urzędu
Przez wiele miesięcy powołanie nowe-
go Kontrolera Generalnego pozostawa-
ło tematem dyskusji raczej w wąskich 
kręgach specjalistów zarządzania i kon-
troli. Co prawda jeszcze w paździer-
niku 2008 r. komisja Kongresu zaczę-
ła spotkania z potencjalnymi kandy-
datami, ale jej prace były powolne. 
Spowolnienie prac komisji wynika-
ło również z trudności w osiągnięciu 
porozumienia między partiami. Osta-
tecznie nie doszło do konsensu i 23 mar-
ca 2010 r. przedstawiciele większości 
(z Partii Demokratycznej) przekazali 
prezydentowi listę kandydatów nieuz-
godnioną z przedstawicielami mniej-
szości parlamentarnej, wśród któ-
rych znalazł się Eugene L. Dodaro, 
wówczas pełniący obowiązki kontro-

8 J. Mazur: Kontroler i Audytor Generalny Wielkiej Brytanii jako organ wspomagający Izbę Gmin, „Kontrola 
Państwowa” nr 1/1995.

9 GOP May Seek to Strip Clinton of Power to Name GAO Head, “CQ Daily Monitor”, July 29, 1998 
(cyt. za: F. M. Kaiser, jw.).

10 Ustawa wprowadziła pakiet bodźców gospodarczych o nominalnej wartości 787 mld dolarów, które mają 
ułatwić tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie inwestycji i wydatków konsumpcyjnych w okresie recesji.

11 Zwłaszcza ustawa Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (podpisana 
21.07. 2010 r.), która upoważnia (lub zobowiązuje) Urząd do prowadzenia kontroli bądź ewaluacji w 44 
konkretnie wskazanych dziedzinach.

– 116 –116 KONTROLA PAŃSTWOWA

współpraca międzynarodowax   xJacek Mazur



lera generalnego, obok byłej podsekre-
tarz stanu ds. administracji i budżetu, 
dyrektora firmy Deloitte LLP oraz 
członka Izby Reprezentantów. Dwa 
dni później przedstawiciele Partii Re-
publikańskiej wysłali do prezydenta 
własny list, rekomendując szefa powo-
łanej przez Kongres niezależnej agencji 
do spraw nadzoru i kontroli wykorzy-
stania pomocy Stanów Zjednoczonych 
dla Iraku12.

Prezydent Barack Obama poinfor-
mował 22 września 2010 r. o zamiarze 
mianowania E. Dodaro na Kontro-
lera Generalnego; formalnie decyzja 
nastąpiła 23 września. Dalsza część 
procedury nominacyjnej odbyła się 
w Senacie. Senacka Komisja ds. Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego i Spraw 
Rządowych przeprowadziła 18 listo-
pada 2010 r. przesłuchanie nominata13. 
Po dyskusji, na kolejnym posiedzeniu 
30 listopada, Komisja jednomyślnie 
zaleciła Senatowi wyrażenie zgody na 

nominację. Senat wyraził ją 22 grud-
nia 2010 r.14

Eugene L. Dodaro ukończył studia 
w zakresie rachunkowości w 1973 r.  
Bezpośrednio potem rozpoczął pracę 
w amerykańskim najwyższym organie 
kontroli. Zajmował się kontrolą i ewa-
luacją (oceną) programów rządowych, 
pracował na różnych stanowiskach, 
stopniowo awansując na kierownicze. 
W latach 1993–1999 był szefem kluczo-
wego Departamentu ds. Rachunkowości 
i Zarządzania Informacją, a od 1999 r. 
– dyrektorem generalnym (Chief Ope-
rating Officer); to stanowisko było dru-
gim co do ważności w Urzędzie. Od 
momentu ustąpienia D. Walkera, Euge-
ne L. Dodaro tymczasowo pełnił obo-
wiązki kontrolera generalnego15.

dr JACEK MAZUR, 
doradca prezesa NIK

12 D. Clarke: Republicans Press to Lop Bilmes From List of Comptroller General Candidates, “CQ On-
line News”, March 18, 2010; J. Breul: Final Four to lead the GAO?, <http://bizgov.wordpress.
com/2010/03/22/final-four-to-lead-the-gao>; tegoż: 5 (not just 4) names to be Comptroller General, 
<http://bizgov.wordpress.com/2010/03/26/5-not-just-4-names-to-be-comptroller-general>; Despera-
tely Seeking Watchdog (editorial), “The New York Times”, April 5, 2010. 

13 Tekst oświadczenia E. Dodaro dostępny jest na stronie Urzędu: <http://www.gao.gov/new.items/testi-
mony_confirmation_hearing2010nov18.pdf>.

14 Zaprzysiężenie na stanowisko Kontrolera Generalnego nastąpiło 30 grudnia 2010 r.
15 Zgodnie z przepisami ustawowymi istnieje stanowisko „zastępcy Kontrolera Generalnego” (Deputy 

Comptroller General), jednak od 1980 r. pozostaje ono nieobsadzone.
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1 Na temat poprzednich zebrań łączników zob. J. Mazur: Zebranie łączników najwyższych organów kontroli 
Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 4/2008, nr 3/2006, nr 3/2005.

2 SIGMA (Support for Improvement In Governance and Management) – wspólna inicjatywa Komisji Euro-
pejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie reform administracji pub-
licznej, skierowana do państw Europy Środkowej i Wschodniej w celu wspierania krajów kandydujących 
i potencjalnie kandydujących do UE.

Łącznicy najwyższych organów kontroli 
(NOK) państw Unii Europejskiej, a także 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowe-
go (ETO) spotykają się zwykle dwa razy 
do roku w celu przygotowania tematów 
dotyczących kontroli środków unijnych, 
które ich zdaniem powinny być przed-
miotem corocznych obrad Komitetu Kon-
taktowego prezesów tych instytucji1. 

W ostatnim zebraniu, zorganizowanym 
w Luksemburgu 9-10 grudnia 2010 r., 
któremu przewodniczył ETO, w charak-
terze obserwatorów uczestniczyli także 
łącznicy z najwyższych organów kontro-
li krajów kandydujących i potencjalnie 

kandydujących do UE (Albanii, Bośni 
i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, 
Macedonii, Serbii, Turcji) oraz przedsta-
wicielka SIGMA2. Najwyższą Izbę Kon-
troli reprezentował łącznik NIK Jacek 
Mazur oraz jego zastępca Ewa Miękina.

Obrady koncentrowały się na zagad-
nieniach związanych z nową organizacją 
pracy łączników i nowym podejściem 
do przygotowania i prowadzenia zebrań 
Komitetu Kontaktowego (KK). Wyod-
rębniono tu cztery obszary tematyczne:
• ocena zebrania KK, które odbyło się 
w październiku 2010 r.;
• przyszłe zasady funkcjonowania KK, 
mające na celu usprawnienie przygoto-
wań i prowadzenia zebrań Komitetu;

Obrady dotyczyły kontroli finansów UE, zwłaszcza zmian w rozporzą-
dzeniu finansowym, oraz kontroli koordynowanych z ETO. Dyskutowa-
no też nad zmianą organizacji pracy łączników oraz nowym podejściem 
do przygotowania i prowadzenia zebrań Komitetu Kontaktowego. 

Zebranie łączników organów kontroli 
Unii Europejskiej

EWA MIĘKINA

Spotkanie w Luksemburgu
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• kluczowe bieżące i przyszłe zagadnie-
nia związane z kontrolą finansów Unii 
Europejskiej;
• pozostałe sprawy.

Oto najważniejsze tematy dyskusji.

Omówienie organizacji 
ostatniego zebrania KK
Uczestnicy zebrania przeanalizowali or-
ganizację i przebieg ostatniego zebrania 
KK, które odbyło się 19 i 20 październi-
ka 2010 r. w Luksemburgu. Ich zdaniem, 
było produktywne ze względu na odpo-
wiedni dobór tematów, dobrym pomy-
słem okazało się też współprzewodnicze-
nie zebraniu przez prezesa ETO i prezesa 
Trybunału Obrachunkowego Francji. 

Zauważono jednak, że istnieją obsza-
ry, które można by usprawnić. Daniele 
Lamarque, łączniczka NOK Francji, 
postulowała skrócenie czasu przezna-
czonego na sprawozdania poszczegól-

nych grup roboczych i ograniczenie się 
tylko do wystąpień tych, które kończą 
swoją pracę. Łącznicy zgodzili się z jej 
propozycją, aby rozważyć opracowywa-
nie krótkich informacji, zawierających 
kluczowe kwestie, które byłyby z wy-
przedzeniem przekazywane do wia-
domości szefów NOK, dzięki czemu 
mieliby oni materiał do ewentualnych 
dyskusji podczas zebrań. Sugestia łącz-
nika NOK Francji wpisuje się w ogólny 
postulat dotyczący zwiększenia liczby 
debat podczas obrad KK. 

Kontrole koordynowane z ETO
Simone Melis z holenderskiego NOK 
omówiła organizację kontroli koordyno-
wanej, którą jej urząd przeprowadza we 
współpracy z ETO, dotyczącą wydatków 
na wspólną politykę rolną, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kontroli systemów 
rejestracji działek rolnych. Jest ona rea-

Fo
t.

 E
TO

Uczestnicy zebrania w Luksemburgu.
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lizowana na podstawie umowy zawartej 
między obiema instytucjami. Podstawę 
działań kontrolnych stanowi szczegółowy 
plan pracy, zakładający zbadanie przez 
mieszane zespoły kontrolne zarówno sy-
stemów, jak i 55 transakcji (kombinacja 
holenderskiej metody jednolitej kontroli 
oraz bezpośrednich procedur kontrol-
nych ETO). Obie instytucje opracują 
własne sprawozdania.

Radek Majer z NOK Czech podzielił 
się doświadczeniami jego instytucji z po-
dobnej kontroli koordynowanej realizo-
wanej wspólnie z ETO, która dotyczy 
środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Badane są główne 
systemy kontroli i nadzoru zabezpiecza-
jące legalność i prawidłowość, a także 
transakcje na szczeblu końcowych be-
neficjentów. Tak jak w przypadku badań 
przeprowadzanych przez holenderski 
NOK i ETO, powołane zostały mieszane 
zespoły kontrolne, które pracują według 
wspólnie ustalonych procedur. Czeski 
NOK i ETO wymienią między sobą 
dokumentację kontrolną, jednak każda 
z tych instytucji opracuje własne sprawo-
zdanie (zostaną one opublikowane w li-
stopadzie). Wyniki i wnioski będą przed-
stawione na kolejnym zebraniu KK.

Pytania Komisji Europejskiej
W grudniu 2010 r. Komisja Europejska 
przesłała do wszystkich państw człon-
kowskich Unii Europejskiej kwestio-
nariusz dotyczący ustaleń związanych 
ze sprawozdaniem rocznym ETO za 
2009 r. Część spośród pytań skiero-
wana była do najwyższych organów 
kontroli. Dotyczyły one: popierania 
przez NOK idei wprowadzenia zasa-
dy jednolitej kontroli jako skutecznego 
narzędzia w zarządzaniu środkami UE; 
progu istotności stosowanego do kon-
troli finansowych przeprowadzanych 
przez NOK i ewentualnych jego zmian, 
a także wykorzystania przez najwyższe 
organy kontroli przekazywanych przez 
Komisję Europejską (Dyrekcję Gene-
ralną ds. Budżetu) wykazów płatności 
unijnych dokonanych w roku poprzed-
nim jako podstawy do kontroli, w tym 
do oceny ryzyka.

Łącznik NIK Jacek Mazur wygło-
sił wprowadzenie do dyskusji, przed-
stawiając kontekst, tryb przekazania 
i treść pytań oraz projekt odpowiedzi 
NIK3. Temat wzbudził duże zaintereso-
wanie ze względu na tryb przekazania 
pytań najwyższym organom kontroli 
(nie bezpośrednio przez Komisję, lecz 
przez organy rządowe) oraz ważką ma-

3 Odpowiedzi NIK zostały przesłane (już po zebraniu łączników) do Ministerstwa Finansów, które zwróciło 
się w tej sprawie do Izby. NIK wypowiedziała się, że jeśli chodzi o model jednolitej kontroli, to koncepcja 
ta nie obejmuje NIK jako organu przeprowadzającego kontrolę zewnętrzną, niemniej Izba popiera potrze-
bę podnoszenia efektywności działań systemu kontroli wewnętrznej środków unijnych. NIK zwróciła uwa-
gę, że model kontroli zakładający poleganie na wynikach pracy innych kontrolerów, powinien uwzględniać 
konieczność przeprowadzania okresowej weryfikacji jakości tej pracy. W odniesieniu do progu istotności, 
we wszystkich jednostkach NIK stosowany jest jednakowy 1,5% próg istotności przy badaniu wiarygod-
ności ksiąg w ramach kontroli wykonania budżetu państwa. Co do sprawozdań z płatności przekazywa-
nych przez Komisję Europejską, NIK analizuje możliwość ich wykorzystania, w tym do analizy ryzyka. 
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terię modelu jednolitej kontroli i pro-
gu istotności. Łącznicy przedstawili 
wstępne projekty odpowiedzi swoich 
NOK oraz tryb, w jakim otrzymały 
one pytania od Komisji Europejskiej. 
Zważywszy na złożoność problemu, 
kwestia kontaktów między Komisją 
Europejską a najwyższymi organami 
kontroli oraz ich stanowisk w sprawie 
jednolitego modelu kontroli będą nadal 
przedmiotem zainteresowania łącz-
ników (dyskusja na ten temat będzie 
kontynuowana na zebraniu łączników 
w maju 2011 r. i prawdopodobnie na 
zebraniu KK w październiku 2011 r.).

Zmiana rozporządzenia 
finansowego
Peter Welch, szef gabinetu członka 
ETO z Wielkiej Brytanii, omówił trzy 
tematy związane z opinią Trybunału 
o zmianie rozporządzenia finansowe-
go, opublikowaną w listopadzie 2010 r. 
Obejmowały one: dopuszczalne ryzyko 
błędu (kwestię jego mierzalności i rela-
cji do progu istotności); sposoby zarzą-
dzania oraz odpowiedzialność państw 
członkowskich (krajowe deklaracje, 
ich praktyczne implikacje i koszty sto-
sowania, a także rola KE i zakres jej od-
powiedzialności); kontrolę zewnętrzną 
i sprawozdawczość finansową.

Wystąpienie wywołało ożywioną dys-
kusję, gdyż projekt nowego rozporządze-
nia finansowego zawiera kilka istotnych 
zmian, w tym propozycję wprowadzenia 
krajowych deklaracji we wszystkich ob-
szarach wydatków. Łącznicy chcieliby 
również wiedzieć, za co NOK będą od-
powiedzialne po wejściu w życie nowego 
rozporządzenia. Franz Wascotte, łącznik 

NOK Belgii, wyraził zaniepokojenie mie-
szaniem dwóch różnych pojęć: dopusz-
czalnego ryzyka błędu i progu istotności. 
Według niego, dopuszczalne ryzyko błędu 
ogranicza zakres i metody kontroli (naru-
sza niezależność kontrolerów) i jest staty-
styczną metodą doboru próby w kontroli 
(jedną z wielu metod), pojęciem ilościo-
wym, zaś istotność jest przede wszystkim 
pojęciem z dziedziny rachunkowości, 
a dopiero potem z kontroli.

Pozostałe sprawy
Łącznik NIK przedstawił wyniki ankiety 
opracowanej przez Izbę, zatytułowanej 
„Jakie departamenty NOK prowadzą 
kontrole wydatkowania środków unij-
nych?”. Odpowiedziały na nią 24 naj-
wyższe organy kontroli: w 14 z nich kon-
trole przeprowadzane są zwykle przez 
wiele departamentów, w 10 – głównie 
przez jeden wyspecjalizowany.

Przedstawiciel NOK Finlandii, Sami 
Vuorinen, poruszył kwestię europej-
skiego mechanizmu stabilizacji finan-
sowej i instrumentów pomocy finanso-
wej. Z uwagi na to, że kryzys finansowy 
i cięcia budżetowe to jedne z ważniej-
szych problemów dzisiejszych czasów, 
zaproponował zorganizowanie semina-
rium na ten temat.

Simone Melis z NOK Holandii przed-
stawiła informacje związane z Paktem 
na rzecz Stabilności i Wzrostu, jego 
pierwotne założenia, a także zalecenia 
grupy zadaniowej ustanowionej przez 
Radę Europejską w celu przeanalizo-
wania możliwości ulepszenia sposobów 
rozwiązywania kryzysów finansowych 
i zwiększenia dyscypliny budżetowej. 
Zalecenia obejmują: wzmożenie dyscy-
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pliny fiskalnej, zwiększenie nadzoru 
ekonomicznego, pogłębienie i rozszerze-
nie koordynacji polityki oceny środków 
budżetowych i reform strukturalnych 
w UE/strefie euro, wzmocnienie ram 
zarządzania kryzysem, a także stwo-
rzenie silniejszych instytucji w poszcze-
gólnych państwach, które zapewniłyby 
niezależną analizę, ocenę i prognozy do-
tyczące krajowej polityki fiskalnej4.

Christine Rabenschlag z NOK Nie-
miec omówiła najważniejsze zagadnienia 
poruszane na listopadowych i grudnio-
wych posiedzeniach Komisji Parlamentu 
Europejskiego ds. Kontroli Budżetowej 
(w tym absolutorium wykonania budżetu 
za 2009 r. udzielone Komisji Europejskiej 
przez Parlament Europejski, konkluzje 
rocznego sprawozdania ETO odnoszące 
się do zarządzania dzielonego, dopusz-
czalne ryzyko błędu). Monitorowanie naj-
ważniejszych instytucji unijnych zostało 
uznane przez uczestników zebrania za 
niezwykle istotną sferę, w której łącznicy 
zintensyfikują swoje działania. 

Nowa organizacja pracy
Uczestnicy zebrania bardzo dobrze oce-
nili ponaddziesięcioletnią pracę grupy 
zadaniowej łączników UE ds. współ-
pracy, utworzonej w 1999 r. w celu 
przygotowania koncepcji współpracy 
narodowych organów kontroli i ETO. 
Ponieważ zadanie zostało wykonane, 
łącznicy postanowili o zakończeniu 
pracy grupy. Równocześnie zadecydo-

wali o utworzeniu „grupy sterującej”, 
złożonej z łączników tak zwanej trój-
ki (gospodarzy poprzedniego zebrania 
KK – Francji, najbliższego – ETO, ko-
lejnego – Portugalii) i organizatora te-
gorocznego zebrania łączników (Bułga-
rii). Zadaniem grupy będzie ułatwienie 
koordynacji pracy łączników, a przez to 
przygotowania zebrań KK, w tym ini-
cjowanie nowych projektów. 

Łącznicy zdecydowali również, że 
w celu przygotowania zebrań łączni-
ków i ewentualnie zebrań KK, do po-
szczególnych tematów będą tworzone 
podgrupy. Na zebraniu powołano trzy 
podgrupy:
• do spraw zmian w unijnym rozporzą-
dzeniu finansowym (Niemcy, Holandia 
i Wielka Brytania);
• do spraw możliwości prowadzenia 
przez NOK kontroli wdrażania przez 
rządy postanowień Paktu na rzecz Stabil-
ności i Wzrostu (Holandia i Finlandia);
• do spraw stałego monitorowania 
działań wybranych instytucji UE, skut-
kujących opracowaniem dokumentów 
w sprawach finansów unijnych (Niem-
cy, Polska).

Kolejne zebranie łączników odbędzie 
się w maju tego roku w Bułgarii.

EWA MIĘKINA, 
Departament Organizacyjny NIK

4 Więcej na ten temat zob. <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/
ec/117442.pdf>.
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W uroczystości uczestniczyła, oprócz 
kierownictwa Izby, członków Kole-
gium NIK oraz byłych i obecnych pra-
cowników, także rodzina prezydenta 
− córka Marta Kaczyńska-Dubie-
niecka i brat Jarosław Kaczyński − 
premier RP w latach 2006–2007 
oraz przedstawiciele naczelnych or-
ganów państwa, instytucji publicz-
nych i duchowieństwa. Do gmachu 
Izby przybyli: Ewa Kierzkowska − 
wicemarszałek Sejmu; byli prezesi 
NIK: Janusz Wojciechowki − po-
seł do Parlamentu Europejskiego 

Z życia NIK 

PAMIĘCI LECHA KACZYŃSKIEGO

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie. Uro-
czystość poświęcenia tablicy upamiętniającej Lecha 
Kaczyńskiego, prezesa NIK w latach 1992–1995; po 
lewej biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej 
Marian Duś, obok prezes Jacek Jezierski.
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Nadanie sali posiedzeń w Naj-
wyższej Izbie Kontroli imienia 
Lecha Kaczyńskiego − zmarłego 
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie 
pod Smoleńskiem Prezyden-
ta RP i prezesa NIK w latach 
1992–1995 oraz odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy było kulmi-
nacyjnym punktem obchodów 
przypadającej 7 lutego 2011 roku 
92. rocznicy utworzenia NIK. 
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Tablicę poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu odsłaniają córka Marta Kaczyńska-Dubieniecka i brat 
Jarosław Kaczyński w towarzystwie prezesa NIK Jacka Jezierskiego.

i Mirosław Sekuła − poseł na Sejm; Arkadiusz Czartoryski − przewodniczący sej-
mowej Komisji ds. Kontroli Państwowej oraz prof. Teresa Liszcz − sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego, a także biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Marian Duś, 
który poświęcił tablicę pamiątkową i ks. prałat dr Tadeusz Balewski − proboszcz pa-
rafii św. Aleksandra w Warszawie. W podwójnej roli − gościa i zarazem mówcy − 
w uroczystości uczestniczyła Barbara Matosiuk, była dyrektor Departamentu Planowa-
nia i Koordynacji NIK i wieloletnia redaktor naczelna „Kontroli Państwowej”.

Witając gości, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski wyjaśnił, dlaczego 
jako miejsce upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego wybrano salę posiedzeń. W tej sali 
w 1992 r. nowo wybrany prezes witał pracowników, tu także obradował powoła-
ny przez niego specjalny zespół zajmujący się przygotowaniem pierwszej od roz-
poczęcia przemian demokratycznych w kraju ustawy o NIK, tu wreszcie zapadały 
i zapadają najważniejsze decyzje dotyczące kontroli państwowej w Polsce. Podkre-
ślając znaczenie działalności Lecha Kaczyńskiego dla Izby, prezes Jacek Jezierski 
dodał, że obowiązująca do dziś ustawa dała jej samodzielność i niezależność od 
władzy wykonawczej. Te zaś zapoczątkowały etos kontrolera, który mógł odtąd for-
mułować odważne oceny osób sprawujących władzę w państwie, wiedząc, że ma 
wsparcie przełożonych.
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Wspominając ówczesnego preze-
sa, Barbara Matosiuk akcentowała 
z jednej strony jego determinację 
we wprowadzaniu koniecznych 
zmian w NIK, z drugiej zaś wielką 
otwartość na nowości wynikające 
z potrzeb czasów, na przykład infor-
matyzację instytucji. Jak mówiła, 
ujęła ją również skromność czło-
wieka oraz odwaga przygotowania 
projektu ustawy, która miała służyć 
państwu, a nie jej autorom; wej-
ście w życie ustawy skróciło wszak 
okres urzędowania prezesa Lecha 
Kaczyńskiego w Izbie.

Dziękując za szczególne uszanowanie pamięci brata, Jarosław Kaczyński mówił 
o wielkim przywiązaniu Lecha Kaczyńskiego do Izby i jej pracowników, o czym jako 
Prezydent RP chętnie wspominał publicznie, nie tylko w czasie ważnych dla NIK 
rocznic. Były premier powiedział, że praca w Izbie dała bratu wiedzę o państwie, tak 
przydatną w piastowaniu kolejnych urzędów. Dlatego Lech Kaczyński doceniał rolę 
Najwyższej Izby Kontroli wśród naczelnych organów państwa, dostrzegał jej osiągnię-
cia i z uznaniem nazywał kuźnią kadr. 

Uroczystości w gmachu Najwyższej Izby Kontroli poprzedziły wizyty prezesa, 
wiceprezesów, dyrektorów departamentów i delegatur, pracowników Izby i zapro-
szonych gości w miejscach poświęconych pamięci twórców kontroli państwowej 
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Przy grobie pierwszego prezesa Izby Józefa Hi-
gersbergera na Powązkach, od lewej: wiceprezesi 
Stanisław Jarosz i Marek Zająkała, prezes Jacek 
Jezierski, wiceprezes Józef Górny, dyrektor generalny 
Marek Chodkiewicz i wiceprezes Jacek Kościelniak.

Proboszcz katedry wawelskiej ks. Zdzisław Sochacki 
oraz doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK 
w Krakowie Zbigniew Leraczyk zapalają znicze na 
grobie Marii i Lecha Kaczyńskich.

Prezes NIK Jacek Jezierski jak co roku 
składa kwiaty pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który 92 lata temu 
powołał do życia najwyższy organ kontrol-
ny Rzeczypospolitej.
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Powązki Wojskowe. Delegacja kierownictwa Izby i pracowników przed grobami zmarłych tragicznie 
byłych pracowników NIK: Władysława Stasiaka, Aleksandra Szczygły i Sławomira Skrzypka.
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w Polsce w 1919 r. oraz uczestniczących w tworzeniu jej nowego oblicza w okresie 
prezesury Lecha Kaczyńskiego i zmarłych wraz z nim w katastrofie samolotu prezy-
denckiego 10 kwietnia 2010 r.

Prezes Jacek Jezierski w towarzystwie wiceprezesów: Józefa Górnego, Stanisła-
wa Jarosza, Jacka Kościelniaka, Marka Zająkały oraz dyrektora generalnego Marka 
Chodkiewicza złożył wieniec pod pomnikiem Naczelnika Państwa Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego przed Belwederem. Następnie w parku Ujazdowskim oddano hołd 
pierwszemu premierowi RP Ignacemu Janowi Paderewskiemu. 

Później, na cmentarzu Powązkowskim uczczono pamięć Józefa Higersbergera, 
pierwszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Również na cmentarzu woj-
skowym złożono kwiaty na grobach Władysława Stasiaka − wieloletniego doradcy 
i wicedyrektora Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go NIK, piastującego przed katastrofą smoleńską stanowisko szefa Kancelarii Prezy-
denta RP; Sławomira Skrzypka − niegdyś inspektora katowickiej delegatury NIK, 
a ostatnio prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Aleksandra Szczygły, który do 
października 1995 r. pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Prezesa NIK, a na początku 
2009 r. został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Z nekropolii uczestnicy obchodów udali się na Mszę Świętą za obecnych i byłych 
pracowników NIK w kościele św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży, koncelebro-
waną przez ks. biskupa Mariana Dusia.

W tym samym czasie przedstawiciele krakowskiej delegatury NIK złożyli kwiaty 
przy sarkofagu Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie wawelskiej, a na cmentarzu Rako-
wickim odwiedzili grób Józefa Nentwiga, wiceprezesa Izby w latach 1919–1925. (red.)
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Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje się do zmian wynikających z nowelizacji 
ustawy o NIK, wycofanej z Trybunału Konstytucyjnego i podpisanej przez Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego, która wejdzie w życie 2 czerwca tego roku. 
Powoduje ona konieczność reorganizacji Izby oraz daleko idących modyfikacji 
w procedurze kontrolnej. W NIK trwają właśnie prace nad ich przeprowadzeniem, 
a przebiegać będą w trzech etapach. 

Pierwszy ma dotyczyć organizacji wewnętrznej. Reorganizacja obejmie przede 
wszystkim centralę NIK i polega na ścisłym podziale jednostek organizacyjnych na 
departamenty kontrolne i biura pełniące funkcje administracyjne. Zmiany odnoszą-
ce się do zadań departamentów będą dokonywane tak, aby w możliwie najszerszym 
zakresie uwzględniały istniejące w państwie działy administracji, zakres kompetencji 
komisji sejmowych, podział na funkcje w klasyfikacji zadaniowej budżetu państwa. 
Niewykluczone zatem, że konieczne będzie zwiększenie liczby departamentów kon-
trolnych, aby koncentrując się na mniejszych obszarach, lepiej i szybciej reagowały na 
nowe wyzwania.

Drugi etap zmian obejmie procedurę kontrolną, na wdrożenie której wedle no-
wych zasad Najwyższa Izba Kontroli ma 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Naj-
ważniejsze novum polega na wprowadzeniu jednego dokumentu podsumowującego 
kontrolę w miejsce dwóch – protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego. Prace 
nad nim trwają, a jednostki kontrolne pierwszą próbę opracowania takiego doku-
mentu mają już za sobą. 

Jeśli chodzi o przygotowanie do kontroli, prezes NIK chciałby, aby w większym 
zakresie niż dotychczas przeprowadzane były kontrole rozpoznawcze i wykorzysty-
wane panele ekspertów, co pomoże lepiej rozpoznać obszary zagrożone ryzykiem 
wystąpienia nieprawidłowości.

PRZYGOTOWANIA DO ZMIAN W IZBIE
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Trzeci etap przygotowań do funkcjonowania NIK w nowych realiach ustawowych 
to szkolenia pracowników, które obejmą wszystkich wykonujących i nadzorujących 
czynności kontrolne, a także wspomagających ten proces. Będę one, obok aplikacji 
kontrolerskiej, drugim stopniem szkolenia kadry.

Zdaniem prezesa Jacka Jezierskiego, dostosowanie Izby do wymagań określonych 
nowelizacją ustawy stwarza szansę przeprowadzenia zmian czyniących NIK insty-
tucją sprawniej działającą, której efekty pracy w postaci informacji dla społeczeń-
stwa, parlamentu i rządu będą dawały jak najszerszy obraz państwa i wskazywały 
możliwe sposoby poprawy jego funkcjonowania. Temu ma też służyć planowane 
zwiększenie liczby kontroli doraźnych.

GOŚĆ Z HOLANDII

Saskia J. Stuiveling, pre-
zes Powszechnej Izby 
Obrachunkowej Holan-
dii (Rekenkamer) oraz 
Hayo van der Wal, który 
w holenderskim naczel-
nym organie kontroli 
państwowej zajmuje się 
sprawami międzynaro-
dowymi gościli w Naj-
wyższej Izbie Kontroli 
20 i 21 stycznia 2011 r.

Prezes Stuiveling spra-
wuje swój urząd od roku 
1999, a pod jej kierowni-
ctwem nastąpiło wiele zmian w funkcjonowaniu Izby. Dotyczyły one m.in. opra-
cowania nowej strategii i sposobów prezentacji wyników kontroli oraz utworzenia 
tzw. laboratorium innowacji (innovation lab). Komórka ta zajmuje się poszukiwa-
niem niekonwencjonalnych rozwiązań, a następnie pilotowaniem ich wdrażania 
w działalności kontrolnej. 

Podczas wizyty w Warszawie prezes S. Stuiveling podzieliła się z kierownictwem 
NIK doświadczeniami w zarządzaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Mogą 
one okazać się przydatne w opracowywaniu zmian, jakie mają nastąpić w Izbie 
w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o NIK. Więcej na ten temat 
w kolejnym wydaniu „Kontroli Państwowej”.            (red.)

Prezes holenderskiej Powszechnej Izby Obrachunkowej Saskia 
J. Stuiveling i prezes NIK Jacek Jezierski.
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Listy, polemiki 

Na tle polemicznej wypowiedzi Lecha 
Marcinkowskiego (opublikowanej w po-
przednim numerze „Kontroli Państwo-
wej”) w odniesieniu do mojego artyku-
łu „Kontrola zarządcza w jednostkach 
sektora finansów publicznych – cha-
rakterystyka ogólna” (zamieszczonego 
w „Kontroli Państwowej” nr 5/2010) 
nasuwa się potrzeba przedstawienia 
paru uwag wyjaśniających co do kwe-
stii objętych nieporozumieniem.

Po pierwsze, razi zarzut rzekomo 
niedopuszczalnego skierowania moich 
rozważań na „weryfikacyjny charak-
ter kontroli zarządczej”, nawet w ode-
rwaniu od „słowniczka” zawartego 
w „Podręczniku kontrolera” wydanego 
na potrzeby NIK. Podkreślić jednak 
trzeba, że weryfikacyjno-ocenny cha-
rakter kontroli zarządczej, tak jak zresz-
tą każdej kontroli, w niczym nie kolidu-
je z jej przeznaczeniem w ujęciu art. 68 
ustawy o finansach publicznych (zapew-
nienie realizacji celów i zadań jednostki 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy). Wręcz prze-
ciwnie, taki charakter jest pożądany 
z punktu widzenia celów kontroli wska-

zanych w art. 68 ust. 2 tej ustawy. Kon-
trola zarządcza w powyższym ujęciu nie 
może bowiem ograniczać się tylko do sa-
mych rozwiązań organizacyjnych – jak 
sugeruje L. Marcinkowski – choćby tyl-
ko dlatego, że została powiązana bezpo-
średnio z odpowiedzialnością za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych, 
co zupełnie zostało pominięte w polemi-
ce. Kontrola zarządcza, pomimo swo-
jego werbalnego związku z angielskim 
zwrotem „control(s)”, na który zwrócił 
uwagę mój Adwersarz, nie przestaje być 
kontrolą, stanowiąc zjawisko z jakie-
goś wyjątkowego obszaru, dotychczas 
nieznanego w administracji publicznej. 
Wbrew tezie zawartej w przedmiotowej 
polemice – kontrola zarządcza jest jed-
ną z funkcji zarządzania. 

Krzywdzący jest także zarzut niedo-
puszczalnej koncentracji mojego arty-
kułu na „zagadnieniach finansowych” 
i na „kontroli finansowej”, choćby 
z uwagi na prawo piszącego do różnych 
akcentów w ramach swobody autorskiej. 
Tymczasem o kompleksowym charak-
terze kontroli zarządczej wielokrotnie 
wyraźnie była mowa w moim artykule. 

Na czym polega kontrola zarządcza
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Rzeczywisty zaś spór może dotyczyć cze-
goś innego, a mianowicie czy kontrola 
zarządcza funkcjonuje obok kontroli 
wewnętrznej (w tym finansowej wraz 
z kontrolą o charakterze operacyjnym, 
sprawowaną przez głównego księgowe-
go), tak jak sugeruje L. Marcinkowski, 
czy też „pochłania” kontrolę funkcjonu-
jącą w dotychczasowym ujęciu, tak jak 
przedstawiłem to w artykule. Dlatego 
nie mogę zgodzić się z zarzutami o rze-
komo niedopuszczalnym operowaniu 
„regulaminem wyznaczającym niektóre 
zasady kontroli zarządczej”, „zespołem 
czynności kontrolnych”, „przekazaniem 
przez kierownika czynności pomocniczo-
kontrolnych innym pracownikom” itd., 
a ponadto z przewrotną tezą, że „uza-
sadnienie do rządowego projektu usta-
wy o finansach publicznych nie nakłada 
na kierownika jednostki sprawowania 
bądź kierowania wykonywaniem kon-
troli zarządczej” (por. s. 110). Wydaje 
się, że brak dostatecznych podstaw usta-
wowych do przeciwstawienia kontroli 
zarządczej jakimś odrębnym kontrolom 
wewnętrznym: gospodarki finansowej, 
zamówień publicznych, gospodarki mie-
niem itd. Zmienia się jedynie zakres 
(przedmiot), a przede wszystkim spo-
sób kontroli dotychczas funkcjonującej. 
Z uwagi na jej kompleksowy charakter 
nie powinno się interpretować ustawy 
tak, aby poza kontrolą zarządczą (po-
głębioną) pozostawała jeszcze jakaś 
inna kontrola prewencyjna w ramach 
szeroko pojętej kontroli wewnętrznej. Ze 
względów praktycznych nie można prze-
cież dopuszczać do „mnożenia” kontroli 
wewnętrznych o odmiennym znacze-
niu prawnym. Z tego punktu widzenia 

L. Marcinkowski powinien sobie odpo-
wiedzieć na doniosłe praktycznie py-
tanie: jak należy rozumieć kontrolę, za 
której niewypełnienie lub zaniedbanie 
odpowiada kierownik jednostki sektora 
finansów publicznych na podstawie art. 
5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 
17 ust. 7 oraz art. 17a ust. 5 ustawy z 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych (DzU z 2005 r., nr 14, poz. 114 
ze zm.)? W szczególności, czy samo zor-
ganizowanie kontroli zarządczej chroni 
dostatecznie kierownika przed odpowie-
dzialnością? Czy rzeczywiście bez zna-
czenia są czynności sprawdzające? Moż-
na jedynie polemizować, czy elementy 
wewnętrznej kontroli o charakterze in-
spekcyjnym mieszczą się w ramach kon-
troli zarządczej. Wyraźnie sprzeciwia 
się temu Autor polemiki. Brak jasnego 
stanowiska ustawodawcy upoważnia 
także do pozytywnego wniosku, prze-
de wszystkim z uwagi na kompleksowy 
charakter kontroli zarządczej. Nie bez 
znaczenia jest tu ponadto okoliczność, 
że za zapewnienie skutecznej kontroli 
zarządczej odpowiada nawet minister 
w kierowanym przez siebie dziale oraz 
wójt w gminie (art. 69 ufp), ale można 
oczywiście bronić poglądu o dualistycz-
nej kontroli w tym zakresie.

Ostatni z merytorycznie doniosłych 
zarzutów polemicznych dotyczy części 
artykułu poświęconej kryteriom kon-
troli zarządczej. Szczególnie razi zarzut 
wyrażony w sformułowaniu: „zagad-
nienie ewentualnego wykorzystania 
przez kontrolę zarządczą klasycznych 
kryteriów kontroli – o ile w ogóle można 
mówić o kryteriach kontroli zarządczej 
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– nie zostało jeszcze dostatecznie opra-
cowane w literaturze i wymaga dalszych 
badań”. Czyżby czasopismo „Kontrola 
Państwowa” nie miało charakteru na-
ukowego? Mamy się powstrzymywać 
z próbą wyjaśnienia tego ważnego już 
od ponad roku aspektu kontroli zarząd-
czej, podczas gdy niektórzy kierownicy 
zostali już osądzeni w ramach odpowie-
dzialności za niewypełnienie lub zanie-
dbanie kontroli zarządczej? Jak w ogó-
le może funkcjonować jakakolwiek 
kontrola bez ustawowych kryteriów? 
W ramach doraźnych kryteriów poli-
tycznych, a może jako kontrola zwana 
niekiedy w praktyce „na niucha”? Do-
puszczalność stosowania klasycznych 
kryteriów kontroli (legalności, celowo-
ści, rzetelności i gospodarności) nigdzie 
nie została ograniczona wyłącznie do 
kontroli instytucjonalnej, a w przypad-
ku kontroli zarządczej wynika wyraźnie 
z jej celów wyznaczonych przez art. 68 
ufp. Kontrola zarządcza w ujęciu tego 
przepisu musi mieć także weryfikacyj-
no-ocenny charakter, ponieważ stano-
wi podstawowy instrument kontrolny 
w ręku kierownika jednostki, tym bar-
dziej że ustawa nie przeciwstawia jej 
wyraźnie kontroli wewnętrznej innego 
rodzaju. Organizacyjno-prewencyjne 
aspekty kontroli zarządczej nie mogą 
stać w sprzeczności z jej weryfikacyj-
no-ocenną funkcją, właściwą każdej 
kontroli w administracji. Stąd zdziwie-
nie budzi zastrzeżenie, że niesłusznie 
podkreślam w swoim artykule „rozróż-
nienie pomiędzy kontrolą funkcjonalną 
a samokontrolą i bieżącą weryfikacją 
operacji gospodarczych i finansowych”, 
co ma wynikać „zapewne z podstawo-

wego błędu, jakim jest pomylenie, także 
w tym miejscu, kontroli funkcjonalnej 
oraz kontroli instytucjonalnej”. 

Nietrafne na dodatek jest twierdzenie 
L. Marcinkowskiego jakoby „zgodnie 
z powszechnie przyjętym rozumieniem 
kryterium celowości [kontroli – R.S.], 
zastosowaniem go nie jest ocena, czy 
zachowanie kontrolowanego mieści się 
w dyspozycjach planu rzeczowo-finan-
sowego („zwłaszcza wydatek pieniężny 
powinien zostać oceniony jako celowy, 
gdy został uprzednio zaplanowany, wy-
konany zgodnie z planem”), ponieważ 
ocena zgodności działania z przepisami 
– a do takich bez wątpienia należy na 
przykład ustawa budżetowa – dotyczy 
kryterium legalności”. Kwestia wykony-
wania planów nie była tak postrzegana 
nawet w poprzedniej epoce ustrojowej, 
ponieważ – odmiennie niż wynikałoby 
to z kryterium legalności – niewyko-
nanie planu rzeczowo-finansowego nie 
zawsze zasługiwało na ujemną ocenę, 
obecnie zaś spotyka się często nawet 
z pochwałą, jeśli osiągnięto należyte za-
spokojenie potrzeb (zrealizowano zada-
nia) przy równoczesnym zaoszczędzeniu 
na wydatkach. Dyspozycje planistycz-
ne nie działają bowiem tak jak zwykłe 
normy prawne. Polemika L. Marcin-
kowskiego tym bardziej budzi zaskocze-
nie, że w ogóle nie wskazuje pozytywnie, 
na czym w prawidłowym ujęciu polegać 
ma „celowość”, jako kryterium kontroli 
wydatku finansowego.

dr hab. RYSZARD SZOSTAK, 

prof. nadzw. w Katedrze Prawa 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Pożegnania 

Wiadomość o śmierci dyrektora De-
legatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Krakowie nadeszła wraz z telefonem 
od Jego kochanej żony Ewy dwa dni 
później, gdy byłem po drugiej stronie 
Tatr, na międzynarodowej konferencji 
uniwersyteckiej w Szczyrbskim Plesie 
na Słowacji. Jak w każdej sytuacji na-
głego odejścia bliskiej osoby, nastąpiło 
najpierw zaskoczenie, niedowierzanie, 
a potem dopiero przyszła refleksja, za-
duma i odżyły wspomnienia. W przy-
padku Janka wzbogaciła je podniosła 
i pełna serdeczności uroczystość po-
grzebowa na cmentarzu Rakowickim, 
przez spotkanie z najbliższymi i piękne 
słowa Jego przyjaciół. Wtedy dopie-
ro na nowo poznawałem Człowieka, 
o którym, jak się okazało, tak niewiele 
wiedziałem. Zastanawiam się więc, czy 
wobec ciepłych wspomnień wielu osób 
ważnych dla Krakowa i „Solidarności”, 
mogę coś istotnego powiedzieć i czy 
Ewa słusznie mnie zachęciła do tych 
kilku refleksji. 

Łączyła nas przyjaźń „na odległość” 
– w tym sensie, że On był w Krako-

wie, a ja trochę w Warszawie, trochę 
w rodzinnej Łodzi, przy czym w latach 
współpracy zawodowej widywaliśmy 
się dosyć często, potem tylko przy oka-
zji moich pobytów lub przejazdów przez 
Kraków, okazjonalnie też w Warszawie 
lub Łodzi. Jeśli to tylko było możliwe, 
w spotkaniach z Jankiem i Ewą towa-
rzyszyła mi żona Janina. Jakże niespo-
dziewane było nasze ostatnie spotkanie 
– już tylko z Ewą, na uroczystości po-
grzebowej Janka. Teraz już wszystko 
będzie inne.

Zwyczajem w Najwyższej Izbie Kon-
troli było, że wiceprezesi nadzorowali 
pracę przydzielonych im pod opiekę 
delegatur. Kiedy objąłem tę funkcję 
w 1992 r., przypadła mi, wśród kilku 
innych, delegatura krakowska. Z racji 
sentymentów rodzinnych i uniwersy-
teckich z radością to przyjąłem, po-
dobnie jak decyzję ówczesnego prezesa 
NIK Lecha Kaczyńskiego o powierze-
niu Janowi Dziadoniowi obowiązków 
dyrektora tej delegatury. Nie znałem 
Go wcześniej, ale już pierwsza rozmo-
wa z doktorem Janem Dziadoniem – 

Przyjaźń przetrwała...
Wspomnienie o dyrektorze Janie Dziadoniu
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adiunktem w Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie i znanym działaczem „So-
lidarności” – pozwalała przypuszczać, 
że wybór kandydata na nowego dyrek-
tora delegatury jest bardzo obiecujący. 

Janek ujmował nas swoim spokojem 
i rozwagą dokonywanych ocen i podej-
mowanych decyzji. Nie miał częstego 
w owym czasie spojrzenia rewolucjo-
nisty na sprawy kadrowe w urzędach 
państwowych; przeciwnie, z dystan-
sem podchodził do podpowiadanych 
zmian personalnych i umiał docenić 
oddanych swej pracy podwładnych, 
nie klasyfikując ich według przeszłych 
wyborów politycznych. Liczyła się fa-
chowość i umiejętności inspektorów 
w prowadzeniu i dokumentowaniu 
kontroli, według nowego modelu celów 
i zadań Najwyższej Izby Kontroli jako 
najwyższego organu kontroli funkcjo-
nowania demokratycznego państwa, 
które się właśnie tworzyło. Dziesiątki 
zupełnie nowych, dawniej nieznanych 
obszarów kontroli wymagało wzmoc-
nienia grona pracowników ludźmi 
wykształconymi i z doświadczeniem 
praktycznym w dziedzinie ekonomii, 
prawa, zarządzania, bankowości, finan-
sów, rachunkowości, z mniejszym już 
zaangażowaniem inżynierskim i wie-
dzą produkcyjną, jak to miało miejsce 
w przeszłości.

Stworzenie nowego spojrzenia na 
codzienne funkcjonowanie NIK w pro-
cesach reformowania państwa, jego go-
spodarki i życia społecznego w nowych 
uwarunkowaniach prawnych wymagało 
do kierowania Izbą w jej delegaturach 
takich ludzi, jak doktor Jan Dziadoń. 

Mających wiedzę i rozumiejących głę-
boki sens przekształcania państwa, ob-
darzonych silną wolą, popartą własnym 
doświadczeniem w dążeniu do demo-
kratycznej Polski, aby osiągnąć założone 
cele. Toteż – obok kierowania delegatu-
rą w Krakowie – Jan włączył się w dzia-
łalność szkoleniową, wykorzystując 
z powodzeniem praktykę pracy dydak-
tycznej na uczelni. Pozostał zresztą na 
niej nadal, z moim gorącym poparciem, 
bowiem to zapewniało Mu styczność 
z wszelkimi nowościami w tak ważnej 
dziedzinie, jak zarządzanie, w której 
się specjalizował. Żałuję tylko, że nie 
udało mi się w czasie wspólnego nasze-
go funkcjonowania w Izbie – do wios-
ny 1997 r. – skłonić Go do na tyle in-
tensywnej pracy naukowej, aby dopiął 
habilitację. Był bardzo zdolny i jest dla 
mnie oczywiste, że mając tak bogatą 
wiedzę praktyczną, jaką dawała praca 
w NIK, habilitacja, a potem profesura 
były możliwe i zapewne dla Niego sa-
tysfakcjonujące. 

Wybrał jednak, od 2003 r., defini-
tywnie drogę urzędnika państwowego 
wysokiego szczebla, a do tego stopnie 
naukowe wyższe od doktora nie były 
potrzebne. Uznał, że dobrze potrafi 
się zaangażować tylko w jednej sferze, 
oddając jej umiejętności i serce. Swoją 
postawą i zaangażowaniem w budowa-
nie nowej pozycji kontroli państwowej 
w Polsce i na forum międzynarodo-
wym osiągnął znaczącą, trwałą pozycję. 
Wielokrotnie wypowiadał się na te-
mat regulacji ustrojowych Najwyższej 
Izby Kontroli, jej procedury kontrolnej 
i efektywności działania, projektów 
reform i zmian skierowanych na umac-
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nianie pozycji Izby i efektów prowa-
dzonych kontroli. Miał umiejętność 
przekonywania do swoich racji, choć 
wypowiadał się zawsze bardzo elegan-
cko, może nawet nazbyt delikatnie. 
Obserwowałem to także w niedawnym 
czasie, gdy byłem zapraszany przez kie-
rownictwo NIK do współpracy przy 
projektach legislacyjnych oraz przy 
innych okazjach, dających możliwość 
wspólnej z Jankiem rozmowy, dyskusji, 
wymiany poglądów.

Wiedziałem o zaangażowaniu spo-
łecznym Janka. Udział w gronie dzwon-
ników wawelskiego „Zygmunta” przyj-
mowałem ze swoistym namaszczeniem, 
uważając to za coś niezwykłego, dostęp-
nego wybranym i to tylko w Krakowie. 
Nieraz wspominał o swojej aktywności 
harcerskiej, ale zawsze skromnie, nigdy 
nie czynił tego w sposób, który mógłby 
świadczyć o tym, że Jego więzi z har-
cerstwem są nadal tak żywe. Uświado-
miłem to sobie dopiero na pogrzebie. 
A wiedział przecież nie tylko o moich 
i żony silnych związkach z ZHP, bo 
tam się poznaliśmy jeszcze w szkole 
średniej, ale i o moim przewodniczeniu 
Związkowi przez wiele lat po odrodze-
niu się harcerstwa w Polsce. Powodów 
swoistej dyskrecji w tym względzie już 
nie poznamy. Było dla nas jednak wzru-
szające widzieć na cmentarzu wierne 
harcerskie grono, zbierające ofiary na 
szlachetny cel w imię pamięci Druha 
Dziadonia.

Ujmujący był dom Ewy i Janka 
– mieszkanie pełne pamiątek rodzin-
nych, obrazów, mebli. Pozostanie mi 
w pamięci, podobnie jak nasze pisanie 
do siebie, telefonowanie i niezobowią-

zujące spotkania po moim odejściu 
z NIK, podczas gdy Janek dyrekto-
rował aż osiemnaście lat i mógł z po-
wodzeniem dalej… To były zawsze 
kontakty serdeczne i choć nieczęste 
– przez to może dodatkowo pełne tre-
ści. W Krakowie szczególnie osobiste 
– w mieszkaniu albo w restauracyjce, 
kiedyś w delegaturze, bo chciałem 
zobaczyć, co się zmieniło, a sporo się 
tam przez lata zmieniło na korzyść. 
Wszędzie widoczna była ręka Jana 
i współpracowników, których bardzo 
szanował i o nich dbał, żył ich dobry-
mi i gorszymi chwilami. Miał przy 
tym zacne grono przyjaciół spoza Izby, 
jeszcze z działalności solidarnościo-
wej. Pamiętam wizytę u ówczesnego 
wojewody Tadeusza Piekarza, który 
z serdecznością odnosił się do Jana, 
choć w niczym nie dali poznać, że ich 
przyjaźń jest tak silna; dowiedziałem 
się o tym także dopiero w związ-
ku z pogrzebem. Takich znaczących 
i poważanych powszechnie w Krako-
wie osób było w otoczeniu Jana wiele 
i to jest ogromna wartość, świadcząca 
o rozmiarach straty, jaką jest Jego na-
gła i przedwczesna śmierć.

Przyszła w Tatrach, które Janek, po-
dobnie jak my z żoną, darzył miłością.

Pierwszy obóz wędrowny, który pro-
wadziłem ponad czterdzieści lat temu, 
musiał się kończyć w Tatrach. W har-
cerskim schronisku na Głodówce spę-
dziliśmy mnóstwo czasu, do niedawna 
jeżdżąc tam przy każdej okazji. 

U podnóża Tatr, oczywiście, musiała 
się odbyć okresowa narada dyrektorów 
delegatur NIK, które nadzorowałem – 
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włącznie z harcerskim ogniskiem, pstrą-
gami u pani Bigosowej i najpiękniejszym 
jaki istnieje widokiem na góry. Wraz 
z Jankiem wspominaliśmy ją przez wie-
le lat, oglądając zachowane zdjęcia. 

Teraz już zawsze gdy będę w Krakowie 
albo w Tatrach, jawić się będzie we wspo-
mnieniach postać skromnego, dobrego 
Człowieka, a jednocześnie energicznego, 
kompetentnego Szefa krakowskiej dele-

gatury Najwyższej Izby Kontroli – dokto-
ra Jana Dziadonia, z którym autentyczna 
przyjaźń przetrwała aż do pożegnania na 
cmentarzu Rakowickim. 

prof. zw. dr hab. WOJCIECH  JAN 
KATNER, sędzia Sądu Najwyższego, 
wiceprezes NIK w latach 1992–1997
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Wiadomość o śmierci szefa Delegatury 
Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie 
była wstrząsem nie tylko dla grona Jego 
najbliższych i przyjaciół, ale poruszyła 
miasto. Bo Jan Dziadoń przez całe swoje 
pracowite życie służył ludziom, na bar-
dzo różnych polach swojej aktywności.

Śmierć Przyjaciela to ogromna pust-
ka, ale i potrzeba rozmowy, której już 
nie będzie, wreszcie próba ponownego 
odkrywania Jego osoby. Kim był Jan 
Dziadoń – człowiek, którego pogrzeb 
zgromadził na cmentarzu Rakowickim 
tak liczne rzesze przedstawicieli bardzo 
różnych środowisk? Co w tej nagle prze-
rwanej drodze Jana było najważniejsze?

Jak opowiedzieć o tej niebanalnej po-
staci – o uczonym, nauczycielu akade-
mickim, działaczu antykomunistycznej 
opozycji, liderze ruchu „Solidarność”, 
państwowcu, którego na wieczną war-
tę odprowadzali również Jego harcerze, 
wawelscy dzwonnicy i przyjaciele gór-
skich wędrówek?

Dzisiaj – kilka miesięcy pod odejściu 
Jana – już jasno widać, że z pejzażu 
miasta zniknęła jedna z najważniej-
szych twarzy krakowskiej rewolucji 
bez rewolucji, przez którą Polska prze-
szła na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku. Na 
Plantach przed Uniwersytetem nie 

spotkamy już cichego bohatera ostat-
nich dwudziestu lat naszej wolności, 
który bezwarunkowo służył Polsce.

Jan Dziadoń był dzieckiem Krakowa. 
To miasto go uformowało. Szkoła pod-
stawowa nr 4 na Smoleńsku i V Liceum 
Ogólnokształcące wyznaczają początek 
Jego drogi. W tej drodze ważne będą 
nie tylko kolejne adresy i ludzie, ale 
i funkcja czasu. Lata sześćdziesiąte i sie-
demdziesiąte – czas dojrzewania Janka 
– to w Krakowie rozkwit tej szczególnej 
atmosfery, którą tworzyli: Karol Woj-
tyła z „Tygodnikiem Powszechnym” 
i studenci bici przez milicję w 1968 r., 
i Tadeusz Kantor z jego „Umarłą Kla-
są”, i robotnicy Nowej Huty budujący 
w Bieńczycach swoją Arkę Pana…

W tym niezwykłym środowisku, ży-
jącym obok i coraz częściej wbrew ofi-
cjalnie zadekretowanej rzeczywistości, 
dorastało pokolenie późniejszej „Soli-
darności”. Wówczas bardzo ważnym 
sposobem na dojrzewanie była „uciecz-
ka” w harcerstwo i góry. To doświad-
czenie całej generacji Jana i jego własna 
przygoda jako instruktora harcerskiego, 
drużynowego i szczepowego „Leśnych 
Ludzi”. Ideałom harcerskim pozostał 
wierny przez całe życie.

Ta szczególna formacja, którą da-
wał nam wówczas Kraków, miała róż-
ne stopnie wtajemniczenia. Janek już 
w latach siedemdziesiątych dostąpił 
szczególnego zaszczytu: został jednym 
z dzwonników „Zygmunta” i pozostał 

Wspomnienie o przyjacielu 
Janie Dziadoniu
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nim przez ponad trzydzieści lat, do 
swych ostatnich dni. Ten królewski 
dzwon to szczególny świadek histo-
rii i jeden z istotnych symboli naszej 
tożsamości. „Zygmunt” dzwonił pol-
skim królom, dzwonił na pogrzebach 
Mickiewicza, Piłsudskiego i generała 
Sikorskiego. W czasach PRL-u stał 
się symbolem niezależności wobec sy-
stemu komunistycznego – zwłaszcza 
3 maja i 11 listopada. Grupa kilkuna-
stu dzwonników, koniecznych do uru-
chomienia tego największego polskiego 
dzwonu, to od czasów kardynała Woj-
tyły elita intelektualna Krakowa. Nie 
przypadkiem też w czasie stanu wojen-
nego dzwonnicy wawelscy – a wśród 
nich Jan – dzwonili przeciwko systemo-
wi zniewolenia. Jedyna w tym gronie 
kobieta tak po latach wspomina Janka: 
„Mizernej postury i wielki duchem. 
Trudny adwersarz w dyskusjach, cięte-
go dowcipu, mistrz precyzji w słowach. 
Otwarty na innych i niezmiennie życz-
liwy dla bliźnich, także tych małych 
zasług. Niewiele mówił, robił wiele dla 
innych. Kochał życie takim, jakim ono 
jest i doceniał drobne przyjemności co-
dziennej egzystencji”.

Ważnym adresem na krakowskiej 
drodze Jana Dziadonia stała się ulica 
Rakowicka 27. Świeżo upieczony ma-
turzysta wybrał w 1969 r. studia na 
kierunku Organizacji i Zarządzania 
ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej (dzisiaj Uniwersytetu Ekonomicz-
nego). Co o tym przesądziło? Można 
tylko spekulować, na ile wybór nowego 
wówczas kierunku studiów miał być 
dla Janka alternatywą wobec zideologi-
zowanej – zwłaszcza po marcu 1968 r. 

– ekonomii. Był jednak niewątpliwie 
decyzją świadomą. Świadczy o tym 
pasmo sukcesów młodego badacza, 
od 1974 r. asystenta w Instytucie Or-
ganizacji i Zarządzania. Jego obszar 
zainteresowań naukowych dotyczył or-
ganizacji procesów wytwórczych, ba-
dania struktur organizacyjnych, oceny 
sprawności systemów zarządzania. Był 
to w ówczesnej polskiej rzeczywistości 
obszar nowy. Owocem tej chęci pozna-
nia stała się Jego rozprawa doktorska pt. 
„Metodyka oceny funkcjonalności sy-
stemu zarządzania w przedsiębiorstwie 
przemysłowym”, obroniona w 1982 r. 
na ówczesnej Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie. Nie miejsce tutaj na oce-
nę bogatego dorobku naukowego dok-
tora Jana Dziadonia, który do września 
2003 r. pełnił w Akademii swoją misję 
uczonego i nauczyciela. To Akademii 
zawdzięczam moją przyjaźń z Jankiem. 
Poznaliśmy się jako asystenci jeszcze 
przed Sierpniem 1980, w atmosferze 
wolności i kontestacji.

Rok 1980 pochłonął Janka – jak wielu 
z naszego pokolenia. Dopiero teraz, po 
Jego śmierci, odkrywam kartę z Jego 
życia, o której tak mało wiedzieliśmy. 
Kartę z czasów stanu wojennego. Dziś 
jest już ona ujęta w biogramie dr. Jana 
Dziadonia, zamieszczonym w Encyklo-
pedii „Solidarności”. Z „Solidarnością” 
związał się we wrześniu 1980 r., na ze-
braniu założycielskim Związku w na-
szej Akademii. Szybko jednak wypły-
nął na szerokie solidarnościowe wody 
– jako doradca Związku i współautor 
artykułów na temat struktury organi-
zacyjnej „S” w Regionie Małopolska, 
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a po 13 grudnia 1981 r. jako członek 
konspiracyjnych władz Regionu. W la-
tach 1982–1984 był przesłuchiwany 
przez SB. Swoje mieszkanie, w którym 
dokonano również przeszukania, uży-
czał na tajne spotkania związkowe, co 
w czasie stanu wojennego wymagało 
odwagi. Prof. Jerzy Zdrada, członek 
władz podziemnej „Solidarności”, tak 
charakteryzował ówczesne zaangażo-
wanie doktora Dziadonia: „Janek był 
jednym z najskuteczniejszych w dzia-
łaniu i równocześnie jednym z najbar-
dziej oddanych sprawie działaczem 
w okresie podziemnej ’Solidarności‘. 
Należał do grupy osób, które konsul-
towały i ustalały plan działań podej-
mowanych przez Związek w stanie 
wojennym zarówno w Małopolsce, jak 
i w całym kraju”. Jan Dziadoń kierował 
niezwykle ważną akcją kontroli fre-
kwencji wyborczej w „wyborach” do 
Rad Narodowych w 1984 r. (we współ-
pracy z Tadeuszem Syryjczykiem i grupą 
statystyków z Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, kierowanej przez Henry-
ka Baranka) i do Sejmu PRL w 1985 r., 
wykazując wiele nadużyć władz komu-
nistycznych. Od 1985 r. był członkiem 
grupy doradczej Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej „Solidarność”, ps. „Pa-
weł Tar”, a także współpracownikiem 
i wykładowcą Chrześcijańskiego Uni-
wersytetu Robotniczego im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Krakowie 
Mistrzejowicach, powołanego z inicja-
tywy ks. Kazimierza Jancarza.

Dobrze pamiętam dzień, kiedy 
w 1988 r. dr Jan Dziadoń zorganizo-
wał w Akademii Ekonomicznej ze-
branie Komitetu Założycielskiego „S” 

Akademii Ekonomicznej. Był wówczas 
naszym niekwestionowanym liderem, 
a przy tym osobą wielkiej dyskrecji 
i skromności. Temu wyjściu z pod-
ziemia towarzyszyła działalność Jana 
w strukturach Regionalnego Komitetu 
„Solidarności” jako rzecznika prasowe-
go (od 12 września 1988 r.), a następnie 
sekretarza jawnego RKS „Małopolska”. 

Wiosną 1989 r. rozpoczął się też naj-
ważniejszy etap życia dr. Jana Dziado-
nia – budowanie Niepodległej. Dla wy-
chodzącej z podziemia opozycji wybory 
4 czerwca miały się stać testem na siłę 
społecznego zaufania do ludzi „Solidar-
ności”. Wielu zadawało też sobie pytanie, 
czy tak pomyślane wybory nie okażą się 
kolejnym oszustwem komunistów. Za-
równo kontrolowane przez reżim media, 
jak i działania tajnych służb, codziennie 
uprawdopodobniały tę tezę. W tym 
kontekście dzień wyborów 4 czerwca 
należy uznać za jeden z cudów w histo-
rii nowoczesnej Europy.

Jan Dziadoń miał w tym cudzie 
swój udział. Uczestniczył 10 kwietnia 
1989 r. w zebraniu założycielskim Ko-
mitetu Obywatelskiego. Jako członek 
Małopolskiego, a następnie Krakow-
skiego Komitetu Obywatelskiego „S”, 
był w epicentrum „pokojowej rewolu-
cji”, jaka dokonywała się w jego uko-
chanym mieście. Profesor Zygmunt 
Kolenda, ówczesny przewodniczący 
KKO, wspominał po śmierci Jana ten 
czas: „W 1989 r. przygotowaliśmy ra-
zem wybory do Sejmu. [Janek] był nie-
prawdopodobnie konkretny i wszelkie 
próby ’nawijania‘ demaskował natych-
miast, z wielką kulturą i cierpliwoś-
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cią. Odegrał ogromną rolę jeśli chodzi 
o kierunek, w którym poszedł Komitet 
Obywatelski w Krakowie”. Spektaku-
larne zwycięstwo krakowskiej „Solidar-
ności” było w czerwcu 1989 r.  również 
zwycięstwem Jana. Co charaktery-
styczne, nie szukał wówczas dla siebie 
miejsca w tworzących się na przełomie 
1989 i 1990 r. nowych strukturach 
władzy. Skromność, ale i odpowiedzial-
ność nakazywały mu być wówczas ze 
Związkiem – Jego Związkiem. Dlatego 
w najtrudniejszych latach 1989–1992 
pełnił funkcje sekretarza, a następnie 
wiceprzewodniczącego Zarządu Regio-
nu Małopolska NSZZ „S”.

Wraz z pierwszymi reformami na 
przełomie 1989 i 1990 r. rozpoczęła 
się w Polsce wyraźna transformacja sił 
demokratycznych. „Solidarność” prze-
chodziła ewolucję od misji głoszenia 
prawdy i moralności do walki o władzę, 
sporów o wizję państwa, budowania 
demokracji i wejścia na ścieżkę rozwo-
ju, tworzenia nowego społeczeństwa 
i poszukiwania dla Polski nowego miej-
sca w świecie. W czasach tej gwałtow-
nej zmiany i narastających konfliktów 
społecznych Jan wybrał najtrudniejszą 
robotę. Jako wiceprzewodniczący ma-
łopolskiej „Solidarności”, ze swej no-
wej kwatery przy placu Szczepańskim 
służył swoją bezcenną wówczas wiedzą 
ekonomiczną w rozwiązywaniu wielu 
trudnych spraw. Walka o Kraków była 
obarczona wieloma znakami zapytania; 
jednym z najważniejszych była sprawa 
Huty Lenina – wielkiego kolosa bez 
ekonomicznej przyszłości, a równo-
cześnie bastionu „Solidarności”. Jan 
był jednym z saperów rozbrajających 

„miny” najtrudniejszych lat naszej 
transformacji.

Z tym wielkim dorobkiem i doświad-
czeniem podjął się w 1993 r. kolejnej 
trudnej misji, obejmując funkcję dy-
rektora Delegatury Najwyższej Izby 
Kontroli w Krakowie. To wówczas doj-
rzał jako państwowiec. Po czasach an-
tykomunistycznego podziemia i trudnej 
pracy związkowej przyszedł czas budo-
wania nowej Polski. Myślę, że NIK dała 
Jankowi niezależność, której nie mogła 
dać polityka – zwłaszcza po lekcji „wojny 
na górze”. Jego krakowską NIK postrze-
galiśmy jako wzór pracy państwowej, 
jako instytucję wiarygodną i kompeten-
tną, a przy tym otwartą na ludzi. W ten 
sposób obywatel Jan Dziadoń realizował 
swoje młodzieńcze ideały o wolnej Pol-
sce i odpowiedzialności wobec niej.

Umarł w Tatrach – nad Morskim 
Okiem – w sercu ukochanych gór, któ-
re ukształtowały Jego charakter i świat 
wartości. 

Janku! Choć nie spotkaliśmy się ni-
gdy na szlaku, choć rzeczywistość wo-
kół nas szybko się zmienia, choć tak 
mało sobie powiedzieliśmy – to świat 
naszych wspólnych wartości pozostaje 
niewzruszony.

Żegnaj Przyjacielu!

JACEK PURCHLA, prof. zw. nauk 
humanistycznych, kierownik katedr na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra-
kowie i Uniwersytecie Jagiellońskim, 
założyciel i dyrektor Międzynarodo-
wego Centrum Kultury w Krakowie
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Sygnały 
o książkach 

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji: 
aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne

Redakcja naukowa Marek Lisiński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s. 405.

Praca powstała w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Przedstawiono w niej nową koncepcję audytu wewnętrznego. Do-
tychczasowe charakterystyki koncentrowały się przede wszystkim na funkcji kon-
trolnej audytu, odniesionej głównie do aspektu finansowego, podczas gdy, zdaniem 
autorów, nowoczesny audyt wewnętrzny powinien być skutecznym instrumentem 
wszechstronnego doskonalenia instytucji. Obok realizowania działań kontrolnych, 
audytor winien aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania firmą, odgrywając 
w niej także rolę doradczą. W części pierwszej książki omówiono główne problemy 
teoretyczno-metodologiczne audytu wewnętrznego, zdefiniowano jego istotę na tle 
bogatej literatury przedmiotu i badań własnych autorów publikacji. Część druga 
dotyczy wykorzystania go do rozwiązywania praktycznych problemów instytucji. 
Przeanalizowano tu różne rodzaje audytu, posługując się konkretnymi przykładami 
zastosowania właściwych im procedur kontrolnych i doradczych.

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Redakcja naukowa Michał Sebastian Bańka i Franciszek Gołembski, 
Oficyna Wydawnicza ASPRA_JR, Warszawa 2010, s. 203.

Książka jest zbiorem rozpraw przygotowanych przez naukowców z polskich ośrod-
ków akademickich, którzy prezentują doświadczenia przedstawicieli podmiotów 
realizujących projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz instytucji 
zarządzających tymi funduszami w Polsce w latach 2007–2013. Każdy z czterech 
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rozdziałów odnosi się do innego obszaru zagadnień. Pierwszy przedstawia fundusze 
unijne jako instrumenty polityki rozwoju, w rozdziale drugim omówiono rolę tych 
funduszy w życiu społeczno-gospodarczym Polski, rozdział trzeci jest analizą korzy-
ści wynikających z integracji Polski z Unią. W ostatniej części zamieszczono dwie 
rozprawy na temat barier politycznych, organizacyjnych i prawnych, utrudniających 
przyjmowanie i efektywne wykorzystywanie omawianych środków. 

Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia 
konkurencyjności regionów oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw

Redakcja naukowa Michał Sebastian Bańka i Franciszek Gołembski, 
Oficyna Wydawnicza ASPRA_JR, Warszawa 2010, s. 241.

Na publikację składają się artykuły naukowców z uczelni Polski i Ukrainy, będące 
wyrazem przemyśleń i doświadczeń osób zajmujących się zarówno teoretycznie, jak 
i praktycznie wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej w celu wsparcia konkuren-
cyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W czterech rozdziałach 
przedstawiono różne aspekty tytułowego problemu: kwestie realizacji programów 
operacyjnych w Polsce; model współpracy klastrowej oraz pozyskiwanie funduszy 
na prace badawczo-rozwojowe; różne formy wspierania małych i średnich przed-
siębiorstw w poszczególnych regionach (na przykładzie województwa podlaskiego 
i podregionu ciechanowsko-płockiego); ukraińskie doświadczenia w relacjach z Unią 
Europejską i ich wpływ na modernizację tamtejszej gospodarki.

Ustawa o lasach. Komentarz

Bartosz Rakoczy, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 274.

Jakkolwiek powszechnie wzrasta zainteresowanie problematyką gospodarki leśnej 
oraz lasami jako dobrem przyrodniczym i cywilizacyjnym, na rynku wydawni-
czym brakuje specjalistycznej literatury prawniczej na ten temat. Prezentowana 
publikacja w pewnej części wypełnia zapotrzebowanie. Autor wyjaśnił znaczenie 
poszczególnych przepisów ustawy, eksponując w komentarzu trzy wątki: cywi-
listyczny (ze zwróceniem uwagi na pojęcie i własność lasu), wartości przyrodni-
czej lasów i ich ochrony oraz gospodarczego wykorzystania. Praca może służyć 
szerokiemu gronu odbiorców – zarówno praktykom profesjonalnie związanym 
z problematyką leśną, jak i naukowcom, studentom oraz funkcjonariuszom wy-
miaru sprawiedliwości.
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specificity, their growing position on financial markets, including the role they 
played at the time of the crisis, as well as the importance of these funds to the Polish 
economy. She also puts questions about the transparency of their functioning and 
about the supervision of their activity.

LESZEK KORCZAK: Accounting for Compensations for Toll-free Use 
of Motorways   71

The NIK has carried out the audit on the functioning of the system of compensations 
paid from the National Road Fund (Krajowy Fundusz Drogowy) to owners of 
motorway licences for toll-free use of motorways by vehicles with toll stickers. The 
aim of the audit was to check the compliance of settlements in this area. It was also 
meant to assess the activities undertaken by the Minister of Infrastructure and the 
Director General of National Roads and Motorways with regard to protection of the 
State Treasury’s interests in agreements on construction and the use of the A1, A2 
and A4 motorways. The article presents the most important findings of the audit and 
conclusions made by the NIK on the basis of these findings.

OTHER AUDITS OF THE NIK    81

Audit Results Published in January 2011 – ed.   81

This section presents basic information on recently published results of audits 
performed by the NIK. This issue comprises audits related to such subjects as, 
among others: flats for poor people, implementation of IT solutions in the Treasury 
Ministry, unions of municipalities, the governmental programme called My Sports 
Fields – Orlik 2012 and national parks.

State and Society   82 

MAGDALENA TABERNACKA: Conditions for Legality of Local Plans   82

The Polish legal system provides for various tools for verification of spatial 
development local plans with regard to legality within the supervision performed in 
accordance with the Act on local self-governments, within the prosecutor’s control, 
within the administrative court’s control and within activities performed by the NIK. 
The article presents the conditions for legality of a local plan: the legal provision on 
including obligatory financial requirements, the rules for including those facultative, 

– 143 – Nr 1/styczeń–luty/2011 143 

       contents



providing the compliance of a local plan with the study on spatial development, as 
well as the procedures for establishing such a plan. It also discusses, on the basis of 
examples, consequences of exceeding local planning authority and consequences of 
adopting an illegal plan.

MARCIN SZYMAŃSKI: Institutional System for Implementation 
of European Funds   100

The solutions for realisation of programmes implemented in the years 2007–2013 
are based, in the first place, on previous experience, but they also take into account 
the volume of funds allocated to Poland – over EUR 67 billion, and the nature 
of individual programmes. Moreover, they consider the NIK’s recommendations 
that were summarised in the overall report on the audit of the use of funds 
from the European Communities’ budget within the cohesion policy. The article 
comprises a thorough presentation of the European Funds implementation system, 
taking account of national solutions and focusing on management and control 
systems.

International Cooperation   113 

JACEK MAZUR: Will Politicians Agree on an Apolitical SAI Head?   113

Eugene L. Dodaro has been appointed the new Head of the SAI of the United States, 
the Government Accountability Office (GAO). For the first time in the 90-year-long 
history of the American SAI, the position of the Comptroller General will be held by 
an employee of the SAI, and not by a politician or another person from outside the 
GAO. The story of his appointment shows, however, that it is not an easy thing for 
politicians to accept an apolitical Head of the SAI.

EWA MIĘKINA: Meeting of Liaison Officers of the Supreme Audit 
Institutions of the European Union   118

The latest meeting of Liaison Officers was organised in Luxembourg and it gathered 
Liaison Officers of the Supreme Audit Institutions (SAIs) from 26 European Union 
member states and the European Court of Auditors (ECA) which chaired the 
meeting. Besides, among the participants in the meeting there were Liaison Officers 
of the SAIs of the countries that are candidates or potential candidates to the EU. The 
meeting focused on issues related to auditing of the EU finances, new organisation 
of works of Liaison Officers and the new approach to preparation and chairing of 
Contact Committee meetings.

– 144 –144 KONTROLA PAŃSTWOWA

contents  



NIK in Brief   123 

Tribute to Lech Kaczyński; Preparations for Changes at the NIK; 
A Guest from the Netherlands – ed.   123

The Supreme Audit Office has been preparing for changes stemming from the 
provisions of the amended Act on the NIK, to be in force from 1 June 2011. The 
management of the NIK listened to the experience of Mrs Saskia Stuiveling, the 
President of the Netherlands Court of Audit, with regard to changes she had 
introduced in her office. While on 7 February, the NIK had the 92nd anniversary of 
its establishment, which was this year celebrated in a special way by its management 
and employees. More information on the anniversary is available in the section 
dedicated to the NIK’s most important events.

Letters, Polemics   129 

RYSZARD SZOSTAK: Once Again on Management Control   129

The author of the article entitled Management Control in Public Finance Sector Units 
– an Overall Description, published in the 5/2010 issue of “Kontrola Państwowa”, 
reacts to the comments of the polemicist who, in the following issue, presented 
a different interpretation of the notion of “management control” and another 
interpretation of the changes introduced in the Act on public finance of 2009.

Farewells   132 

WOJCIECH J. KATNER: Friendship has Survived... 
Tribute to Doctor Jan Dziadoń   132

A tribute to the late Jan Dziadoń, the director of the NIK Regional Branch in Kraków, 
by Wojciech Katner, a judge of the Supreme Court and Vice-President of the NIK in 
the years 1992–1997.

JACEK PURCHLA: Tribute to my Friend Jan Dziadoń   136

Memories about the life and achievements of the head of the NIK Regional Branch 
in Kraków, presented by famous culture animator, the founder and director of the 
International Culture Centre in Kraków and the former Vice-President of the Kraków.

Notes About New Books   140
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INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW

„Kontrola Państwowa” znajduje się na liście wybranych czasopism ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego. Zgodnie z komunikatem ministra nr 16 z 21 czerwca 2010 r., w sprawie zmiany liczby 
punktów dla czasopism naukowych, za artykuł naukowy wydrukowany w naszym dwumiesięcz-
niku autor otrzymuje 9 punktów. Jest to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w piśmie 
nieposiadającym IF (impact factor), który jest publikowany w Journal Citation Report.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty poświęcone tematyce związanej z profilem czasopisma. 
2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3.  Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, w edytorze Word lub dostarczenie 

tekstu na nośniku elektronicznym wraz z jego krótkim streszczeniem. Objętość artykułu, 
z ewentualnymi tabelami i rysunkami, nie powinna w zasadzie przekraczać 15 stron – 34 
wiersze na stronie, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. 

4.  Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym 
tytule. 

5.  Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości 
umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli 
Państwowej”.

6.  Artykuły ukazujące się na łamach „Kontroli Państwowej” są poddawane ocenie recenzentów. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez nich uwag i poprawek.

7.  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skró-
tów, poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

8.  Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
9.  Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 

może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
10.  Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stop-

nia naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu 
lub faksu.
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Dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

2. Adres (miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania)

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

Dane sprzedawcy:

1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”

2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

3. Numer faksu: (22) 444 53 64

Prosimy przysłać zamówienie, a należność wpłacić po otrzymaniu rachunku. 

KUPON PRENUMERATY

PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2011 r. wynosi 108 zł 
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18 zł za jeden zeszyt).
Należności za prenumeratę należy uiszczać dopiero po otrzymaniu rachunku z podaną kwotą. 
Najwyższa Izba Kontroli od 2011 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego podatku VAT, dlate-
go będziemy wystawiać rachunki a nie faktury VAT.
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy fi rmy, dokładnego adre-
su oraz numeru NIP.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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