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Od chwili wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych przepisów dotyczących 
kontroli zarządczej trwa dyskusja na ten temat, także na łamach „Kontroli Państwowej”. 
Niejasna regulacja wywołuje obawy, że instytucja ta, wadliwie zinterpretowana 
i wdrożona w praktyce administracyjnej, okaże się barierą modernizacyjną. Dotyczy 
to m.in. szans upowszechniania w Polsce nowego podejścia do konfliktów w sferze 
administracji publicznej. Autor, po omówieniu współczesnej teorii rozwiązywania 
konfliktów i przedstawieniu uproszczonego modelu jej wykorzystania w praktyce 
zarządzania, dokonuje oglądu w tym świetle instytucji kontroli zarządczej.

MICHAŁ MISTYGACZ: Sądowa kontrola konstytucyjności prawa   29

W większości państw kontynentalnej Europy sądowa kontrola zgodności prawa 
z ustawą zasadniczą sprawowana jest przez szczególny organ władzy sądowniczej 
– sąd konstytucyjny, w Polsce Trybunał Konstytucyjny (TK). Trybunał jest 
samodzielnym, niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej organem 
państwa. Bada zgodność z Konstytucją RP ustaw, umów międzynarodowych oraz 
innych aktów normatywnych; orzeka w sprawie skargi konstytucyjnej, zgodności 
z ustawą zasadniczą celów lub działalności partii politycznych; rozstrzyga spory 
kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa oraz 
w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP. 
Autor przybliża specyfikę TK i ewolucję jego roli po transformacji ustrojowej kraju. 
Przedstawia też uprawnienia oraz charakter i skutki orzeczeń Trybunału.
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DARIUSZ JURCZUK, JACEK MAZUR: Kontrole NIK w sprawach 
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Każdego roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza około 10-15 kontroli proble-
mowych, dotyczących wybranych obszarów zarządzania i wykorzystania środków 
unijnych oraz innych spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 
Celem Izby jest wykrycie uchybień i nieprawidłowości oraz wskazanie rozwiązań 
systemowych usprawniających proces wykorzystywania funduszy UE. Izba dąży do 
tego, aby w ciągu kilku lat objąć kontrolami większość środków unijnych wydawanych 
w Polsce oraz finansowanych z nich programów. Na podstawie kontroli NIK z ostatnich 
czterech lat, związanych z tą problematyką, autorzy przedstawiają mechanizm 
działalności Izby, przykłady ujawnionych uchybień i nieprawidłowości, a także efekty 
kontroli.
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MARIA M. GOSTYŃSKA: Przeszczepianie narządów, tkanek i komórek   58

Tematyka transplantacji wywołuje duże zainteresowanie społeczne. Dlatego 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę organizacji i finansowania systemu 
przeszczepiania narządów, tkanek i komórek. Jej celem była ocena procedur 
związanych z transplantacjami oraz ich dostępności, a także efektów „Narodowego 
programu rozwoju medycyny transplantacyjnej na lata 2006–2009 – Polgraft”. 
Zbadano również sprawowanie nadzoru przez Ministra Zdrowia i inne jednostki do 
tego powołane nad realizacją wspomnianych procedur. Artykuł szczegółowo omawia 
ustalenia kontroli.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK    71 

Wyniki przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2011 – red.   71

Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. 
W tym numerze piszemy o kontroli: stanu technicznego budynków komunalnych 
na Mazowszu; funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji 
w woj. podlaskim; realizacji przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej 
w lasach nienależących do państwa; działań służby celnej i ministra finansów 
związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny przez kolejowe przejście 
graniczne w Przemyślu towarów zawierających alkohol etylowy; restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstw transportu autobusowego; wykonywania zadań 
przez położne środowiskowe; gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w woj. mazowieckim; działań wybranych resortów i instytucji zajmujących 
się międzynarodową współpracą na rzecz rozwoju.
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Bank Światowy szacuje, że każdego roku wręczane są na świecie łapówki w łącznej 
wysokości znacznie przekraczającej 1 bln dolarów. Korupcja powoduje tym większe 
zagrożenie społeczne i gospodarcze, im powszechniej w działania łapownicze angażują 
się osoby stojące na czele administracji państwowej czy politycy podejmujący 
najważniejsze decyzje. Ich znaczący wpływ na rozprzestrzenianie się korupcji 
znalazł się w centrum zainteresowania wielu organizacji międzynarodowych, które 
od połowy ubiegłej dekady obejmują tę kategorię wspólnym terminem: osoby na 
eksponowanych stanowiskach politycznych (politically exposed person – PEP). 
W artykule przedstawiono zakres definicji PEP i scharakteryzowano wzmożone 
środki bezpieczeństwa finansowego wobec nich w prawie polskim, a także omówiono 
główne przejawy działań korupcyjnych takich osób oraz stosowane przez nie sposoby 
prania pieniędzy.

MAREK GESZPRYCH, MICHAŁ BOROWIAK: Ochrona przyrody 
i gospodarka leśna − współzależności prawno-aksjologiczne   93

Analizując tak zarysowany problem badawczy, autorzy odwołują się do wybranych 
elementów prawa ochrony przyrody w lasach, ze zwróceniem uwagi na aspekt 
aksjologiczny norm prawnych odnoszących się do ochrony przyrody i gospodarki 
leśnej. Określają miejsce tych regulacji w systemie prawa ochrony środowiska i na 
tej podstawie wskazują relacje prawno-aksjologiczne zachodzące pomiędzy nimi. 
Zwracają także uwagę na instrumenty zapewniające ochronę zasobów leśnych oraz 
na szczególne wartości przyrodnicze występujące w tych zasobach. Jednocześnie 
wskazują na niedoskonałości obowiązujących krajowych przepisów z zakresu ochrony 
przyrody i gospodarki leśnej. 

WOJCIECH SZYDŁO: Powołanie członka rady nadzorczej spółki 
do rady innego podmiotu tej samej grupy kapitałowej   109

Artykuł prezentuje szczególne regulacje dotyczące możliwości ograniczenia kumulacji 
funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej i członka rady w innych spółkach. 
Odnoszą się one głównie do osób sprawujących funkcje publiczne oraz spółek z udziałem 
Skarbu Państwa. Autor wskazuje na brak w obowiązującym ustawodawstwie ogólnej 
zasady, która zakazywałaby powoływania członka rady nadzorczej spółki akcyjnej 
do rady innej spółki w obrębie tej samej grupy kapitałowej, a zatem w odniesieniu 
do podmiotów dominujących, zależnych czy powiązanych. Wskazuje przy tym, jakie 
rodzi to konsekwencje dla ich funkcjonowania.
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PAWEŁ WIECZOREK: Spór o budowę elektrowni jądrowych w Polsce   126

Zamiary rządu budowy w Polsce elektrowni jądrowych oceniane są niekiedy jako 
krok ryzykowny, który nie tylko nie rozwiąże problemów polskiej energetyki, lecz 
nawet może zaciążyć na perspektywach innych źródeł energii. Po awarii siłowni 
w Fukushimie dochodzą do tego obawy dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji takich 
obiektów. Autor przedstawia argumenty zwolenników i przeciwników energetyki 
jądrowej, odnosząc je do planów rządowych i potrzeb gospodarki.

Współpraca międzynarodowa   146 

JACEK MAZUR: Zebranie prezesów NOK Grupy Wyszehradzkiej 
– kontrole programów współpracy transgranicznej   146

Od kilkunastu lat najwyższe organy kontroli (NOK) krajów Grupy Wyszehradzkiej 
(Czechy, Polska, Słowacja i Węgry), a także Austrii i Słowenii blisko współpracują. 
Coroczne spotkania prezesów umożliwiają dyskusję i poznanie dobrych praktyk 
stosowanych przez inne instytucje. Na tegorocznym zebraniu, które odbyło się 22 i 23 
września w Czechach, zajmowano się między innymi: wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych w pracy NOK; sporządzaniem zbiorczych sprawozdań o zarządzaniu 
środkami UE; kontrolowaniem unijnych programów współpracy transgranicznej; 
ważniejszymi tematami zbliżającego się zebrania szefów NOK Unii.

ZBYSŁAW DOBROWOLSKI: Spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI 
do spraw Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy   152

Na piątym spotkaniu Grupy, której członkiem jest Najwyższa Izba Kontroli, zaaprobo-
wano i skierowano do prac końcowych projekt wytycznych INTOSAI w sprawie roli 
najwyższych organów kontroli państwowej we wzmacnianiu rzetelności, przejrzystości 
i rozliczalności oraz racjonalnego gospodarowania mieniem państwowym, zapre-
zentowany przez przedstawiciela Izby, która kierowała pracami podgrupy wyznaczonej 
do przygotowania wytycznych. Zajmowano się również m.in. sprawą wytycznych 
określających rolę najwyższych organów kontroli (NOK) w zwalczaniu korupcji 
i odzyskiwaniu nienależnie pozyskanych aktywów oraz przyjętym na poprzednim 
spotkaniu planem pracy Grupy; wyznaczono też NOK do realizacji poszczególnych 
zadań.

ZDZISŁAW KASZUBA: Partnerstwo publiczno-prywatne 
– doświadczenia Hiszpanii    156

Autor artykułu przedstawia relację ze zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodar-
ki wyjazdu studyjnego do Madrytu dla przedstawicieli różnych polskich instytucji 
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i organów, który służył poznaniu doświadczeń Hiszpanii w realizacji przedsięwzięć 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Przypomina tamtejsze regulacje 
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kontrolnych Hiszpanii na temat dobrych stron tej formuły i zagrożeń, jakie niesie jej 
stosowanie.
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Kontrola
i audyt

Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów

Kontrola zarządcza a mediacja 
w administracji publicznej

Rozwiązania kwestii relacji między kontrolą zarządczą a mediacją moż-
na poszukiwać na dwa sposoby: z jednej strony konflikty są istotnym 
problemem w administracji, a właściwa kontrola zarządcza powinna 
służyć jego artykulacji i systemowemu eliminowaniu, między innymi 
przez szersze wykorzystanie mediacji. Z drugiej strony, konflikty sta-
nowią istotne uwarunkowanie sprawności kontroli zarządczej; alter-
natywne metody ich rozwiązywania mogą znacząco poprawić szanse 
osiągnięcia celów kontroli.

ANDRZEJ SZPOR

Coraz powszechniej korzysta się – w róż-
nych sferach życia społecznego – z me-
diacji i innych alternatywnych metod 

rozwiązywania konfliktów, polegają-
cych na niewładczej interwencji neu-
tralnych osób trzecich. W Stanach Zjed-
noczonych trzydzieści lat temu uka-
zała się książka „Dochodząc do TAK. 
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Negocjowanie bez poddawania się”1, któ-
ra zrewolucjonizowała myślenie o roz-
wiązywaniu konfliktów. Jej autorami 
są Roger Fisher i William Ury z Uni-
wersytetu Harvarda2. Zyskała popu-
larność na całym świecie i weszła do 
kanonu lektur zalecanych wszystkim, 
którzy muszą radzić sobie w sytuacjach 
konfliktowych. Od tego czasu teoria 
i praktyka rozwiązywania konfliktów 
rozwija się bardzo intensywnie3. Wciąż 
jednak utrzymują się enklawy trady-
cyjnego postrzegania konfliktów i nie-
efektywnego podejścia do nich: to jest 
przekształcania ich w spory prawne 
i kierowania – z zasady – do rozstrzyg-
nięcia w sądach. W Polsce taką enklawą 
w dużej mierze pozostaje administracja 
publiczna – zdominowana przez „kul-
turę stosowania prawa”, którą uznaje 
się za główną barierę w upowszechnia-
niu mediacji w administracji4. W tym 
kontekście z nadzieją trzeba przyjmo-
wać wszelkie reformy administracji 

publicznej, promujące raczej „kulturę 
osiągania rezultatów”5; zwłaszcza re-
formę finansów publicznych z 2009 r. 
i wprowadzenie kontroli zarządczej6. 

Pierwsze komentarze na temat refor-
my – zgłoszone na przykład w dyskusji 
na łamach „Kontroli Państwowej”7 – 
mogą wzbudzać zarazem pewne obawy. 
Nieudana, niejasna regulacja oznacza 
ryzyko, że instytucja kontroli zarząd-
czej, wadliwie zinterpretowana i wdro-
żona w praktyce administracyjnej, 
okaże się w pewnym zakresie barierą 
modernizacyjną. Dotyczy to zwłaszcza 
szans upowszechniania w Polsce no-
wego podejścia do konfliktów w sferze 
administracji publicznej. Warto zatem, 
po skrótowym omówieniu współczes-
nej teorii rozwiązywania konfliktów 
i przedstawieniu uproszczonego modelu 
jej praktycznego wykorzystania w prak-
tyce zarządzania, ponownie przyjrzeć 
się w tym świetle instytucji kontroli za-
rządczej – jej fundamentom ideowym, 

1 Getting to YES: negotiating agreement without giving in, Boston (MA) 1981; tłum. polskie: Warszawa 1992.
2 Współtwórcy tzw. harwardzkiego programu negocjacyjnego; zob. < http://www.pon.harvard.edu>.
3 Szerzej zob. m.in. F. Schulz von Thun: Sztuka rozmawiania, Kraków 2001; M. Deutsch, P. Coleman: 

Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2006; R. Morek: ADR – Alternatywne metody roz-
wiązywania sporów w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004; W. Ury: Dochodząc do zgody, Taszów 
2006; Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009; Ch. Moore: Mediacje. 
Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2010.

4 Zob. T. Górzyńska: Poszukiwanie konsensu w miejsce jednostronności [w:] Prawo do dobrej administracji, 
red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003, s. 371-386; Z. Kmieciak: Mediacja w polskim prawie 
administracyjnym [w:] Mediacja w sprawach administracyjnych, red. H. Machińska, Warszawa 2008, s. 46.

5 Przeciwstawieniem „kultury stosowania prawa” i „kultury osiągania rezultatów” w kontekście moderni-
zacji zarządzania publicznego w Polsce oraz kontroli administracji publicznej posługuje się m.in. J. Pło-
skonka (Zmiany w stosowanych przez polską administrację publiczną metodach i narzędziach, „Kontrola 
Państwowa” nr specjalny 1/2005 r., s. 138–165; Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania 
zadań publicznych, „Służba Cywilna” nr 12/2005 (jesień), s. 7-34; Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2006 r., s.3-28).

6 Artykuł 68 i nast. ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240). 
7 Zob. L. Marcinkowski: Kontrola zarządcza – polemika, „Kontrola Państwowa” nr 6/2010, s. 106-113; 

R. Szostak: Na czym polega kontrola zarządcza, „Kontrola Państwowa” nr 1/2011, s. 129-131.
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funkcjom, treści oraz naturze. Postu-
lat rozwijania programów i systemów 
efektywnego zarządzania konfliktami 
w jednostkach sektora finansów pub-
licznych wydaje się bowiem inspirujący 
w dyskusji o tym, na czym w praktyce 
powinna polegać prawidłowa kontrola 
zarządcza w konkretnej jednostce sek-
tora finansów publicznych. Rozwiązania 
tytułowego problemu relacji między 
kontrolą zarządczą a mediacją w sferze 
administracji publicznej trzeba chy-
ba poszukiwać w dwóch kierunkach: 
z jednej strony konflikty są istotnym 
problemem w administracji publicznej, 
a właściwa kontrola zarządcza powinna 
służyć jego artykulacji i systemowemu 
rozwiązywaniu, między innymi przez 
szersze wykorzystanie mediacji lub in-
nych metod rozwiązywania konfliktów. 
Z drugiej strony, konflikty są istotnym 
uwarunkowaniem sprawności kontroli 
zarządczej; alternatywne metody ich 
rozwiązywania mogą znacząco poprawić 
szanse osiągnięcia celów tej kontroli.

Teoria konfliktów i potrzeba jej 
wykorzystania w administracji
Zbiorowe wysiłki socjologów, psycho-
logów, teoretyków zarządzania, kultu-
roznawców i teoretyków komunikacji, 
podejmowane w ciągu ostatniego pół-
wiecza, zaowocowały nowym spojrze-
niem na konflikty i ludzkie zachowania 
w tego typu sytuacjach. Dotychczasowe 
badania pozwalają dziś nie tylko lepiej 

opisywać oraz oceniać skutki konfliktów 
dla stron i ich otoczenia, ale także prze-
widywać przebieg sytuacji spornych oraz 
interweniować bardziej efektywnie niż 
to zwykle mogą czynić sędziowie.

Warto wymienić przynajmniej czte-
ry podstawowe elementy współczesnej 
teorii konfliktów, przeciwstawiając ją 
klasycznemu, prawniczemu podejściu 
do sporów. Po pierwsze, nie utożsamia 
się już konfliktów z różnicą stanowisk, 
przekonań i racji, między którymi trzeba 
wybrać, rozstrzygając sprawę na podsta-
wie przepisów. Współcześnie widzi się 
raczej w konfliktach dynamiczne zda-
rzenia zachodzące na płaszczyźnie emo-
cji, świadomości i zachowań pomiędzy 
co najmniej dwiema stronami (osoba-
mi lub grupami), którym przypisuje się 
określone dążenia – zarazem współza-
leżne i sprzeczne8. W konfliktach ujaw-
nionych (sporach) stanowiska są lepiej 
lub gorzej przedstawiane (formułowane 
i uzasadniane), lecz bywają zawodne jako 
wskazówki w ustalaniu istoty konfliktu, 
którą jest – wyobrażona lub faktyczna 
– niemożność zaspokojenia potrzeb ze 
względu na zachowanie drugiej strony. Po 
drugie, dostrzega się różnorodne osobi-
ste uwarunkowania przyczyn, przebiegu 
i rezultatów konfliktów: indywidualne 
potrzeby, emocje, wiedzę i światopogląd 
oraz schematy poznawcze, poziom inteli-
gencji oraz empatii, a także umiejętności 
komunikacyjne stron9. Po trzecie, obser-
wuje się w zasadzie pięć modelowych sty-

8 G. Skrzypczak: Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów. Prawnik wobec sytuacji konfliktowych, „Moni-
tor Prawniczy” nr 1/2004, s. 52-53.

9 S. Chełpa, T. Witkowski: Psychologia konfliktów, wyd. 3, Wrocław 2004, s. 35-101.
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lów (strategii) zachowań w konfliktach: 
walkę, uległość, unikanie, kompromis 
i kooperację. Dostrzegając wady i zalety 
każdej z nich w rozmaitych sytuacjach, 
podkreśla się przewagę kooperacji nad 
pozostałymi strategiami (szczególnie nad 
kompromisem), jeśli oceniać je według 
szans na rozwiązanie konfliktu w sposób 
optymalny, konstruktywny i trwały10. Po 
czwarte, zwraca się uwagę na zjawisko 
eskalacji konfliktu – proces stopniowej 
utraty przez strony kontroli nad przebie-
giem konfliktu i odchodzenia od meri-
tum ku samonapędzającej się wymianie 
coraz bardziej destrukcyjnych ciosów11.

Z tej wiedzy płyną praktyczne wnio-
ski dotyczące skutecznego radzenia 
sobie w sytuacjach konfliktowych. 
Uogólniając, zaleca się stronom uni-
kanie eskalacji konfliktu (a zwłaszcza 
procesu sądowego) i podjęcie – przed 
oddaniem sprawy do rozstrzygnięcia 
sędziemu – próby rozwiązania sporu 
wspólnie. Ustalono bowiem, że tylko 
nieliczne konflikty mają rzeczywiście 
charakter pozycyjny i stanowią grę o su-
mie zerowej: zazwyczaj konflikt doty-
czy problemu, a optymalne rozwiązanie 
– zazwyczaj różne od stanowisk pier-
wotnie formułowanych przez strony 
– niekoniecznie polega na wzajemnych 

ustępstwach. Podstawową metodą jego 
wypracowania są negocjacje, prowadzo-
ne na nowych zasadach. Jak przekonują 
Roger Fisher i Wiliam Ury, warto prze-
zwyciężyć klasyczny dylemat: „twarda 
bądź miękka postawa w konflikcie”12. 
Efektywniejsze okazuje się „miękkie” 
podejście do ludzi, a twarde – do prob-
lemu. Porozumieniu sprzyja też kon-
centrowanie się na interesach, a nie na 
stanowiskach, poszukiwanie możliwo-
ści zaspokojenia interesów wszystkich 
stron, a także wstępne uzgodnienie 
obiektywnych kryteriów (zasad) oceny 
poszczególnych propozycji rozwiązania, 
przedstawianych w toku rozmów. 

Niestety te – nieformalne, bądź pro-
wadzone w formie negocjacji – rozmo-
wy mogą skończyć się niepowodze-
niem: emocje, osobowość, światopogląd 
i rozmaite uwarunkowania zewnętrzne 
utrudniają znalezienie rozwiązania ak-
ceptowalnego dla obu stron. W tej sy-
tuacji warto skorzystać z pomocy zaufa-
nej, lecz neutralnej osoby trzeciej, która 
pomoże przekroczyć bariery informa-
cyjne, komunikacyjne i emocjonalne 
oraz ułatwi poszukiwanie optymalnego, 
konstruktywnego i satysfakcjonującego 
rozwiązania. Na podstawie teorii kon-
fliktów powstały nowe metody ich roz-

10 Mediacje. Teoria i praktyka…, op. cit., s. 63-66.
11 Jw., s. 59-62.
12 Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku jako skuteczniejszą w praktyce ze względu na korzyści uzyskiwane 

w przyszłym porozumieniu wskazywano metodę „cwaniaka”, tj. preferowanie zachowań twardych i wyko-
rzystywanie tzw. pułapki miękkości, w którą nieracjonalnie dał się złapać przeciwnik. Nawet najbardziej 
znany propagator tej metody, Ch. Karass (Give and Take, New York 1974), uznał jednak pod koniec lat 
80., że koncentrowanie się na treści danego porozumienia i pomijanie relacji stron – szczególnie gdy obaj 
negocjatorzy przyjmowali taką samą strategię – stanowiło o słabości tej metody; podaję za: G. Kennedy: 
Negocjacje. Jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjną, Warszawa 1999, s. 42. 
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wiązywania, z mediacją na czele, okre-
ślane wspólnie jako alternatywne bądź 
adekwatne (ADR)13. Nie ma tu miejsca 
na ich wyczerpujące omówienia, można 
jednak – odwołując się do typologii Ta-
nii Sourdin – uporządkować je w mo-
delowy szereg, poczynając od procedur 
ułatwiania (facilitative), przez proce-
dury doradcze (advisory), a kończąc na 
procedurach ustalających (determina-
tive)14. Jak z kolei przekonuje Wiliam 
Ury, rolę „strony trzeciej” warto przypi-
sać wszystkim osobom i grupom – nie-
zależnie od ich świadomości i zgody 
– tworzącym społeczne otoczenie stron, 
o ile strony (mniej lub bardziej świado-
mie) liczą się z ich opinią15. Te osoby 
należy przekonywać do przestrzegania 
następującej zasady ogólnej w sytuacji 
konfliktowej: „w razie konieczności po-
wstrzymuj, gdy to możliwe – rozwiązuj, 
a najlepiej – zapobiegaj”. Autor wy-
odrębnia, omawia i ilustruje licznymi 
przykładami dziesięć potencjalnych ról 
„strony trzeciej” w konflikcie: żywicie-
la, nauczyciela, budowniczego mostów, 
mediatora, arbitra, uzdrowiciela, spra-

wiedliwego, świadka, sędziego, strażni-
ka pokoju16.

Teoria i praktyka ADR jest niezbęd-
na organizacjom, w których działal-
ności konflikty międzyludzkie są czę-
ste17. Opracowuje się w nich – mniej 
lub bardziej złożone – wewnętrzne 
systemy (programy, polityki) zarzą-
dzania konfliktami. Poza szkoleniami 
dla wszystkich pracowników i kierow-
ników, systemy te obejmują zwykle 
procedury identyfikacji konfliktów 
i oceny ich potencjalnego wpływu na 
organizację oraz procedury rozwiązy-
wania sporów. W strukturze wyodręb-
nia się też stanowiska bądź komórki 
organizacyjne do spraw rozwiązywania 
konfliktów. Takie systemowe rozwią-
zania trafiły z sektora prywatnego do 
publicznego (przede wszystkim w kra-
jach anglosaskich)18. W Europie głów-
nym promotorem ADR w sprawach 
administracyjnych jest Rada Europy19, 
niestety jednak efekty jej wysiłków są 
mizerne20, choć przecież administracja 
zmienia się, szukając swej legitymacji 
nie tylko w prawie, ale również w efek-

13 Ang. alternative/appropriate dispute resolution.
14 T. Sourdin: Alternative Dispute Resolution, wyd. 2, Sydney 2005, s. 20. Do pierwszej grupy ta australijska 

badaczka zalicza przykładowo mediację, do drugiej koncyliację i ocenę neutralną, a do trzeciej arbitraż.
15 W. Ury: Dochodząc do zgody…, op. cit., s. 36 i n.
16 Jw., s. 163-271.
17 Trudno dziś o podręcznik zarządzania, w którym nie omówiono by teorii konfliktów.
18 A. Szpor: Mediacja w sprawach administracyjnych [w:] Mediacje. Teoria i praktyka…, op. cit., s. 268-269. 
19 Zgodnie z zaleceniem nr R(2001)9 Komitetu Ministrów Rady Europy z 5.09.2001 r. w sprawie alternatyw 

wobec sądowego rozstrzygania sporów między władzami administracyjnymi a osobami (stronami) prywat-
nymi. Tekst angielski i francuski rekomendacji na stronach Rady Europy <http://www.coe.int>; polskie 
tłum. m.in.: Mediacja w sprawach administracyjnych, red. H. Machińska, Warszawa 2008, s. 109-113.

20 Zob. M. Da Conceição Oliveira: Prace Europejskiej Komisji ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwo-
ści (CEPEJ) w zakresie mediacji. Opracowanie wytycznych służących usprawnieniu wdrażania zalecenia 
Rec(2001)9 dotyczącego sporów między władzami administracyjnymi a osobami fizycznymi [w:] Mediacja 
w sprawach administracyjnych..., op. cit., s. 25-33.
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tywności i akceptacji21. Akcentuje się 
dziś służebność, prawość, przyjazność, 
partnerstwo i zorientowanie na satys-
fakcję administrowanych. Częścią re-
form powinno być wprowadzenie no-
woczesnego podejścia do konfliktów 
(zasada negocjacji problemowych oraz 
zasada ich wsparcia przez mediatorów 
i wykorzystania innych metod ADR). 
Wczesną identyfikację potencjalnych 
konfliktów, zapobieganie ich eskalacji 
oraz w miarę możliwości rozwiązywa-
nie, w celu radykalnego ograniczenia 
liczby sporów sądowych – ze względu 
na ich koszty finansowe, wizerunkowe 
i emocjonalne – trzeba uznać za ele-
ment kanonu „dobrej administracji”. 

Pojęcie kontroli zarządczej
Wprowadzenie do prawa finansów pub-
licznych pojęcia „kontrola zarządcza” 
– obcego polskiej kulturze prawnoad-
ministracyjnej – wywołuje dysonans 
poznawczy zarówno u teoretyków, jak 
i praktyków administracji publicznej22. 
Na przekór utrwalonej tradycji rozróż-

niania „kontroli”, „nadzoru” i „kierowa-
nia”, w słowniku prawniczym pojawia się 
pojęcie, którego specyfika odzwiercied-
la rewolucyjne intencje projektodawców. 
Źródła inspiracji (czy wręcz – presji) re-
formatorskiej są oczywiste: „Standardy 
kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych”23, wydane na podstawie 
art. 69 ust. 3 ustawy o finansach pub-
licznych z 2009 r., wymieniają – w takiej 
właśnie kolejności – dokumenty Komi-
tetu Organizacji Sponsorujących Komi-
sję Treadwaya (COSO)24, INTOSAI25 
oraz Komisji Europejskiej26 (w szczegó-
łowych wytycznych wymienia się rów-
nież dokument US General Accounting 
Office27). Na badania motywacji refor-
matorów przyjdzie kiedyś czas (trudno 
dziś stwierdzić, czy odrzucenie utrwa-
lonej w Polsce siatki pojęciowej prawa 
administracyjnego nie nosi znamion 
arogancji lub ignorancji, czy przeciwnie 
– było przemyślaną strategią socjotech-
niczną)28. Najpilniejsze jest w tej chwili 
upowszechnienie wiedzy o rozumieniu 
i przestrzeganiu nowych przepisów. Dla 

21 I. Lipowicz: Istota administracji [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Niewiadomski, Warsza-
wa 2000, s. 34-45.

22 W tym sensie łatwiejsza do przyjęcia wydaje się idea controllingu, testowana w administracji samorzą-
dowej już na początku tego wieku; zob. np. L. Borowiec: Controlling w realizacji usług publicznych gminy, 
Warszawa 2007.

23 Komunikat ministra finansów nr 23 z 16.12.2009 r. (DzUrz MF nr 15, poz. 84).
24 Kontrola wewnętrzna – zintegrowana koncepcja ramowa z 1992 r. (Internal Control – Integrated Fra-

mework) oraz Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z 2004 r. (Enterprise Risk Management); zob. 
<http://www.coso.org>.

25 Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym z 2004 r. (Guidelines for 
Internal Control Standards for the Public Sector).

26 Zmienione standardy kontroli wewnętrznej służące skutecznemu zarządzaniu z 2007 r. (The Revised Inter-
nal Control Standard for Effective Management).

27 Między innymi Internal Control Management and Evaluation Tool z 2001 r.
28 O problemie chaosu pojęciowego, wywołanego brakiem odpowiednich filtrów naukowych pomiędzy ję-

zykiem prawa a np. żargonem teorii zarządzania pisze I. Lipowicz: Dylematy zmiany siatki pojęciowej 
w nauce prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 21-41.
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teoretyków pierwszoplanowym prob-
lemem są zakresy znaczeniowe pojęć: 
„kontrola”, „kontrola finansowa” i „kon-
trola zarządcza”29, natomiast praktycy 
chcą przede wszystkim zorientować się 
czego (jeszcze) oczekuje od nich usta-
wodawca i szukają sposobu na spełnie-
nie tych oczekiwań jak najmniejszym 
wysiłkiem i kosztem30. Dlatego po-
trzebne jest szybkie uzgodnienie jasnego 
i spójnego stanowiska doktryny: spo-
ry i wątpliwości tylko osłabiają impuls 
reformatorski, natomiast wyjaśnienie 
i wyeksponowanie w prawie tego co 
nowe i wartościowe sprzyja konstruk-
tywności kontroli i audytu, a przez to – 
rozwojowi samej administracji w pożą-
danym kierunku. W tym sensie kryzys 
pojęć to szansa: okazja do krytycznego 
spojrzenia na dotychczasową praktykę 
i zachęta do innowacji. 

Włączając się w dyskusję na temat kon-
troli zarządczej, trzeba rozwinąć przy-
najmniej cztery wątki. Warto zacząć od 
krytycznej refleksji nad fundamentami 
ideowymi tej instytucji, by określić jej 
potencjalne funkcje. Aby natomiast okre-
ślić naturę kontroli zarządczej (a zwłasz-
cza – stosunek tego pojęcia do „kontro-
li”, „nadzoru” i „kierowania”), trzeba 
przeanalizować treść obowiązków, jakie 
unormowano w 2009 r., zwracając uwagę 
również na krąg ich adresatów. 

Fundamenty ideowe

Można wskazać przynajmniej dwa pod-
stawowe fundamenty ideowe instytucji 
kontroli zarządczej. Pierwszym, ogól-
niejszym jest idea przenikająca całą 
ustawę o finansach publicznych – to jest 
new public management (NPM)31; jej 
najpełniejszym wyrazem jest koncep-

29 Zob. E. Chojna-Duch: Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego 
na podstawie ustawy o finansach publicznych, „Kontrola Państwowa” nr 1/2010, s. 47-63; R. Szostak: 
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – charakterystyka ogólna, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 5/2010, s. 3-20.

30 Pouczająca w tym względzie wydaje się lektura branżowych forów internetowych (np. samorząd.infor.
pl), na których wielu urzędników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w swojej jednostce 
organizacyjnej poszukuje bez skrępowania gotowych procedur do skopiowania.

31 H. Izdebski: Kierunki rozwoju zarządzania publicznego w Europie [w:] W poszukiwaniu dobrej admini-
stracji, red. H. Izdebski, H. Machińska, Warszawa 2008, s. 11-21; zob. też Ch. Hood: A Public Manage-
ment for All Seasons?, „Public Administration” vol. 69(1)/1991, s. 4-5; D. Osborne, T. Gaebler: Rządzić 
inaczej, Poznań 1992; tę ostatnią książkę, jako fundament teoretyczny sukcesu w reformowaniu policji 
i spektakularnej poprawie bezpieczeństwa w Nowym Yorku wymienia w swojej autobiografii były bur-
mistrz tego miasta Rudolph Giuliani (Leadership, New York 2002, s. 83; wyd. polskie: Przywództwo, 
Kraków 2003). Warto odnotować, że spore zasługi przypisuje on ogromnej informatycznej bazie danych 
(COMPSTAT), pozwalającej na analizę bieżącej sytuacji w mieście, obrazowanej jednym z kilkuset wskaź-
ników stopniowo proponowanych jako istotne przez samych policjantów. System ten (wraz z procedura-
mi jego bezpośredniego wykorzystania w ramach politycznej kontroli nad podległymi funkcjonariuszami 
publicznymi) został uznany za jedno z większych osiągnięć w dziedzinie zarządzania w Stanach Zjedno-
czonych i był szeroko powielany w rozmaitych instytucjach publicznych, jednak w miarę upływu czasu 
również i w nim ujawniły się patologie: koncentracja na stanie poszczególnych wskaźników i duża pre-
sja na ich ciągłą poprawę prowadzi do fałszowania wyników na wszystkich szczeblach organizacji; zob. 
W K. Rashbaum: Retired Officers Raise Questions on Crime Data, “New York Times” z 6.02.2010 r.; 
<http://www.nytimes.com/2010/02/07/nyregion/07crime.html>.
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cja budżetów zadaniowych32. Drugim, 
specyficznym dla kontroli zarządczej 
fundamentem ideowym tejże insty-
tucji, jest model kontroli wewnętrznej 
COSO33, który w sektorze prywatnym 
upowszechnił się – po uchwaleniu przez 
amerykański Kongres ustawy Sarbanes-
-Oxley (SOX)34 – w reakcji na skandal 
związany z upadkiem „Enronu”35. Głęb-
sza analiza obu tych źródeł inspiracji 
wykraczałaby poza ramy tematu, trzeba 
jednak zauważyć, że choć istnieją moc-
ne dowody ich dobrych stron, zaczęto 
dostrzegać również słabości i zagroże-
nia. Skłania to do ostrożności: czy ko-
piowanie pomysłów zagranicznych nie 
jest anachronizmem, a zmuszanie pol-
skiej administracji do zmian organiza-
cyjnych w tym duchu nie skazuje nas na 
patologie i rozczarowania, zdiagnozowa-
ne już za granicą. 

Jeśli chodzi o koncepcję NPM, kryty-
cy już od połowy lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku formułowali pod jej 
adresem zarzut bazowania na dogmatach 
(idealizujących racjonalność ekonomicz-
ną, przedsiębiorczość, wiedzę menedże-
rów i rynek) oraz na uproszczonej wizji 

procesów społecznych. NPM okazało się 
„lekarstwem” na patologie administracji, 
którego atrakcyjność znacznie przewyższa 
rzeczywiste możliwości sprawcze. Z per-
spektywy współczesnej teorii konfliktów, 
koncepcja NPM może wydawać się szcze-
gólnie anachroniczna. W swej ortodok-
syjnej, pierwotnej postaci (wdrażanej na 
początku lat osiemdziesiątych, w trakcie 
rządów M. Thatcher i egzemplifikowanej 
reformami górnictwa w Wielkiej Brytanii) 
ta idea usprawiedliwiała rezygnację z dia-
logu, bezwzględność i dehumanizację po-
lityk publicznych, podyktowaną uprosz-
czonym rachunkiem ekonomicznym. Jak 
podkreśla Hubert Izdebski, od tego czasu 
w opozycji do NPM karierę zrobiły na-
stępne teorie administracji, na przykład 
public governance czy good governance36, 
eksponujące służebność, dialog, zaufanie, 
partycypację. Nie odrzucono ekonomii, 
ale kwestionując „dyktaturę menedże-
rów”, „religię indywidualizmu”, „darwi-
nizm rynkowy” oraz „magię wskaźników”, 
bardziej pragmatycznie spogląda się dziś 
na administrację publiczną, uwzględnia-
jąc przede wszystkim jej społeczny i po-
lityczny wymiar37. 

32 Zob. J. Płoskonka: Wdrażanie budżetu zadaniowego w Polsce – pierwsze doświadczenia [w:] Nowe zarzą-
dzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, red. H. Izdebski, Warszawa 2010, s. 132-134.

33 Zob. J. Płoskonka: Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym…,op. cit., s. 17-18.
34 Pełny tytuł ustawy: An act to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate 

disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes; Pub. L. 107-204. 
35 Jako oczywistość traktuje to np. J. Bojanowski, partner w firmie doradczej Deloitte, powołujący się na 

stanowisko wiceministra finansów, odpowiedzialnego za nowe regulacje w tym zakresie, wyrażone w wy-
stąpieniu adresowanym do branżowej organizacji firm doradczych i audytorskich (zob. Kontrola zarządcza 
– nowy obowiązek dla samorządów (not. W. Kępka), „Gazeta Samorządu i Administracji” z 31.05.2010 r., 
<http://samorzad.infor.pl>. 

36 Zob. H. Izdebski: Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 2010.
37 Ilustracją tej tendencji może być – również w Polsce – prawo ochrony środowiska, w tym np. konstytucyj-

ne gwarancje dostępu do informacji o środowisku, prawo do udziału w ocenie oddziaływania inwestycji 
na środowisko czy konsultacje społeczne w sprawie rozporządzenia o utworzeniu parku narodowego.
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Jeśli chodzi o model kontroli we-
wnętrznej wypracowany przez COSO, 
to można wskazać przynajmniej dwie 
zasadnicze obawy, jakie wywołuje jego 
wdrożenie w polskiej administracji. Po 
pierwsze, wywodzi się on z anglosaskiej 
teorii i praktyki zarządzania, a wdraża-
nie w tamtejszej kulturze nie wymaga 
od pracowników organizacji ponow-
nych studiów z zakresu zarządzania ani 
opanowania nowego języka i sposobu 
myślenia o bieżącej działalności. Na-
tomiast wprowadzając „kontrolę za-
rządczą” w Polsce, ustawodawca ocze-
kuje od wszystkich zainteresowanych 
nowego spojrzenia na administrację, 
utrzymując zarazem w mocy tradycyj-
ny język i tradycyjne sposoby myślenia 
o administracji publicznej i jej kontro-
li, silnie zakorzenione w prawie admi-
nistracyjnym. Zamęt pojęciowy, jaki 
powstał w związku z akcesją do Unii 
Europejskiej, wciąż nie został w pełni 
opanowany. Pogłębi go jeszcze kopio-
wanie bez głębszej refleksji rozwiązań 
anglosaskich. 

Druga, jeszcze poważniejsza wątpli-
wość wiąże się z krytyczną oceną efek-
tywności kontroli zarządczej, formuło-
waną wobec amerykańskich instytucji 
sektora finansowego. Okazją do tej oceny 
stał się ostatni kryzys finansowy w Sta-

nach Zjednoczonych, wywołany bańką 
spekulacyjną na rynku instrumentów po-
chodnych, zabezpieczających niepewne 
kredyty hipoteczne38. Jak to ujął Michael 
Lewis39, komplikacja zarządzania ryzy-
kiem w sektorze finansowym sprawiła, 
że kierownictwa nawet największych, 
najnowocześniejszych i najbardziej sza-
nowanych instytucji finansowych nie do-
strzegły nadciągającej katastrofy. W jego 
ocenie, ekspercki żargon, uniemożliwiając 
kontrolę społeczną, maskował ignorancję 
menedżerów i zwalniał ze współodpo-
wiedzialności za cały system społeczny40. 
Z pewnością źródeł kryzysu było wiele, 
ale jednym z nich stało się powszechne, 
nieuzasadnione przekonanie, że treść 
oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 
odzwierciedla rzeczywistość (a nie wy-
obrażenia menedżerów, zniekształcane 
m.in. systemem premii kwartalnych). 

Podsumowując: kontrola zarządcza jest 
rozwiązaniem organizacyjnym i praw-
nym, które opracowano na pewnym eta-
pie rozwoju teorii i praktyki zarządzania, 
w reakcji na stwierdzone w danym okre-
sie patologie zarządzania. Rozwiązanie to 
warto nie tyle kopiować, ile raczej adap-
tować w polskiej administracji, uwzględ-
niając stale weryfikowaną diagnozę jej 
patologii oraz krajowy i zagraniczny doro-
bek w zakresie zarządzania publicznego. 

38 Zob. obszerny raport: Conclusions of the Financial Crisis Inquiry Commission, opracowany przez Komisję 
Śledczą ds. Kryzysu Finansowego, powołaną ustawą Fraud Enforcement and Recovery Act (Pub. L. 111-21), 
<http://fcic-static.law.stanford.edu>.

39 M. Lewis: The Big Short: Inside the Doomsday Machine, New York 2010.
40 Ta obserwacja koresponduje z przywołanym wyżej postulatem Ireny Lipowicz – wpływanie na bieg lawiny 

reform (uzasadnionych modernizacją, europeizacją czy globalizacją) jest również zadaniem nauki prawa 
– który zbyt łatwo ustępuje teorii zarządzania np. w zakresie podnoszenia jakości w administracji publicz-
nej; por. I. Lipowicz: Dylematy zmiany…, op. cit., s. 23-26.
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Za główny problem (a zarazem miarę ja-
kości) kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora finansów publicznych demokra-
tycznego państwa można chyba uznać to, 
czy obywatele (indywidualnie, a także 
jako opinia publiczna oraz organizacje 
społeczne) i inne podmioty uprawnione 
do troski o jakość administracji pub-
licznej (np. przedsiębiorcy) interesują 
się nią, rozumieją na wystarczającym 
poziomie, akceptują i/albo angażują się 
w jej doskonalenie. Zasadnicze wydają 
się: przejrzystość systemu oraz mecha-
nizmy wczesnego ostrzegania kierowni-
ctwa organizacji przed utratą kontaktu 
z rzeczywistością.

Funkcje kontroli zarządczej

Celem kontroli zarządczej, wskazanym 
w art. 68 nowej ustawy o finansach 
publicznych, jest „zapewnienie realiza-
cji celów i zadań w sposób zgodny z pra-
wem, efektywny, oszczędny i termino-
wy”. Przy takim określeniu celu można 
by zapytać, czym „kontrola zarządcza” 
różni się od zarządzania, administracji 
czy kierowania41. Podstawowy wydaje 
się termin „zapewnienie”. Wydatkowa-
nie środków publicznych (tj. finanso-
wanie z nich pracy własnej oraz pracy 
podwładnych lub współpracowników) 
wyraźnie powiązano z dodatkowym 

obowiązkiem: osiągnięcia i utrzymy-
wania rozsądnego poziomu pewności, 
że zasoby nie są marnowane. Ten obo-
wiązek dotyczy przede wszystkim kie-
rowników jednostek sektora finansów 
publicznych42: mają oni swymi działa-
niami redukować własną niepewność, 
niepewność podwładnych, zwierzchni-
ków oraz wszystkich innych zaintere-
sowanych co do sposobu realizacji ce-
lów i zadań. Artykuł 68 ust. 2 ustawy 
zawiera otwarty katalog potencjalnych 
zagrożeń w tym zakresie: 
• naruszenie przepisów prawa oraz pro-
cedur wewnętrznych; 
• nieskuteczność i nieefektywność; 
• niewiarygodność sprawozdawczości;
• brak ochrony zasobów; 
• nieetyczne postępowania i nieznajo-
mość zasad etycznych; 
• niewłaściwy przepływ informacji; 
• niewłaściwe podejście do ryzyka w dzia-
łalności. 

Projektowane cele instytucji kontroli 
zarządczej można rozpatrywać zarów-
no w skali mikro, jak i makro; w skali 
makro – jak to ujęto w uzasadnieniu 
projektu ustawy – chodzi zwiększenie 
przejrzystości finansów publicznych 
i racjonalizację wydatków publicz-
nych43. W skali mikro celem bezpośred-
nim jest bardziej świadome zarządzanie 

41 Ten kierunek interpretacji potwierdza sugestia komentatorów, którzy wskazują na pokrewieństwo kon-
troli zarządczej z angielskim pojęciem to control (zob. m.in. E. Chojna-Duch: Próba systematyzacji pojęć 
i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, „Kontro-
la Państwowa” nr 1/2010, s. 47-63).

42 W dalszej części, dla uproszczenia wywodu, mowa będzie wyłącznie o pierwszym poziomie sprawowania 
kontroli zarządczej (tj. w danej jednostce organizacyjnej sektora finansów publicznych, a nie na poziomie 
resortu).

43 Uzasadnienie projektu ustawy (druk sejmowy nr 1181), s. 1.
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publiczne, zorientowane na wymierne 
i prawdopodobne rezultaty, jako środek 
do osiągnięcia bardziej ogólnie sformu-
łowanego celu ustawowego – legalności, 
efektywności, oszczędności i termino-
wości działań administracji. Tym samym 
celom służy szerokie wykorzystanie 
ADR w krajach anglosaskich (znanych 
ze swego pragmatyzmu, przywiązania 
do sprawności i innowacyjności). 

Funkcje projektowane instytucji praw-
nej mogą jednak rozminąć się z funkcja-
mi rzeczywistymi: nowy system kon-
troli zarządczej – jako kolejne, nieznane, 
narzucone rozwiązanie – może niestety 
również okazać się generatorem zbęd-
nych kosztów biurokratycznych. Ułatwia-
jąc naśladowanie innych (niekoniecznie 
lepszych), może usprawiedliwiać błędy 
popełniane powszechnie i utrwalać tra-
dycyjne podejście do administrowania, 
zniechęcając do innowacji obarczonych 
ryzykiem. Dotyczy to zwłaszcza ignoro-
wania ADR i unikania mediacji w prakty-
ce administracyjnej.

Mierniki efektów

Uprawnienia i obowiązki, które składają 
się na instytucję kontroli zarządczej nie 
zostały doprecyzowane w ustawie: kon-
trolę zarządczą zdefiniowano jako „ogół 
działań” wyróżnionych ze względu na 
swój cel, bez ich wyliczenia i unormo-
wania jako kompetencji. Wydaje się to 

sprzeczne z klasyczną filozofią prawa ad-
ministracyjnego, która – bazując na idei 
praworządności – domaga się precyzyj-
nej regulacji obowiązków administracyj-
no-prawnych. Można jednak bronić ela-
styczności regulacji, a nawet uznać ją za 
zaletę. Nie chodzi tu przy tym jedynie 
o kwestie techniki legislacyjnej44. Kon-
trola zarządcza – promując orientację 
na wyniki i innowacyjność w zarządza-
niu – może sama stanowić przykład tej 
orientacji: otwarty katalog działań do-
puszczalnych powinien zachęcać do eks-
perymentów z narzędziami i procedura-
mi kontroli zarządczej. To stwierdzenie 
wymaga podkreślenia, ponieważ sam 
fakt ustawowej regulacji „kontroli za-
rządczej” nie został – i słusznie – zinter-
pretowany jako odrzucenie dotychczaso-
wych instrumentów i procedur kontroli 
wewnętrznej. Jak to skomentowała Kata-
rzyna Topolska-Ciuruś − dyrektor urzę-
du miejskiego w Gliwicach, planowanie, 
kontrolowanie, organizowanie i motywo-
wanie to oczywistość dla tych, którzy 
dotąd zarządzali instytucjami publiczny-
mi, co więcej ustawowa regulacja wydaje 
się anachroniczna, pomijając – kluczową 
w realiach samorządowych – orientację 
na klienta45. Wprowadzenie kontroli za-
rządczej nie wymagało zatem od począt-
ku intensywnych reform, ale konieczne 
są coroczne przeglądy i doskonalenie sy-
stemu zarządzania.

44 Po pierwsze, chodzi o instytucję prawną, która przede wszystkim znajduje zastosowanie w sferze we-
wnętrznej administracji (poziom dookreślenia obowiązków może być tu mniejszy); po drugie – o instytucję 
uniwersalną, przeznaczoną do zastosowania w bardzo różnych jednostkach sektora finansów publicznych 
(komplikacja organizacji musi skutkować komplikacją systemu kontroli zarządczej).

45 Sprawdzone rozwiązania są najefektywniejsze, „Gazeta Samorządu i Administracji” z 31.05.2010 r., 
<http://samorzad.infor.pl>.
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Nowością, a zarazem głównym przeja-
wem kontroli zarządczej, są trzy oficjal-
ne dokumenty, które – zgodnie z art. 70 
ustawy – muszą corocznie powstawać 
w jednostce sektora finansów publicz-
nych (i zostać opublikowane w Biulety-
nie Informacji Publicznej). Pierwszym 
z nich jest roczny plan działalności. Na 
uwagę zasługuje przy tym dookreśle-
nie jego wymaganej treści: powinien 
on mianowicie wskazywać konkretne 
cele „w ramach poszczególnych zadań 
budżetowych wraz ze wskazaniem pod-
zadań służących osiągnięciu celów oraz 
mierniki określające stopień realizacji 
celu i ich planowane wartości”. Drugim 
obowiązkowym dokumentem – przeja-
wem kontroli zarządczej – jest sprawo-
zdanie z wykonania planu działalności. 
Trzecim z kolei – oświadczenie o stanie 
kontroli zarządczej, to jest indywidualna 
samoocena świadomego osiągania rezul-
tatów oraz działań podjętych dla osiąg-
nięcia rozsądnego poziomu pewności, 
że jednostka funkcjonuje legalnie, efek-
tywnie, oszczędnie oraz terminowo. 

Wyeksponowanie w ustawie obowiąz-
ków dokumentacyjnych skłania do obaw: 
w praktyce kontrola zarządcza może stać 
się wysublimowaną biurokratyczną for-
malnością46. Nie ma jednak innego wyj-
ścia: ponieważ fundamentem zarządzania 
są procesy informacyjne (gromadzenie 
i przetwarzanie informacji niezbędnych 

w planowaniu, decydowaniu, wdrażaniu 
i kontroli cyklu zarządzania), doskonale-
nie zarządzania musi polegać na ingero-
waniu w te procesy, na przykład przez 
ich regulację prawną. W dłuższej per-
spektywie rzeczywiste zmiany wydają 
się nieuchronne: nowy język opisu dzia-
łalności, narzucony pracownikom, po-
winien wpłynąć na sposób pojmowania 
pracy i jej traktowanie, a w konsekwencji 
na jej wyniki. Dlatego właśnie głównym 
elementem i węzłowym problemem 
kontroli zarządczej są mierniki – wskaź-
niki stopnia realizacji celów, ustalane 
przez kierownika jednostki sektora fi-
nansów publicznych po konsultacjach ze 
wszystkimi zainteresowanymi prawidło-
wym funkcjonowaniem organizacji47. To 
właśnie istota rewolucji w zarządzaniu: 
zamiast zewnętrznych, niezmiennych, 
niewymiernych, ustawowych kryteriów 
okresowej oceny w ramach tradycyjnej 
kontroli wewnętrznej, podstawowe stają 
się kryteria elastycznie modyfikowane, 
wymierne i łatwe do weryfikacji, przyj-
mowane i deklarowane każdorazowo na 
początku rocznego cyklu zarządzania 
przez jego podmioty. 

O specyfice kontroli zarządczej stanowi 
również obowiązek zbiorczej, komplek-
sowej (systemowej) oceny poszczegól-
nych aspektów funkcjonowania jednostki 
sektora finansów publicznych (zwłaszcza 
wykorzystania zasobów ludzkich, finan-

46 Jest tego świadome Ministerstwo Finansów: „istotą funkcjonowania instytucji oświadczenia nie jest je-
dynie sporządzenie tego dokumentu, ale przede wszystkim systematyczne dokonywanie oceny stanu 
kontroli zarządczej oraz stałe jej usprawnianie”; zob. Wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie 
kontroli zarządczej, s. 1; <http://www.mf.gov.pl>.

47 Komunikat nr 3 ministra finansów z 16.02.2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie sa-
mooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (DzUrzMF nr 2, poz. 11).
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sowych, majątkowych i informacyjnych) 
oraz sprawności działań (jakość, koszty, 
ryzyko) na etapie planowania, realizacji 
planów oraz w toku audytu. To właśnie 
kompleksowa ocena – dokonywana na 
potrzeby sprawozdania i oświadczenia 
o stanie kontroli zarządczej – zachęca do 
działań systemowych. 

Kontrola zarządcza 
jako szczególny reżim prawny

Natura kontroli zarządczej, uregulowa-
nej w art. 68 i następnych nowej ustawy 
o finansach publicznych, budzi kontro-
wersje w doktrynie. Niektórzy upatrują 
w niej szczególnej postaci tradycyjnie 
rozumianej kontroli wewnętrznej48, inni 
natomiast widzą raczej nowatorsko ujęte 
kierownictwo49. Kompromisową formu-
łę proponuje Cezary Kosikowski, wedle 
którego kontrola zarządcza uzupełnia 
konwencjonalnie rozumiane kierowanie: 
wykraczając poza ramy tradycyjnie ro-
zumianej kontroli nie zrywa z nią związ-
ku treściowego50. Prawdą jest, że usta-
wodawca definiuje kontrolę zarządczą 
tak jak „kontrolę” i „kierowanie”: jako 
określone działania (rzeczywiste i kon-
kretne albo ujęte w sposób abstrakcyj-
ny), a zarazem powinność (uprawnienia, 
a jednocześnie obowiązki) wynikającą 

z normy prawnej i zabezpieczoną sankcją 
prawną. Wydaje się jednak, że kontrola 
zarządcza zasadniczo różni się zarówno 
od tradycyjnie rozumianego kierowa-
nia, jak i od klasycznie ujętej kontroli. 
Co więcej, dwa powszechnie stosowane 
w nauce i dydaktyce pojęcia-narzędzia 
poznania prawa51, to jest stosunek praw-
ny oraz sytuacja prawna, okazują się nie-
wystarczające w opisie istoty kontroli 
zarządczej.

W teorii prawa administracyjnego mia-
nem sytuacji prawnej określa się „całość 
znaczeń, które dla podmiotu prawa ma 
prawo przedmiotowe”52. Tak rozumia-
ne pojęcie sytuacji prawnej nie pozwa-
la uchwycić istoty kontroli zarządczej. 
Po pierwsze, uprawnienia i obowiązki, 
które wiążą się z kontrolą zarządczą nie 
wyczerpują wszystkich uprawnień i obo-
wiązków każdego z podmiotów kontroli 
zarządczej. Po drugie, do istoty kontroli 
zarządczej należy wielość jej podmio-
tów: zestawienie wszystkich nowych 
obowiązków, które w jednostkach sek-
tora finansów publicznych pojawiły się 
w ramach wprowadzania tej instytucji 
(nawet ograniczone do jej pierwszego po-
ziomu) ujawnia, że – poza kierownikami 
tych jednostek – podmiotami włączony-
mi w kontrolę zarządczą (a nie jej obiek-

48 R. Szostak: Na czym polega kontrola zarządcza, „Kontrola Państwowa” nr 1/2011, s. 129-131.
49 L. Marcinkowski: Kontrola zarządcza – polemika, „Kontrola Państwowa” nr 6/2010, s. 106-113. 
50 C. Kosikowski: Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, „Państwo 

i Prawo” nr 12/2009, s. 5 i n.
51 Zob. F. Longchamps: O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, Wrocław 1964, s. 45-47; 

tenże: Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 
nr 6/1966; zob. też J. Boć: Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne [w:] Prawo 
administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1994, s. 335; J. Zimmermann: Prawo administracyjne, Kraków 
2005, s. 297-311.

52 F. Longchamps: O pojęciu stosunku prawnego…, op. cit., s. 45. 
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tami) są również pozostali pracownicy 
jednostki sektora finansów publicznych, 
choć w różnym zakresie. Co więcej, ak-
tywnie włączyć się w nią mogą również 
podmioty spoza danej jednostki organi-
zacyjnej (np. petenci – formułując skargę 
lub wniosek albo uczestnicząc w badaniu 
satysfakcji)53. W związku z tym kontrola 
zarządcza mogłaby (gdyby nie poprzed-
nia uwaga) oznaczać co najwyżej zespół 
sytuacji prawnych, a nie pojedynczą sy-
tuację prawną. 

Ograniczoną użyteczność w opisie 
kontroli zarządczej ma również pojęcie 
stosunku prawnego (administracyjno-
prawnego). Jak twierdzi F. Longchamps, 
stosunek ten powstaje wtedy, gdy pra-
wo przedmiotowe (administracyjne) ma 
dla dwóch podmiotów takie znaczenie, 
że w określonych warunkach sytuacja 
prawna jednego podmiotu jest połączo-
na w pewien sposób z sytuacją podmiotu 
drugiego54. Jeśli jednak porównać struk-
turę rzeczywistej sytuacji (procesu) kon-
troli czy kierowania ze strukturą kontroli 
zarządczej, to okaże się, że kontroli za-
rządczej nie da się rozpatrywać w pro-
stym układzie „podmiot aktywny – pod-
miot pasywny”: nie ma sensu wyróżniać 
„kontrolującego zarządczo” i „kontrolo-
wanego zarządczo”, jak to ma miejsce 
w przypadku „kontrolującego” i „kon-
trolowanego” czy „kierującego” i „kiero-
wanego”. Jeśli zaś przyjrzeć się poszcze-

gólnym obowiązkom (uprawnieniom), to 
okaże się z kolei, że w zasadzie nie słu-
żą one – ani nie są przyznawane w tym 
duchu przez ustawodawcę – „przeciw-
ko” jakiejś drugiej stronie; mniej chodzi 
w nich o dystrybucję władzy, a bardziej 
o orientację, mobilizację i uwrażliwienie 
samego adresata obowiązków. Natomiast 
ocena interesów poszczególnych pod-
miotów kontroli zarządczej skłania do 
kolejnego wniosku: wiele z obowiązków 
(wprowadzanych w normalnym ukła-
dzie, aby ograniczyć swobodę i wymusić 
działanie sprzeczne z interesem zobowią-
zanego, a w interesie innych podmiotów) 
przynosi w istocie korzyści tym podmio-
tom oraz organizacjom, w których funk-
cjonują55. Głównym problemem kontroli 
zarządczej nie jest – jak w przypadku 
więzi organizacyjnych – wpływ jedne-
go podmiotu na drugi (strony stosunku 
prawnego). 

Niejasny charakter ma – z punktu wi-
dzenia teorii prawa administracyjnego 
– ustawowy obowiązek składania przez 
kierownika jednostki sektora finansów 
publicznych oświadczenia o „stanie 
kontroli zarządczej”. Nie wydaje się, 
aby takie oświadczenie zmieniało za-
kres odpowiedzialności kierownika za 
sytuację w jednostce. Obowiązek ten 
jest logiczną konsekwencją zdefinio-
wania omówionego wyżej celu kontroli 
zarządczej, to jest „zapewnienia rea-

53 Zob. Wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, <http://www.mf.gov.pl>.
54 F. Longchamps: O pojęciu stosunku prawnego…, op. cit., s. 45.
55 Definiowanie celów, poza funkcjami informacyjnymi i orientacyjnymi, ma również istotne znaczenie w mo-

tywowaniu do działania i wzmacniania współpracy wewnątrz organizacji; zob. np. R.W. Griffin: Podstawy 
zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 200-201.
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lizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i ter-
minowy”. To właśnie pewność (lub jej 
brak) opisywać można jako pewien stan 
(poziom możliwy do ustalenia według 
założonych kryteriów). W związku 
z tym można przyjąć, że kontrola za-
rządcza w znaczeniu faktycznym jest 
specyficznym rozwiązaniem organiza-
cyjnym, które wdraża się w organizacji, 
utrzymuje i doskonali, aby poprawić 
jej przejrzystość – zarówno dla tych, 
którzy nią kierują, jak i dla tych, któ-
rzy w niej pracują, ale także dla tych 
wszystkich, którzy są zainteresowani 
jej prawidłowym funkcjonowaniem.

Chcąc natomiast uchwycić naturę 
prawną kontroli zarządczej, uregulowa-
nej w ustawie o finansach publicznych, 
warto chyba skorzystać z innego poję-
cia – narzędzia teoretycznego56. Chodzi 
mianowicie o pojęcie „reżim prawny”. 
Na użytek niniejszych rozważań (za-
strzegając jednak konieczność dalszych 
badań w tym zakresie) można zdefinio-
wać „reżim” jako zespół wyodrębnio-
nych norm mających zastosowanie do 
określonej kategorii osób, rzeczy bądź 
sytuacji zdefiniowanej w prawie pozy-
tywnym. Pojęcie reżimu jest pokrewne 
z pojęciem instytucji prawnej (zespół 
norm). O ile jednak pojęcie instytucji 
prawnej służy przede wszystkim zwró-
ceniu uwagi na cel i funkcjonalność 
norm, o tyle pojęcie reżimu wskazuje 
na występowanie w przepisach okre-

ślonej, wyodrębnionej kategorii osób, 
rzeczy bądź sytuacji, których cechy 
skłoniły ustawodawcę do ustanowienia 
specyficznego zestawu norm. 

Wydaje się, że kontrola zarządcza 
spełnia podane wyżej cechy szczególne-
go reżimu prawnego. Przede wszystkim 
ustawodawca wyróżnił wśród jednostek 
sektora finansów publicznych kategorię 
jednostek, w których kontrola zarząd-
cza musi (albo może) zostać wprowa-
dzona. Ustanowił również szereg norm 
materialnych, ustrojowych i proceso-
wych, które odnoszą się do wszystkich 
tych jednostek. Przepisy ustawy zosta-
ły następnie doprecyzowane szeregiem 
aktów wykonawczych ministra finan-
sów. Ustawa i akty wykonawcze do 
niej współtworzą ogólny reżim kontroli 
zarządczej. Natomiast pełne zestawie-
nie norm prawnych, jakie w związku 
z ustawą o finansach publicznych obo-
wiązują na przykład pracowników danej 
jednostki sektora finansów publicznych, 
wymaga rekonstrukcji konkretnego 
reżimu kontroli zarządczej – dotyczą-
cego danej jednostki sektora finansów 
publicznych. Na reżim ten składają się 
normy zaliczane do reżimu ogólnego 
oraz ustanowione aktami kierownictwa 
wewnętrznego. Nakazując składanie 
oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, 
ustawodawca nałożył na kierownika 
jednostki sektora finansów publicznych 
dwa obowiązki: oceny jakości tej czę-
ści reżimu kontroli zarządczej, na któ-

56 Wprawdzie nie doczekało się ono tak dogłębnych studiów i uznania jak dwa omówione wcześniej, ale 
bywa stosunkowo często używane w sposób intuicyjny w naukach prawnych.
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rego kształt ma on wpływ, oraz oceny 
stopnia realizacji wszelkich norm, które 
współtworzą konkretny reżim kontroli 
zarządczej w danej jednostce sektora fi-
nansów publicznych. 

Uznanie kontroli zarządczej za reżim 
prawny niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych – poza użytecz-
nością (tj. zachętą do monograficznych 
opracowań o charakterze naukowym 
bądź poradnikowym) – pozwala na sy-
stemową analizę zespołu norm, których 
nie łączy osoba adresata, lecz organiza-
cja (jednostka sektora finansów pub-
licznych) i specyficzny cel ustanowienia 
oraz stosowania (osiągnięcie określonego 
poziomu prawdopodobieństwa właści-
wego funkcjonowania tej organizacji). 
W tym miejscu warto odnotować trzy, 
powiązane ze sobą, cechy specyficzne 
kontroli zarządczej jako reżimu praw-
nego. Po pierwsze – zgodnie ze współ-
czesnymi tendencjami rozwojowymi 
prawa – zamiast odgórnie kształtować 
i narzucać poszczególnym jednostkom 
organizacyjnym kompletny wzorzec 
działalności, ustawodawca ogranicza się 
jedynie do ustanowienia jego ogólnych 
ram, a jednocześnie wymaga doprecyzo-
wania reguł (w tym przykładowo mier-

ników wykonania i mierników jakości 
wykonania) przez samoregulację – na 
poziomie danej jednostki sektora finan-
sów publicznych57. Drugą cechą każdego 
konkretnego reżimu kontroli zarządczej 
jest – zalecane przez ministra finansów 
– włączenie w proces jego kształtowa-
nia wszystkich podmiotów, które są 
zainteresowane prawidłowym funkcjo-
nowaniem tej jednostki. Wyrazem tego 
są ankiety samooceny stanu kontroli 
zarządczej, wypełniane corocznie przez 
pracowników jednostki58, czy zalecenie 
uwzględniania w oświadczeniu o stanie 
kontroli zarządczej skarg i wniosków 
oraz badań satysfakcji klientów59. Trzecią 
immanentną cechą – i niewątpliwie zale-
tą tych reżimów – jest ich elastyczność 
i zmienność: wymuszając świadome pla-
nowanie i przemyślaną sprawozdawczość 
w układzie rocznym, ustawodawca ocze-
kuje ciągłego „podnoszenia poprzeczki” 
w administracji – wspierając tym samym 
jej adaptowanie się do zmieniających się 
warunków i oczekiwań społecznych.

Rozwiązywanie konfliktów 
a kontrola zarządcza
Studia porównawcze administracji pu-
blicznej za granicą pozwalają stwier-

57 Podobna, choć w znacznie mniejszym zakresie, sytuacja ma miejsce w przypadku reżimów zgromadzeń 
w poszczególnych gminach (w których obowiązuje regulacja ogólna ustawy – Prawo o zgromadzeniach, 
a zarazem istnieje możliwość wyznaczenia przez radę gminy obszaru, na którym zostanie niejako „ak-
tywowany” ustawowy reżim szczególny, bardziej liberalny (organizator zgromadzenia jest zwolniony 
z obowiązku zgłoszenia zamiaru odbycia zgromadzenia w tym miejscu). W przypadku reżimu kontroli 
zarządczej w konkretnej jednostce sektora finansów publicznych kierownik tej jednostki nie tyle „aktywu-
je” poszczególne składniki reżimu ustawowego, ile kształtuje jego szczegółowe postanowienia np. przez 
roczny plan działania. 

58 Zob. komunikat nr 3 ministra finansów z 16.02.2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie 
samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (DzUrzMF nr 2, poz. 11).

59 Wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, s. 5; <http://www.mf.gov.pl>.
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dzić, że coraz powszechniej uznaje się 
konflikty za jedną z istotnych barier 
sprawności w zarządzaniu publicznym. 
Wszędzie też poszukuje się alternatyw 
dla tradycyjnego podejścia do nich, to 
jest dla ich przekształcania w spory 
prawne i rozstrzygania przed sądami. 
W Stanach Zjednoczonych jeszcze w la-
tach dziewięćdziesiątych za konieczne 
uznano uchwalenie odrębnej ustawy po-
święconej mediacji i innym alternatyw-
nym metodom rozwiązywania konflik-
tów w administracji60, w wyniku której 
wszystkie agencje federalne opracowa-
ły własne, niejednokrotnie rozbudowa-
ne programy zarządzania konfliktami. 
W Wielkiej Brytanii do korzystania 
z ADR publicznie zobowiązał się Lord 
Kanclerz w 2001 r., w imieniu wszyst-
kich agencji wykonawczych rządu61, 
a realizacja tego zobowiązania odbywa 
się we współpracy z krajowymi organiza-
cjami mediatorów. W Kanadzie progra-
my zarządzania konfliktami są odrębnie 
wypracowywane w niektórych insty-
tucjach administracyjnych (przy bar-

dzo ograniczonej regulacji ustawowej)62. 
We Francji i innych europejskich kra-
jach frankofońskich promotorem me-
diacji administracyjnych jest tamtejszy 
odpowiednik polskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich – czyli Mediator Re-
publiki (który w związku ze sposobem 
ujęcia swej funkcji od początku intere-
sował się rozwojem idei mediacji – nie 
tylko w sferze publicznej)63. Zakres za-
stosowania ADR w administracji pub-
licznej wydaje się bardzo szeroki: moż-
na z pewnością stwierdzić, że w każdej 
z trzech podstawowych misji (funkcji) 
administracji, o których piszą Hubert 
Izdebski i Michał Kulesza – czyli rzą-
dzenia i obsługi procesów rządzenia, 
wykonywania zadań bieżącej admini-
stracji oraz zarządzania zasobami (ma-
jątkiem i kadrami) i swym rozwojem 
instytucjonalnym64 – konflikty wystę-
pują, a administracja publiczna bywa 
w nich stroną, rozstrzygającym albo 
przynajmniej podmiotem trzecim, jed-
nak zainteresowanym ich przebiegiem 
i rozwiązaniem65. 

60 Administrative Dispute Resolution Act, Pub. L. 104-320.
61 Settlement of Government Disputes through Alternative Dispute Resolution. Kolejne gabinety podtrzymu-

ją to zobowiązanie polityczne i obligują jednego z młodszych ministrów w ministerstwie sprawiedliwości 
do jego realizacji i monitorowania. W maju 2011 r. opublikowano wytyczne dla ministerstw i agencji 
rządowych, dotyczące wykonania rządowej polityki w tym zakresie (Dispute Resolution Commitment 
– Guidance for Government Departments and Agencies); <www.jusctice.gov.uk/downloads/guidance/
mediation/drc-guidance-may2011.pdf>. 

62 Przykładem może być program kanadyjskiego Narodowego Urzędu Energii, sformułowany przez tenże 
urząd jako wytyczne w 2003 r.; Mécanisme approprié de règlement des différends. Lignes directrices 
– Juillet 2003, l’Office national de l’énergie; <www.one.gov.ca>.

63 Wśród trzech podstawowych misji Mediatora Republiki pierwszą z oficjalnie prezentowanych jest „popra-
wa relacji między obywatelem a administracją poprzez mediację”, której istotą jest „wsparcie skarżących 
zmierzające do polubownego rozwiązania sporu w sposób słuszny”; zob. <www.mediateur-republique.
fr/fr/fr-01-00>.

64 H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 100-104.
65 Zob. A. Szpor: Mediacja w prawie administracyjnym…, op. cit., s. 259.
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Sposób i skala wykorzystania idei 
ADR w poszczególnych krajach są zróż-
nicowane, jednak motywy wdrażania 
samej idei w administracji publicznej 
są podobne. Po pierwsze, spory prawne 
bywają kosztowne i nieraz opóźniają, 
a nawet uniemożliwiają osiąganie przez 
administrację jej celów; muszą być za-
tem traktowane jako istotny element 
ryzyka. Po drugie, rozstrzygnięcia spo-
rów prawnych – zorientowane na me-
ritum, a nie na podmioty postępowa-
nia i ich subiektywne odczucia – mogą 
szkodzić ocenom satysfakcji „klientów” 
usług publicznych i nie są optymalną 
metodą służenia administrowanym, 
zdobywania ich zaufania oraz rozwi-
jania partnerskich relacji w sektorze 
publicznym (od których zresztą może 
zależeć skuteczność działania samej 
administracji)66. 

Taka ocena sporów prawnych kore-
sponduje ściśle z trzema spośród czte-
rech celów kontroli zarządczej, sformu-
łowanych w art. 68 ustawy o finansach 
publicznych: to jest „realizacją celów i za-

dań w sposób […] efektywny, oszczędny 
i terminowy”. Co prawda, tylko spór 
prawny i ostateczne rozstrzygnięcie są-
dowe usuwa ewentualne wątpliwości 
co do czwartego celu kontroli zarząd-
czej – legalności działania administracji. 
Pytanie brzmi jednak: jak duża część 
konfliktów w administracji publicznej 
nadaje się i wymaga rzeczywiście skiero-
wania na drogę sądową? W tym właśnie 
zakresie rozwój podejścia kooperatyw-
nego i konsensualnego w sektorze pub-
licznym – aktywnie zresztą wspierany 
przez instytucje kontroli administracji67 
– otwiera przed kierownikami jedno-
stek sektora finansów publicznych nową 
przestrzeń decyzyjną (nowy obszar za-
rządzania). 

To stwierdzenie prowadzi do pierw-
szego wniosku niniejszego opracowa-
nia: mediacja – jako sztandarowa, naj-
lepiej znana i najaktywniej promowana 
w Polsce alternatywna metoda rozwią-
zywania konfliktów – stanowi bodziec 
do refleksji dla kierowników jednostek 
sektora finansów publicznych. Z kolei 

66 Poglądową ilustrację motywacji reformatorskich, a mianowicie wskazanie celów organizacji, których bar-
dziej efektywnej realizacji ma służyć rozwiązywanie konfliktów zawierają przywołane wyżej wytyczne kana-
dyjskiego Narodowego Urzędu Energii (NUE). Są to: bezpieczeństwo instalacji objętych właściwością NUE 
oraz postrzeganie tych instalacji w ten sposób przez zainteresowanych; budowa i eksploatacja instalacji 
w sposób zapewniający ochronę środowiska i praw osób dotkniętych; oszczędność; zaspokojenie przez 
NUE nowych potrzeb, związanych z partycypacją społeczną; efektywność zarządzania zasobami (w tym 
zasobami ludzkimi) przez NUE; zob. Mécanisme approprié de règlement des différends..., op.cit., s. 2.

67 Dobrym przykładem może być brytyjski raport dotyczący działalności Urzędu Uczciwego Handlu (Office 
of Fair Trading), w którym zalecono szersze wykorzystanie kooperatywnych instrumentów zapewniania 
przestrzegania prawa – m.in.: wystąpienia publiczne, w tym uczestnictwo przedstawicieli OFT w impre-
zach branżowych (targi, wystawy); interwencje oraz wsparcie procesowe w sporach prywatnoprawnych; 
promowanie dobrowolnych kodeksów zachowań oraz programów zgodności działalności przedsiębiorców 
z prawem konkurencji; ostrzeżenia pisemne oraz spotkania bezpośrednie z podmiotami podejrzewanymi 
o naruszenia prawa; ugody. Zob. Office of Fair Trading, Enforcing competition in markets – Report by 
the Comptroller and Auditor General, 17 November 2005, <http://www.nao.org.uk/publications/nao_re-
ports/05-06/0506593.pdf>.
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jej wykorzystanie w sektorze finansów 
publicznych można traktować jako pa-
pierek lakmusowy jakości kontroli za-
rządczej. Istnieją z pewnością bardziej 
pilne i poważne zagrożenia efektywno-
ści, oszczędności, terminowości czy le-
galności w administracji, a redukowaniu 
tych zagrożeń kierownicy jednostki mają 
oczywiście prawo nadać najwyższy prio-
rytet. Po pewnym czasie trzeba będzie 
jednak zacząć weryfikować oświadcze-
nia o stanie kontroli zarządczej, a brak 
choćby wzmianki o mediacji (jako jed-
nej z opcji w takiej czy innej kategorii 
konfliktów) – uznać za przejaw niekom-
petencji kierownictwa danej jednostki 
sektora finansów publicznych. Rozwój 
mediacji skłania bowiem do rewizji tra-
dycyjnych mierników jakości admini-
stracji: dopóki rankingi urzędów będą 
bazować na liczbie decyzji obronionych 
przed sądem, a nie liczbie sporów, któ-
rych udało się uniknąć, dopóty mediacja 
może wydawać się ekstrawagancją w ad-
ministracji68. Prawo do dobrej admini-
stracji przysługuje wszystkim – również 
tym, którym w konflikcie brakuje wie-
dzy i inteligencji, spokoju i dystansu do 
rzeczywistości, umiejętności komuniko-
wania i przekonywania oraz empatii (nie 
wspominając o profesjonalnej pomocy 
prawnej na najwyższym poziomie). 

Idea i stale poszerzająca się praktyka 
rozwiązywania konfliktów w stosun-
kach społecznych, objawiając na zasa-

dzie kontrastu słabości zarządzania pub-
licznego w tym aspekcie, inspiruje do 
reform i wyznacza ich kierunek. Można 
uznać – to drugi wniosek niniejszego 
opracowania – że rezultatem wprowa-
dzenia kontroli zarządczej powinny być 
zmiany w strukturze oraz działalności 
jednostek sektora finansów publicz-
nych, służące przygotowaniu ich na sy-
tuacje konfliktowe. Takim działaniem 
(wcześniej zaplanowanym i przygoto-
wanym) może być zwłaszcza opraco-
wanie wewnętrznych zasad i procedur 
korzystania z mediacji. Ryzykowne by-
łoby jednak formułowanie dogmatycz-
nego katalogu działań obowiązkowych 
w administracji publicznej już w tym 
momencie, a także konstruowanie do-
celowych, idealnych „programów zarzą-
dzania konfliktami”. Wydaje się, że to 
właśnie w ramach kontroli zarządczej, 
i tylko pod warunkiem uprzedniego, 
rzeczywistego zainteresowania się ideą 
mediacji przez kierownictwo i pracow-
ników danej jednostki, powinny być 
stopniowo przygotowywane, testowane 
i wdrażane konkretne rozwiązania, in-
spirowane teorią konfliktów. 

Punktem wyjścia i źródłem inspiracji 
mogą być oczywiście rozwiązania zagra-
niczne, chodzi jednak o to, by wśród nich 
– w trosce o stan finansów publicznych 
– adaptować najpierw najtańsze i najła-
twiejsze do wdrożenia przejawy nowego 
podejścia do konfliktów. Potwierdzenie 

68 Zob. zwłaszcza metodykę rankingu urzędów skarbowych, którego VII edycję przygotował – we współpracy 
z Ministerstwem Finansów – „Dziennik – Gazeta Prawna” (E. Matuszewska: Jak powstawał ranking sku-
teczności, „DGP” z 25.11.2010 r.; <http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/467486,ranking_urzedow
_skarbowych_dgp_jak_powstawal_ranking_skutecznosci.html>.
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ich użyteczności i realna zmiana kultu-
ry administracyjnej powinny ułatwić 
adaptowanie bardziej wyrafinowanych 
metod ADR. Przykładowo: do właści-
wości kanadyjskiego organu regulacji 
transportu (Canadian Transportation 
Agency69) należy orzekanie w sporach 
związanych z hałasem i drganiami. Nie 
uchylając się od tego obowiązku, pra-
cownicy urzędu – w ramach wstępnej 
kontroli formularza skargi (Railway 
Noise and Vibration Complaint Form70) 
– sprawdzają jednak, czy skarżący: kon-
taktował się wcześniej bezpośrednio 
z przedsiębiorcą, którego działalność 
jest źródłem hałasu; czy kontaktował się 
z władzami swojej gminy; czy podejmo-
wano próby rozwiązania problemu we 
współpracy z przedsiębiorcą kolejowym 
oraz gminą (tzw. collaborative measu-
res); czy rozważano korzystanie z facy-
litacji oraz/lub mediacji albo czy miały 
one miejsce. Ostatnia część formularza 
skargi obejmuje proponowane przez 
skarżącego rozwiązania problemu, przy 
czym skarżący ma obowiązek wskazać 
najpierw opcje, które były rozważane, 
następnie opcję, która jego zdaniem 
problem rozwiązuje, a potem ocenić 

skutki jej przyjęcia, zarówno dla siebie, 
jak i dla przedsiębiorcy kolejowego71.

Jest wiele możliwych sposobów wyko-
rzystania tego rodzaju źródła inspiracji: 
można oceniać i doskonalić formularze 
skarg, można adaptować problemowe 
podejście do każdego wnioskodawcy 
(niezależnie od formy i trybu komuni-
kacji między nim a pracownikiem or-
ganu), można też – o ile taki problem 
występuje – starać się uprzedzić grupę 
potencjalnych skarżących o tym, kto 
w ich sprawie może im pomóc lepiej niż 
ta instytucja, do której właśnie rozwa-
żają oni skierowanie skargi. Wymierne 
sukcesy, osiągnięte dzięki takiej inspi-
racji, będą najlepszym uzasadnieniem 
i zachętą do głębszych reform instytu-
cjonalnych w tym zakresie. Reformy 
te nie mogą jednak sprowadzać się do 
odpowiednich zmian w sferze prawnej: 
narzucenie nowych instytucji i procedur 
mija się z celem, ponieważ brak wiedzy, 
nierealistyczne oczekiwania oraz przy-
wiązanie do tradycyjnych strategii walki 
grozi wręcz kompromitacją samej idei 
rozwiązywania konfliktów – jak to ma 
miejsce w przypadku mediacji przed 
sądami administracyjnymi72. Tym bar-

69 <http://www.otc-cta.gc.ca/eng/home>
70 <Dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2009/otc-cta/TT4-13-2008Ef.pdf> 
71 Zob. Guidelines for the Resolution of Complaints Concerning Railway Noise and Vibration, <http://www.

otc-cta.gc.ca/rail-complaints>.
72 Na szczególną uwagę zasługuje w związku z tym Informacja o działalności sądów administracyjnych 

w 2010 r., opublikowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, <http://www.nsa.gov.pl>. Podanej tam 
liczbie 11 spraw skierowanych do mediacji (na blisko 90 tys. spraw ogółem) towarzyszy charakterystycz-
ny komentarz: „Instytucja postępowania mediacyjnego, wbrew oczekiwaniom, nie znalazła szerszego 
zastosowania w sądownictwie administracyjnym. W wielu sądach administracyjnych nie rozpoznano ani 
jednej sprawy w tym trybie, w innych zaś zaledwie po kilka spraw. Stawia to pytanie o przyczyny tego 
zjawiska – może są nieznane”. (tamże, s. 15) Gdyby kontrola zarządcza funkcjonowała w sądach admini-
stracyjnych, to program mediacji sądowoadministracyjnych po 6 latach od jego wprowadzenia powinien 
już dawno zostać gruntownie zbadany i zmodyfikowany.
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dziej dotyczy to prób kopiowania kom-
pleksowych programów rozwiązywania 
konfliktów w sektorze finansów pub-
licznych.

Rozważając relację między kontrolą 
zarządczą a rozwojem mediacji, trzeba 
zauważyć, że włączenie alternatyw-
nych metod rozwiązywania konfliktów 
do praktyki administracyjnej powinno 
sprzyjać też jakości samej kontroli za-
rządczej w jednostkach sektora finan-
sów publicznych. To trzeci wniosek 
niniejszego opracowania: nowoczesne 
podejście do konfliktów, bazując na 
ustaleniach intensywnie rozwijającej 
się teorii komunikacji, może znacząco 
ułatwić wszelkie procesy informacyjne 
i decyzyjne w organizacji, w tym rów-
nież kontrolę zarządczą.

Przykładowo, warto rozważyć pra-
cę nad rocznym planem działalności, 
a zwłaszcza dyskusję nad miernikami 
określającymi stopień realizacji celu 
i ich planowanymi wartościami, z udzia-
łem facylitatora (tj. osoby neutralnej, 
której zadaniem będzie zadbać o to, by 
ten złożony, grupowy proces decyzyjny 
przebiegał bez zakłóceń i w sposób kon-
struktywny). Inny przykład: tradycyjny 
system załatwiania skarg i wniosków 
– dzięki zaangażowaniu mediatora, któ-
rego zadaniem będzie pomoc w arty-
kulacji interesów i definiowaniu proble-
mów oraz inspirowanie do poszukiwania 
twórczych rozwiązań – może stać się 
poważnym źródłem informacji o słaboś-
ciach i zagrożeniach w organizacji, ale 
także źródłem nowych pomysłów i mo-
tywacji do doskonalenia administracji, 
co niewątpliwie podniesie jakość roczne-

go sprawozdania z działalności. Jeszcze 
innym pomysłem wykorzystania ADR 
w kontroli zarządczej może być idea 
„ombudsmanów wewnętrznych”, szcze-
gólnie przydatna w jednostkach organiza-
cyjnych, które zatrudniają większą liczbę 
pracowników. Wiarygodność sprawozda-
nia o stanie kontroli zarządczej wzrasta, 
gdy w organizacji stworzono warunki do 
wczesnego ujawniania oraz rozwiązywa-
nia problemów (zapobiegając związanym 
z nimi konfliktom pracowniczym).

W podsumowaniu warto powtórzyć 
ogólną ideę współczesnego podejścia do 
konfliktów: „w miarę możliwości zapo-
biegać, rozwiązywać – w razie potrzeby 
(własnymi siłami albo wykorzystując 
neutralne osoby trzecie – mediatorów), 
a jedynie w ostateczności kierować do 
rozpoznania przed sądami”. Urzeczy-
wistnieniu tej idei w administracji pub-
licznej kontrola zarządcza może (choć 
nie musi) służyć. Zarazem to właśnie 
sztuka rozwiązywania konfliktów w ad-
ministracji publicznej może usprawniać 
kontrolę zarządczą – rozumianą jako 
specyficzne, elastyczne rozwiązanie 
organizacyjne i prawne, którego celem 
jest ciągłe samodoskonalenie organizacji 
przez partycypacyjny system planowa-
nia, orientację na wymierne rezultaty, 
przejrzystość działania oraz osobistą od-
powiedzialność za wyniki.

ANDRZEJ SZPOR, Centrum Rozwią-
zywania Sporów i Konfliktów przy Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego

28 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audytx   xAndrzej Szpor



Trybunał Konstytucyjny wyposażono w kompetencję do badania hie-
rarchicznej zgodności norm in abstracto, a więc niezależnie od konkret-
nych spraw, w których prawo mogłoby być zastosowane. Zbliża to Try-
bunał do władzy ustawodawczej, a oddala od instancji sądowniczych. 
W sferze konkretnej kontroli konstytucyjności pozostaje jedynie pyta-
nie prawne. Przedmiotem działalności TK jest jednak uchwalone pra-
wo, co z kolei stawia go w centrum sporu o charakterze politycznym.

1 W. Szyszkowski: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Studium prawa konstytucyjnego), Warszawa 
1969, s. 118-119.

MICHAŁ MISTYGACZ

Sądowa kontrola zgodności ustaw z kon-
stytucją we współczesnych państwach 
demokratycznych stanowi jedną z podsta-
wowych gwarancji przestrzegania ustawy 
zasadniczej. W większości krajów konty-
nentalnej Europy sprawowana jest przez 
szczególny organ władzy sądowniczej 
– sąd konstytucyjny,

Początki sądownictwa konstytucyj-
nego sięgają praktyki orzeczniczej ame-
rykańskiego Sądu Najwyższego (judi-
cal review). Historycznie pierwszym 

przejawem badania konstytucyjności 
ustawy na świecie było orzeczenie 
Sądu Najwyższego Stanów Zjedno-
czonych Ameryki: Marbury przeciwko 
Madison z 1803 r., w którym stwier-
dził, że sprzeczna z konstytucją usta-
wa federalna jest pozbawiona skutków 
prawnych, a sądy zobowiązane są do 
odmowy jej stosowania1. W uzasad-
nieniu tego wyroku sędzia J. Marshall 
wskazywał: „Nie masz środka pomię-
dzy dwiema alternatywami: albo kon-
stytucja jest ustawą wyższą i suweren-
ną i nie jest rzeczą możliwą zmienić ją 

Realizacja tej idei w Polsce

Sądowa kontrola 
konstytucyjności prawa
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za pomocą zwyczajnych sposobów, albo 
też konstytucja postawiona jest na tym 
samym poziomie, co akty ustawodaw-
cze we właściwym znaczeniu i może 
być podobnie jak te akty zmieniana, 
gdy tak się podoba legislatywie. Jeżeli 
prawdziwa jest pierwsza alternatywa, 
wówczas akt ustawodawczy sprzecz-
ny z konstytucją nie jest ustawą; je-
żeli jest przeciwnie – prawdziwa jest 
druga, wówczas pisane konstytucje są 
niedorzecznym usiłowaniem ze strony 
narodu ograniczenia władzy nieograni-
czonej z natury swojej samej”2. 

Konstytucja w znaczeniu material-
nym i formalnym, niezależnie od tego, 
jakimi rygorami obwarowana jest jej 
zmiana, stanowi akt nadrzędny wobec 
pozostałych źródeł prawa. Nie mogą 
więc współistnieć normy niezgodne 
z normami konstytucyjnymi.

W praktyce ustrojowej współczesnych 
państw mamy do czynienia z ugrun-
towaniem się dwóch modeli sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa3. Hi-
storycznie, jak już wspomniano, jako 

pierwsza ukształtowała się sądowa kon-
trola konstytucyjności prawa, pierwot-
nie uformowana w praktyce ustrojo-
wej Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Oparcie podstaw ustroju na 
zasadzie pionowego i poziomego podzia-
łu władzy doprowadziło, wobec braku 
innych instytucji politycznych, do za-
pewnienia przez sądy realizacji zasady 
pierwszeństwa prawa federacji4. Kolej-
ną przesłanką aktywności sądownictwa 
w procesie kontroli konstytucyjności 
prawa było ukształtowanie politycznego 
autorytetu Sądu Najwyższego oraz przy-
jęcie systemu common law, w którym 
precedensowe orzeczenia sądowe mają 
charakter prawotwórczy, prowadząc do 
osłabienia związania normami prawa 
stanowionego.

Specyfika amerykańskiego modelu 
sądowej ochrony konstytucyjności pra-
wa (judical review) polega na badaniu 
aktów normatywnych i działań podej-
mowanych przez organy władzy5. Opie-
ra się na założeniu, że naruszenie obo-
wiązującego prawodawstwa (hierarchii 

2 M. Starzewski: Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności ustaw, Warszawa 2009 (reprint wyda-
nia z 1928 r.), s. 129.

3 Alternatywę dla sądowego badania konstytucyjności prawa (ustaw) stanowi kontrola, która jest sprawo-
wana przez organ stanowiący prawo. W przypadku ustawy jest to parlament. Jej istota sprowadza się do 
obowiązku legislatywy badania ustawy z punktu widzenia ustawy zasadniczej. Ten model badania kon-
stytucyjności aktów ustawodawczych odnosi się do systemu rządów ukształtowanego zgodnie z zasadą 
jednolitości władzy państwowej. Historycznie związany jest z postulatami radykalnego mieszczaństwa 
w dobie rewolucji francuskiej. W jego założeniu dominacja parlamentu w systemie konstytucyjnym pań-
stwa miała najpełniej urzeczywistniać zasadę suwerenności ludu. Wprowadzenie do systemu organów 
władzy państwowej podmiotu dokonującego kontroli ustawodawstwa przez organy zewnętrzne względem 
parlamentu stanowiłoby bowiem ograniczenie pozycji suwerena. To parlament, wyrażający wolę narodu 
jako wspólnoty politycznej, pełnił funkcję organu nadrzędnego w systemie centralnych organów państwa. 
W praktyce debata parlamentarna oraz ocena projektów przez ekspertów w toku postępowania ustawo-
dawczego miały odgrywać decydującą rolę w procesie badania konstytucyjności ustaw.

4 Zob. E. Zwierzchowski: Sądownictwo konstytucyjne, Warszawa 1994, s. 28.
5 Amerykański model kontroli konstytucyjności prawa został przyjęty m.in. w Meksyku, Kanadzie, Australii, 

Indiach czy Japonii.
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norm prawnych, działanie bez pod-
stawy prawnej) stanowi naruszenie 
konstytucji. Samo badanie konstytu-
cyjności aktów prawnych sprawowane 
jest przez sąd, przed którym zawi-
sła sprawa. Kontrola prawa ma zatem 
charakter konkretny, jest sprawowa-
na wówczas, gdy sąd rozpatruje daną 
sprawę i jednocześnie jedna ze stron 
postępowania podniosła zarzut niekon-
stytucyjności aktu, który stanowi pod-
stawę prawną rozstrzygnięcia. Właśnie 
podniesiony zarzut staje się podstawą 
oceny dokonywanej przez sąd. Skutki 
orzeczenia sądowego są wiążące w da-
nej sprawie (inter partes). Sąd traktuje 
taką normę jako nieistniejącą i pomi-
ja ją przy wydawaniu rozstrzygnięcia. 
Tym samym nie deroguje normy praw-
nej, ale odmawia jej zastosowania. 
Oczywiście zasadnicze znaczenie ma 
pozycja sądu w strukturze organizacyj-
nej sądownictwa, determinuje bowiem 
zasięg jego oddziaływania. W kon-
sekwencji, orzeczenie wydane przez 
najwyższy organ władzy sądowniczej 
– Sąd Najwyższy – w przedmiocie nie-
konstytucyjności aktu przekreśla jego 
stosowanie6.

Drugi model, którego fundament 
stanowi zasada podziału władzy, po-
lega na powierzeniu badania konsty-
tucyjności prawa organom zewnętrz-

nym, niezależnym od legislatywy 
– sądom konstytucyjnym. Dojście do 
władzy partii liberalnych w Europie 
doprowadziło do zgłoszenia propozycji 
ograniczających pozycję legislatywy. 
Ugrupowania o charakterze liberalno-
-mieszczańskim akceptowały decyzje 
parlamentu i jego pozycję ustrojową 
do czasu, gdy pojawiła się reprezen-
tacja partii lewicowych, wywołując 
obawy reprezentacji interesów najlicz-
niejszych grup społecznych. Stało się 
to podstawą do poszukiwania rozwią-
zań ograniczających pozycję ustrojową 
parlamentu. Pierwsze sądy konstytu-
cyjne zostały utworzone w odpowie-
dzi na postulaty partii liberalnych. 
Z taką praktyką mieliśmy do czynienia 
w okresie międzywojennym w Austrii, 
Czechosłowacji, Hiszpanii. Model są-
dowej kontroli konstytucyjności pra-
wa, realizowany przez scentralizowany, 
wyodrębniony organ sądowy, został 
zapoczątkowany w Austrii w 1920 r.7, 
gdzie warunki historyczne i dorobek 
kultury prawniczej (wiedeńska szkoła 
pozytywizmu prawniczego8) doprowa-
dziły do ukształtowania się tej postaci 
sądownictwa konstytucyjnego. Jednak 
dopiero po II wojnie światowej nastąpił 
jego rozwój, polegający na poszukiwa-
niu instytucjonalnych gwarancji ochro-
ny wartości demokratycznych i libe-

6 L. Garlicki: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987, s. 23-24.
7 Zob. D. Rousseau: Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999, s. 21 oraz M. Granat: Legity-

macja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa H. Kelsena, „Przegląd Sejmowy” nr 4/1999, 
s. 16-17.

8 Trzeba tu wymienić nazwiska takich uczonych, jak: Hans Kelsen, Georg Jellinek, Adolf Merkl czy Karl 
Renners (kanclerz, a następnie prezydent Austrii). Ostatniemu przypisywane jest wprowadzenie nazwy 
Trybunał Konstytucyjny.
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ralnych9. Uzasadnieniem tego modelu 
było akcentowanie ustawy jako woli po-
wszechnej, równości wobec prawa czy 
odmienne pojmowanie praw jednostki, 
a nadto mniejszy autorytet sądów eu-
ropejskich10. Model sądowej kontroli 
konstytucyjności prawa, opierający się 
na wyodrębnieniu pod względem orga-
nizacyjnym, funkcjonalnym i personal-
nym scentralizowanego organu władzy, 
cechuje abstrakcyjna kontrola norm, 
a więc oderwanie określonego przypad-
ku związanego z procesem stosowania 
prawa w konkretnej sprawie. Po drugie, 
rozstrzygnięcie sądu konstytucyjnego 
ma charakter ostateczny i wywołuje 
skutki erga omnes.

Podstawę do badania zgodności ustaw 
z konstytucją stanowi zasada nadrzęd-
ności konstytucji. Powyższe zastrzeże-
nie odnosi się jedynie do konstytucji pi-
sanej, bowiem w państwach, gdzie taka 
nie istnieje, nie ma również kryteriów 
oceny konstytucyjności aktów ustawo-
dawczych. Sama zasada nadrzędności 
konstytucji w systemie źródeł prawa po-
wszechnie obowiązującego nie stanowi 
jednak zabezpieczenia, że akty niższe-
go rzędu będą z nią zgodne. Konieczne 
było wprowadzenie instytucjonalnych 
gwarancji zapewniających konstytucyj-
ność aktów ustawodawczych, a więc or-
ganu badającego pod tym kątem ustawy 
i odpowiednie procedury.

Sądownictwo konstytucyjne nie ist-
niało w Polsce przed II wojną świa-
tową. Konstytucje z 1921 r. i 1935 r. 
wykluczały kontrolę ustaw przez sądy 
powszechne czy administracyjne. Po 
II wojnie światowej wprowadzono 
zasadę jednolitości władzy państwo-
wej, przypisującą najwyższą, suwe-
renną pozycję jednoizbowemu parla-
mentowi w systemie konstytucyjnych 
organów władzy państwowej. Artyku-
lacja potrzeby ustanowienia sądowni-
ctwa konstytucyjnego na początku lat 
siedemdziesiątych, a także wydarzenia 
z okresu „Solidarności” w 1980 r., do-
prowadziły do utworzenia Trybunału 
Konstytucyjnego (dalej: Trybunał lub 
TK). Nastąpiło to w 1982 r., na mocy 
nowelizacji Konstytucji PRL11. Zmia-
ny konstytucyjne zostały potwierdzo-
ne dopiero uchwaleniem 29 kwiet-
nia 1985 r. ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym12. Pierwotnie zadania TK 
zostały ograniczone do badania kon-
stytucyjności aktów normatywnych 
stanowionych przez naczelne i central-
ne organy państwowe. Transformacja 
ustrojowa rozpoczęta w 1989 r. nie 
wpłynęła znacząco na organizację Try-
bunału Konstytucyjnego. W 1989 r. 
otrzymał on dodatkowe kompetencje, 
obejmujące prawo ustalania powszech-
nie obowiązującej wykładni ustaw, 
prawo orzekania o sprzeczności celów 

9 Sądownictwo konstytucyjne powstało m.in. w RFN, Hiszpanii, Włoszech oraz państwach Europy Środko-
wo-Wschodniej.

10 E. Zwierzchowski, op. cit., s. 45.
11 Ustawa z 26.03.1982 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 11, poz. 83).
12 DzU nr 22, poz. 98.
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lub działalności partii politycznych 
z ustawą zasadniczą oraz wydawania na 
wniosek prezydenta orzeczenia w spra-
wie zgodności z konstytucją ustawy 
uchwalonej przez parlament przed jej 
podpisaniem.

Pozycja ustrojowa i struktura 
Trybunału Konstytucyjnego
W Polsce Trybunał Konstytucyjny jest 
samodzielnym, niezależnym zarówno 
od władzy ustawodawczej, jak i wy-
konawczej, konstytucyjnym organem 
państwa. W świetle art. 10 Konstytucji 
RP z 2 kwietnia 1997 r.13, sprawowa-
nie władzy ustawodawczej zostało po-
wierzone Sejmowi i Senatowi, władzy 
wykonawczej – Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Radzie Mini-
strów, zaś władzy sądowniczej – sądom 
i trybunałom. Zasada podziału władzy 
nie ma jedynie charakteru organiza-
cyjnego14, ale wymóg „rozdzielenia” 
władz oznacza, że każdej powinny być 
przyporządkowane kompetencje mate-
rialnie odpowiadające ich naturze i że 
każda powinna zachować pewne mi-
nimum wyłączności kompetencyjnej, 
stanowiącej o zachowaniu tej istoty. 

Wyrażona w art. 10 Konstytucji za-
sada podziału władzy pozostaje w po-
zytywnej korelacji z zasadą suweren-
ności narodu. Podział władzy określony 
w ustawie zasadniczej ma charakter 

funkcjonalny, a więc poszczególnym 
organom państwa przypisane są okre-
ślone kompetencje. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że to suweren legitymizuje 
władzę, jedną władzę. Podział i rów-
nowaga władz jest wyrazem istnienia 
narzędzi oddziaływania na inne organy 
w sposób hamujący (negatywny) oraz 
współdziałający (pozytywny aspekt 
podziału władzy). Równoważenie się 
władz nie oznacza, że podział między 
nimi przebiega symetrycznie. Należy 
ją odczytywać jako zakaz uzależnienia 
jednej z władz od drugiej15. Parlament 
jest jedynym organem władzy pań-
stwowej, który ma legitymację uzyska-
ną bezpośrednio od suwerena. Podzie-
lenie władzy publicznej i jednocześnie 
stworzenie konieczności komunikacji 
implikuje wzajemną kontrolę i utrud-
nia podejmowanie zbyt ekspansyw-
nych działań godzących w podstawowe 
prawa obywatela w państwie16. 

Zasada podziału władzy, chroniąca 
społeczeństwo przed niebezpieczeń-
stwem despotyzmu, stanowi podsta-
wę demokratycznego kształtu ustroju 
państwa. Historia potwierdziła oświe-
ceniowe przekonanie, wyrażone w art. 
XVI „Deklaracji praw człowieka i oby-
watela” z 1789 r., że „w społeczeństwie, 
w którym nie ma zapewnionej gwa-
rancji praw i ustanowionego podziału 
władz, nie ma pod tym względem kon-

13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
14 Zob. orzeczenie TK z 11.11.1993 r. (K 11/93, OTK 1993, nr 2, poz. 37).
15 P. Sarnecki: Uwaga 18 do art. 10 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod 

red. L. Garlickiego, t. V, Warszawa 2007, s. 21.
16 Zob. R. M. Małajny: Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001, s. 204 i n.
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stytucji”17. Zasada podziału władzy, 
wykluczając koncentrację władzy, sta-
nowi uniwersalną podstawę demokra-
cji konstytucyjnej18. Podział władzy 
ma służyć zagwarantowaniu praw czło-
wieka i godności jednostki. Stanowi 
„regułę korzystną dla obywateli, mniej 
zaś dla tych, którzy władzę sprawują, 
zwłaszcza gdy czynią to w przeświad-
czeniu własnej nieomylności, za którą 
stoi jedynie sukces wyborczy”19.

W doktrynie podział władzy spro-
wadza się do wyodrębnienia głównych 
funkcji, przypisaniu ich niezależnym 
od siebie organom, wyposażając je we 
własne kompetencje20. Konieczny jest 
zatem podział funkcjonalny, organi-
zacyjny, ale również personalny, który 
ma zapobiegać niestabilności systemu 
i ograniczać możliwość poszerzania 
zakresu pozostałych władz. Władza 
sądownicza w demokratycznych syste-

mach rządów jest odseparowana (od-
rębna) od pozostałych władz21.

W skład Trybunału Konstytucyjnego 
w Polsce wchodzi piętnastu sędziów, 
wybieranych przez Sejm na indywidu-
alną, dziewięcioletnią kadencję (art. 
194 ust. 1 Konstytucji). Ciało usta-
wodawcze (Sejm) ma wyłączne prawo 
obsadzania składu Trybunału22. Z uwa-
gi na wybór sędziów przez Sejm bez-
względną większością głosów, w obec-
ności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów, mamy do czynienia z po-
kusą wyboru sędziów identyfikujących 
się z aktualną większością sejmową. 
Wśród argumentów przemawiających 
za wyznaczeniem parlamentowi (Sej-
mowi) kompetencji powoływania skła-
du Trybunału jest oddziaływanie jego 
orzeczeń na ustawodawstwo23. Jest to 
również dodatkowy element legity-
mizujący sąd konstytucyjny. Nadto, 

17 Zob. Art. XVI „Deklaracji praw człowieka i obywatela” z 26.08.1789 r. [w:] Najstarsze konstytucje z końca 
XVIII i I połowy XIX wieku, Paweł Sarnecki (tłum.), Warszawa 1997, s. 20.

18 Zob. H. Izdebski: Fundamenty państw współczesnych, Warszawa 2007, s. 170.
19 R. Piotrowski: Zasada podziału władz w Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” nr 4/2007, s. 124-125.
20 W. Sokolewicz: Podział władz – idea polityczna czy zasada prawna? Z dylematów współczesnego ustrojo-

dawcy [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1995, s. 21.
21 W odniesieniu do władzy sądowniczej rozdzielenie jest równoznaczne z separacją. Takie podejście wynika 

z powiązania praw podstawowych jednostki z władzą sądowniczą. Zob. orzeczenie TK z 21.11.1994 r. 
(K 6/94). „Separacja” ma charakter jednokierunkowy, judykatywa może oddziaływać na pozostałe wła-
dze, ale niedopuszczalna jest relacja odwrotna. Zob. P. Sarnecki: Uwaga 13 do art. 10 Konstytucji [w:] op. 
cit. w przyp. 15, s. 14.

22 Art. 194 ust. 1 Konstytucji. Wśród spotykanych współcześnie procedur wyboru sędziów sądów konstytu-
cyjnych możemy wymienić trzy. Pierwsza, polegająca na wspólnym systemie mianowania (np. parlament 
wybiera sędziów spośród kandydatów przedstawionych przez prezydenta). Drugie rozwiązanie polega na 
wyborze sędziów przez uprawnione organy (np. parlament, prezydent i przedstawiciele organów władzy 
sądowniczej wybierają sędziów sądu konstytucyjnego w częściach równych). Taki model występuje m.in. 
we Włoszech, Słowacji czy na Litwie. Ostatni model polega na wyborze sędziów przez legislatywę. Każdy 
z tych modeli ma zalety i wady. W przypadku modelu mianowania podzielonego na różne organy istnieje 
niebezpieczeństwo wyboru „swoich sędziów” i lojalności wobec organu, który ich powołał. Największe 
ryzyko występuje jednak w systemach, w których parlament wybiera wszystkich sędziów. Zachodzi wów-
czas pokusa traktowania wyboru jako „politycznego łupu”.

23 Zob. L. Garlicki: Sądownictwo konstytucyjne…, op. cit., s. 97.
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parlamentarny wpływ na proces po-
woływania sędziów powinien zapew-
nić udział wszystkich sił politycznych. 
W tym celu należałoby wprowadzić 
wymóg kwalifikowanej większości gło-
sów24, co skutkowałoby koniecznością 
konsultacji kandydatur na sędziów TK 
z opozycją25. 

Autorytet sędziów sądu konstytucyj-
nego wymaga, aby kandydat na to sta-
nowisko spełniał określone wymagania. 
Procedura powoływania sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego ma charakter 
polityczny, choć obowiązkowe jest speł-
nienie kryterium wyboru osoby wyróż-
niającej się wiedzą prawniczą, mającej 
kwalifikacje wymagane do zajmowania 
stanowiska sędziego Sądu Najwyższego 
lub Naczelnego Sądu Administracyjne-
go26. Zabezpieczeniem niezależności jest 
nieusuwalność sędziów z zajmowanego 
stanowiska. O pozbawieniu stanowiska 
sędziego decyduje Trybunał Konstytu-
cyjny, w trybie postępowania dyscypli-
narnego. Instytucjonalną gwarancję nie-
zawisłości stanowi również immunitet 
oraz niepołączalność (incompatibilitas) 
stanowiska sędziego z innym stanowi-
skiem publicznym, powiązana z zaka-
zem działalności politycznej, co służy 
zapewnieniu bezstronności i wysokiego 
autorytetu urzędu sędziowskiego.

Zakres uprawnień Trybunału
Główną kompetencją, która jednocześ-
nie stanowiła przyczynę utworzenia są-
downictwa konstytucyjnego, jest sądowa 
kontrola konstytucyjności prawa. Trybu-
nał Konstytucyjny bada zgodność z Kon-
stytucją RP ustaw, umów międzynarodo-
wych oraz innych aktów normatywnych 
(rozporządzeń) i orzeka w sprawie skargi 
konstytucyjnej, zgodności z Konstytucją 
RP celów lub działalności partii politycz-
nych, rozstrzyga spory kompetencyjne 
pomiędzy centralnymi konstytucyjny-
mi organami państwa oraz w sprawie 
stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu 
urzędu przez Prezydenta RP27.

Kontrola konstytucyjności prawa jest 
możliwa w przypadku istnienia instytu-
cjonalnych gwarancji. Może się odbywać 
jedynie w hierarchicznie zbudowanym 
systemie źródeł prawa, opierającym się 
na relacjach pionowego podporządko-
wania norm. Zatem łączy się z ochroną 
nadrzędności norm na różnych pozio-
mach systemu, obejmując normy kon-
stytucyjne, ratyfikowane umowy mię-
dzynarodowe czy ustawy. Jest to model 
wieloszczeblowości kontroli28. Każda 
norma prawna może być konfrontowa-
na z normami hierarchicznie wyższymi 
(a więc również z konstytucją). Badanie 
hierarchicznej zgodności norm obejmuje 

24 Zob. Z. Czeszejko-Sochacki: Trybunał Konstytucyjny w świetle projektów konstytucji RP, „Państwo i Pra-
wo” nr 2/1995, s. 5.

25 Zob. A. Młynarska-Sobaczewska: Demokracja czy merytokracja? Wybór sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego jako realizacja funkcji kreacyjnej parlamentu [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między 
ideą a rzeczywistością, pod red. T. Mołdawy i J. Zaleśnego, Warszawa 2011, s. 299-300.

26 Art. 5 ust. 3 ustawy z 1.08.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (DzU nr 102, poz. 643 ze zm.).
27 Zob. art. 131 ust. 1 oraz art. 188 Konstytucji.
28 Zob. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński: Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, 

Warszawa 1999, s. 34-40.
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także wzajemne relacje treści aktów nor-
matywnych. Tym samym, hierarchicznie 
zbudowany system źródeł prawa, z nad-
rzędną pozycją konstytucji, powoduje, że 
nie mogą współistnieć normy sprzeczne 
z ustawą zasadniczą. 

Kontrola norm uzależniona jest od 
miejsca aktu kontrolowanego w syste-
mie źródeł prawa. Najwyższym pra-
wem Rzeczypospolitej Polskiej jest 
Konstytucja RP. Dalsze pozycje zajmu-
ją ratyfikowane umowy międzynaro-
dowe, na podstawie uprzedniej zgody 
wyrażonej w ustawie. W świetle art. 91 
ust. 2 Konstytucji RP, przysługuje im 
pierwszeństwo nad ustawami. Kolejne 
miejsce w systemie należy do ustaw, 
następne zajmują akty wykonawcze do 
nich: rozporządzenia oraz akty prawa 
miejscowego29. Postanowienia ustawy 
zasadniczej stanowią podstawę kontro-
li. Nie obowiązują żadne normy praw-
ne ponadkonstytucyjne, które mogłyby 
być uznane za taki wzorzec. Konstytu-
cja, jako ustawa zasadnicza, składa się 
z norm. Dodatkowo, Trybunał Konsty-
tucyjny w orzecznictwie powołuje się 
na konstytucyjne zasady i wartości, wy-
nikające z całokształtu jej postanowień 
i systemu wartości (aksjologii). Szcze-
gólne wartości TK wywodził z klauzuli 
„demokratycznego państwa prawnego”, 
która znalazła miejsce w konstytucji 
począwszy od 1989 r. Ustawa stanowi 

podstawę kontroli aktów wykonaw-
czych do niej.

W Polsce, w zakresie kontroli kon-
stytucyjności prawa dominuje kontrola 
następcza (a posteriori), to znaczy do-
tycząca aktów normatywnych, które 
już obowiązują – niezależnie od tego, 
czy weszły już w życie, czy znajdują się 
jeszcze w okresie vacatio legis. Kontro-
la norm może też przybrać charakter 
prewencyjny (a priori)30. 

Inicjatywa wszczęcia kontroli abstrak-
cyjnej przysługuje licznej grupie podmio-
tów. Ustawa zasadnicza rozróżnia ini-
cjatywę ogólną i szczególną. Inicjatywa 
ogólna oznacza, że prawo do wystąpienia 
z wnioskiem w sprawie konstytucyjności 
aktu normatywnego przysługuje nieza-
leżnie od tego, czy kwestionowany akt 
normatywny jest związany z zakresem 
działania wnioskodawcy. W wnioskiem 
w tym trybie mogą wystąpić: Prezydent 
RP, marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes 
Rady Ministrów, pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, Prokurator Gene-
ralny, prezes Najwyższej Izby Kontroli 
i Rzecznik Praw Obywatelskich. Powyż-
sze uprawnienie przysługuje także gru-
pie 50 posłów lub 30 senatorów (art. 191 
ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP). Inicjatywa 
szczególna obejmuje natomiast prawo 
kwestionowania jedynie tych aktów nor-
matywnych, które pozostają w związku 

29 Trybunał Konstytucyjny nie jest organem uprawnionym do badania horyzontalnej (poziomej) zgodności 
aktów normatywnych, także jeśli chodzi o ich wzajemne relacje. 

30 Jedynym podmiotem dysponującym uprawnieniem do jej inicjowania jest Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Zob. M. Mistygacz: Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw, „Kontrola Państwowa” 
nr 3/2011, s. 27 i n.
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z zakresem działania wnioskodawcy. 
Przypisana jest ona: Krajowej Radzie Są-
downictwa (w zakresie spraw dotyczą-
cych niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów), organom stanowiącym jedno-
stek samorządu terytorialnego, ogólno-
krajowym organom związków zawodo-
wych oraz ogólnokrajowym władzom 
organizacji pracodawców i organizacji za-
wodowych, kościołom i związkom wy-
znaniowym. 

Trybunał jako strażnik 
Konstytucji RP
Pierwszoplanową funkcją przypisaną 
Trybunałowi Konstytucyjnemu jest ba-
danie hierarchicznej zgodności norm 
w trybie kontroli abstrakcyjnej. Jest to 
podstawowa cecha odróżniająca Trybu-
nał od sądów, które rozstrzygają spory 
prawne na podstawie sytuacji faktycz-
nych i stanowią wymiar sprawiedli-
wości. TK nie jest organem wymiaru 
sprawiedliwości ani sądem, choć ma-
terialnie spełnia przesłanki wymagane 
dla sądu we współczesnym państwie 
demokratycznym. Z tego właśnie po-
wodu przypisano Trybunał Konstytu-
cyjny do organów władzy sądowniczej. 

W demokratycznym państwie praw-
nym konstytucja jest traktowana jako 
akt normatywny, a nie jedynie jako 
deklaracja o charakterze politycznym. 
Konstytucja, będąc ustawą zasadni-

czą państwa, określa zasady porządku 
prawnego i organizację władz publicz-
nych. Jest aktem prawnym stanowią-
cym lex fundamentalis, a nie „czymś 
w rodzaju odświętnego garnituru uży-
wanego jedynie podczas podniosłych 
okoliczności”31. Konstytucja jest aktem 
normatywnym, a więc zawiera podsta-
wowe reguły postępowania. 

Trybunał Konstytucyjny, orzekając 
o zgodności aktu normatywnego lub 
ratyfikowanej umowy międzynarodo-
wej z Konstytucją RP, bada zarówno 
treść takiego aktu (lub umowy), jak 
też kompetencję oraz dochowanie try-
bu wymaganego przepisami prawa do 
jego wydania lub zawarcia i ratyfikacji 
umowy. Proces kontroli norm opiera się 
na trzyaspektowej kontroli konstytu-
cyjności32 (materialna, kompetencyjna 
i proceduralna). Trybunał, badając kwe-
stionowany akt, związany jest zakresem 
wniosku, a z zasadą domniemania kon-
stytucyjności aktu łączy się spoczywa-
nie ciężaru dowodu na tym, kto przed-
stawia zarzuty. Mogą się one odnosić do 
treściowej (materialnej) niezgodności 
ustawy z Konstytucją RP, naruszenia 
kompetencji do wydania aktu albo na-
ruszenia trybu postępowania (aspekt 
formalny). Każde z tych trzech kryte-
riów może stać się samoistną podstawą 
rozstrzygnięcia w zakresie niekonstytu-
cyjności ustawy33. 

31 E. Zwierzchowski, op. cit., s. 198.
32 Z. Czeszejko-Sochacki: Trójaspektowa kontrola w ujęciu art. 42 ustawy o TK z 1997 r. [w:] Konstytucja 

– ustrój – system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, pod red. T. Dębowskiej-
-Romanowskiej i A. Jankiewicza, Warszawa 1999, s. 253 i n.

33 Jw.
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Zarzut niekonstytucyjności odno-
szący się do treści polega na wskazaniu 
przepisu ustawy, który jest niezgod-
ny z konstytucyjnym wzorcem. Jeśli 
chodzi o badanie dotyczące prawa do 
wydania (uchwalenia) aktu, skutkiem 
stwierdzenia, że organ nie miał kom-
petencji w tym zakresie, jest uznanie 
niekonstytucyjności aktu, niezależnie 
od tego, czy przedmiotem wniosku ob-
jęte były tylko niektóre przepisy. 

Drugim etapem badania aktu przez 
pryzmat kompetencji organu do jego wy-
dania jest kwestia przekroczenia kom-
petencji prawodawczej. Art. 42 ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym34 z 1997 r. 
przesądza, że orzekając o zgodności aktu 
normatywnego (ustawy) z Konstytucją 
RP, Trybunał bada dochowanie trybu 
wydania aktu, wymagane przepisami 
prawa. Bezwzględne przestrzeganie try-
bu ustawodawczego stanowi gwaran-
cję praworządności35, zaś zbadanie tego 
aspektu jest obowiązkiem TK, nieza-
leżnie od zakresu zarzutów stawianych 
przez wnioskodawcę36. 

Pozostawienie kompetencji do bada-
nia hierarchicznej zgodności norm orga-
nowi niemającemu legitymacji demokra-
tycznej, pochodzącej z bezpośrednich 
wyborów o charakterze powszechnym, 

prowadzi do powstawania „konfliktu” 
pomiędzy Trybunałem Konstytucyj-
nym, a organami legislatywy i egzeku-
tywy. Dlatego niezbędne jest zachowa-
nie powściągliwości przez sędziów sądu 
konstytucyjnego, bowiem ograniczane 
powinno być niebezpieczeństwo kon-
centracji władzy w jednym organie, któ-
ry ma prawo wydawania ostatecznych 
orzeczeń37. Tym ważniejsza jest świa-
domość sędziów nieprzekraczania kom-
petencji przez Trybunał Konstytucyjny. 
Niepoślednią rolę odgrywa tu zasada 
domniemania konstytucyjności aktu 
normatywnego, będącego przedmiotem 
kontroli w zakresie hierarchicznej zgod-
ności norm.

Zmiany w ustawodawstwie spowodo-
wane procesem transformacji w Polsce 
doprowadziły do wzrostu aktywności 
Trybunału Konstytucyjnego, przejawia-
jącej się nie tylko utrzymywaniem kohe-
rencji systemu prawa, ale również podej-
mowaniem inicjatywy sygnalizacyjnej, 
polegającej na wskazywaniu organom 
ustawodawczym uchybień, których usu-
nięcie jest niezbędne do zachowania spój-
ności systemu prawa.

W działalności TK widoczne jest 
zaangażowanie w rozwiązanie sporów, 
które nie zostały zażegnane na płasz-

34 Ustawa z 1.08.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (DzU nr 102, poz. 643 ze zm.).
35 W wyroku z 7.07.2003 r. (Sk 38/01, OTK ZU 2003 r., nr 6A, poz. 61) Trybunał Konstytucyjny wskazał, 

że dochowanie trybu ustawodawczego uregulowanego w przepisach Konstytucji jest warunkiem dojścia 
ustawy do skutku. Powyższe orzeczenie zapadło na kanwie sprostowania błędu w ustawie – przecinek 
w Kodeksie karnym. Marszałek Sejmu, wbrew art. 122 ust. 1 Konstytucji, przekazał prezydentowi do 
podpisu inny tekst ustawy niż uchwalony przez Sejm.

36 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24.06.1998 r. (K 3/98, OTK ZU 1998 r., nr 4, poz. 52).
37 M. Zubik: Trybunały po dziesięciu latach obowiązywania Konstytucji III RP, „Przegląd Sejmowy” 

nr 4/2007, s. 156.
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czyźnie politycznej. Wynika to mię-
dzy innymi z niskiej kultury prawnej 
elit politycznych i ogólnego charakteru 
norm konstytucyjnych. Pozycja Trybu-
nału Konstytucyjnego jako organu osta-
tecznie rozstrzygającego spory czyni go 
jedynym podmiotem interpretującym 
ustawę zasadniczą. Szczególna „misja” 
Trybunału przypadła w okresie demo-
kratyzacji przez „nadawanie” znaczenia 
podstawowym zasadom ustrojowym 
(m.in. zasadzie demokratycznego pań-
stwa prawnego). Z uwagi na to, że 
podłożem prawie każdego sporu o cha-
rakterze konstytucyjnym jest kwestia 
natury politycznej, rozstrzygając je, TK 
pośrednio rozstrzyga także spory poli-
tyczne. Wykracza zatem poza przypi-
saną mu rolę strażnika konstytucji38.

Analizując orzecznictwo sądu kon-
stytucyjnego w Polsce, należy zauważyć 
przeciwstawienie stanowiska Trybunału 
Konstytucyjnego woli większości par-
lamentarnej w tak zasadniczych spra-
wach, jak kwestie regulacji prawa 
przerywania ciąży39, lustracji i ścigania 
byłych funkcjonariuszy służb PRL, po-
lityki podatkowej, waloryzacji emerytur 
czy lustracji sędziów40. Wśród orzeczeń 
wywołujących szczególne kontrowersje 

można wymienić rozstrzygnięcie o wli-
czaniu do średniej ocen na świadectwie 
szkolnym oceny uzyskanej z nauki religii 
(lub etyki)41. Odwoływanie się do syste-
mu wartości konstytucyjnych czy też 
ogólnie sformułowanych zasad powodu-
je, że Trybunałowi Konstytucyjnemu zo-
stały powierzone kompetencje określe-
nia niejasnych zasad prawnych. Stawia to 
pod znakiem zapytania wpisaną w dzia-
łalność orzeczniczą sądu konstytucyj-
nego zasadę powściągliwości, zwłaszcza 
w procesie abstrakcyjnej kontroli prawa. 
Co więcej, stanowi pokusę do podnosze-
nia własnej i niejednoznacznie wyrażonej 
aksjologii do poziomu zasady prawnej, co 
już wykracza poza ramy kompetencyjne 
sądu konstytucyjnego42.

Legitymizacja 
sądu konstytucyjnego
Problemem rysującym się na tle sądo-
wej kontroli konstytucyjności prawa 
jest pytanie o możliwość neutralnej 
interpretacji konstytucji, a więc obiek-
tywnego znaczenia jej przepisów. Waż-
ne jest pytanie o „prawowitość” sądu 
konstytucyjnego, z uwagi na brak wy-
borczej legitymacji43. Sądy konstytu-
cyjne zostały powołane do „unieważ-

38 E. Zwierzchowski, op. cit., s. 200-201.
39 Zob. wyrok TK z 28.05.1997 r. (K 26/96, OTK ZU 1997 r., nr 2, poz. 19).
40 Wyrok TK z 24.06.1998 r. (K 3/98, OTK ZU 1998 r., nr 4, poz. 52).
41 Zob. wyrok TK z 2.12.2009 r. (U 10/07, OTK ZU 2009 r., nr 11A, poz. 163) oraz P. Borecki, M. Pie-

trzak: Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a Trybunał Konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 
nr 5/2010.

42 J. Woleński: Glosa do orzeczenia TK z 28 V 1997, K 26/96, „Państwo i Prawo” nr 1/1998, s. 91.
43 Zob. W. Sadurski: Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych 

państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008, s. 13-14.
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niania” demokratycznie uchwalonych 
aktów normatywnych na podstawie 
własnej interpretacji znaczenia prze-
pisów konstytucyjnych. Jednym z ar-
gumentów, które uzasadniają kontrolę 
konstytucyjności prawa sprawowaną 
przez Trybunał Konstytucyjny, jest za-
łożenie współczesnego konstytucjona-
lizmu – ograniczenie rządów większo-
ści parlamentarnej przez konstytucję. 
Chodzi zatem o gwarancję niewykracza-
nia większości parlamentarnej poza ramy 
konstytucyjne, o oscylowanie pomiędzy 
celami owej większości parlamentarnej 
wyznaczonymi przez demokratyczne 
wybory a nienaruszaniem praw okre-
ślonych w ustawie zasadniczej. Sąd 
konstytucyjny pełni funkcję równowa-
żącą i gwarancyjną. To przecież ochrona 
mniejszości przed „tyranią” większości 
przyświecała konstytucjonalizacji praw 
człowieka.

Na marginesie niniejszych rozważań 
pozostaje niemal powszechnie przyjęte 
stanowisko realizmu moralnego44. Po-
lega ono na przyjęciu obiektywnej po-
prawności. Związane jest z tym uznanie 
nadrzędności konstytucji i gwarancji jej 
wiążącego oddziaływania na wszystkie 
instytucje publiczne (w tym parlament). 
Warunkiem poprawności takiego twier-
dzenia jest przyjęcie założenia obiek-
tywnej interpretacji przepisów konsty-

tucyjnych, a tym samym orzeczenie, co 
jest niezgodne z konstytucją. Odwo-
ływanie się do obiektywizmu stanowi 
instrument wykorzystywany przez sądy 
na całym świecie i jest częścią retory-
ki legitymizującej władzę sądowniczą, 
przez nią stosowanej45. Nie zmienia to 
faktu, że poziom akceptacji społecznej 
i autorytetu Trybunału Konstytucyjne-
go pozostaje na wysokim poziomie. Sąd 
konstytucyjny, nie mając mandatu de-
mokratycznego, i tak w większym stop-
niu jest „demokratycznie” powoływany 
niż sędziowie sądów powszechnych (czy 
administracyjnych).

Z uwagi na możliwość wkroczenia 
przez Trybunał Konstytucyjny w sferę 
władzy ustawodawczej, uznaje się, że nie 
jest on uprawniony do orzekania w za-
kresie zaniechania ustawodawczego, po-
nieważ byłoby to związane z dokonywa-
niem ocen o charakterze politycznym46.

Charakter i skutki orzeczeń TK
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjne-
go ,,mają moc powszechnie obowią-
zującą i są ostateczne” (art. 190 ust. 1 
Konstytucji RP), nie istnieje zatem żad-
na droga odwołania się od nich. Są one 
wiążące, rodzą obowiązek wykonania 
dla wszystkich adresatów (skuteczne 
erga omnes). Orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego odnoszące się do kon-

44 Jw., s. 57-63.
45 Jw., s. 59-60.
46 L. Garlicki: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2000 roku, „Przegląd Sądowy” nr 9/2001, s. 84. 

Zob. A. Paprocka, M. Ziółkowski: Zaniechanie prawodawcze jako potencjalny przedmiot kontroli Trybuna-
łu Konstytucyjnego w świetle zasady nadrzędności Konstytucji oraz doświadczeń trybunałów międzynaro-
dowych [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyj-
nego – założenia a ich praktyczna realizacja, Warszawa 2010.
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troli norm zapadają w formie wyroków 
i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu 
w organie urzędowym, w którym był 
ogłoszony dany akt normatywny (art. 
190 ust. 2 Konstytucji RP). 

W doktrynie orzeczenie TK trakto-
wane jest jako „akt władczy Trybunału 
Konstytucyjnego – organu władzy są-
downiczej, konstytucyjnie wyposażony 
w atrybuty >mocy powszechnie obo-
wiązującej< oraz >ostateczności<”47. 
Moc powszechnie obowiązująca przeja-
wia się w tym, że wiążą one wszystkie 
organy państwowe oraz osoby pozosta-
jące poza aparatem państwa. Obowiązu-
jący charakter przypisać można jedynie 
rozstrzygnięciu Trybunału zawartemu 
w sentencji wyroku. Atrybut ostatecz-
ności oznacza natomiast, że orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego są niewzru-
szalne zarówno w postępowaniu przed 
TK, jak i każdym innym organem wła-
dzy publicznej. Niewzruszalność wynika 
z nadrzędnej wobec ustawy oraz stoso-
wanej bezpośrednio i priorytetowo regu-
lacji konstytucyjnej48. To jednak nie ozna-
cza, że stan normatywny potwierdzony 
albo zmieniony wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego nie może ulec zmianie. 

Przepis uznany za niezgodny z Konstytu-
cją RP może być ustanowiony ponownie 
po odpowiedniej zmianie ustawy zasad-
niczej. Orzeczenie przez Trybunał utraty 
mocy obowiązującej przepisu prawnego 
sprzecznego z Konstytucją nie wywiera 
zatem żadnego skutku w odniesieniu do 
przyszłej regulacji o analogicznej treści49. 

W systemie kontroli norm sprawo-
wanym przez polski sąd konstytucyjny 
przyjmuje się, że konsekwencją niezgod-
ności aktu z konstytucją, umową między-
narodową lub ustawą nie jest jego nieważ-
ność ex tunc. Akt przestaje obowiązywać 
z dniem ogłoszenia wyroku TK w odpo-
wiednim organie urzędowym (Dzienniku 
Ustaw). Trybunał może określić inny ter-
min utraty mocy obowiązującej aktu nor-
matywnego – nie może on przekraczać 
osiemnastu miesięcy gdy chodzi o usta-
wę, a dwunastu w odniesieniu do innego 
aktu normatywnego (rozporządzenia)50. 
W przypadku orzeczeń, które wiążą się 
z nakładami finansowymi nieprzewidzia-
nymi w ustawie budżetowej, TK określa 
termin utraty mocy obowiązującej aktu 
normatywnego po zapoznaniu się z opinią 
Rady Ministrów (art. 190 ust. 3 Konsty-
tucji RP)51. 

47 Z. Czeszejko-Sochacki: Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, 
s. 337. Ostateczność orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oznacza prawomocność w sensie formalnym 
i materialnym.

48 Zob. postanowienie TK z dnia 17.07.2003 r. (K 13/02, OTK ZU 2003 r., nr 6A, poz. 72).
49 Wyrok TK z 9.11.2005 r. (P 11/05, OTK-A ZU 2005 r., nr 10, poz. 113).
50 Art. 190 ust. 3 Konstytucji.
51 Możliwość odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego służy łagodzeniu skutków społecz-

nych, jakie mogłaby spowodować natychmiastowa zmiana obowiązującego prawa. Taka regulacja umoż-
liwia sprostanie konsekwencjom budżetowym zmiany prawa, zwłaszcza gdy orzeczenie dotyczyłoby ma-
terii finansów publicznych czy świadczeń o charakterze socjalnym. Zob. P. Zwierzykowski: Kompetencja 
Trybunału Konstytucyjnego do odraczania terminu utraty mocy obowiązującej aktu w praktyce, „Przegląd 
Legislacyjny” nr 3/2003, s. 49 i n.
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W artykule 190 ust. 4 Konstytucji 
RP wprowadzana została zasada, że 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
o niezgodności z Konstytucją, umową 
międzynarodową lub ustawą kontrolo-
wanego aktu normatywnego stanowi 
podstawę do wznowienia postępowania, 
uchylenia decyzji lub innego rozstrzyg-
nięcia na zasadach i w trybie określo-
nych w przepisach właściwych dla da-
nego postępowania.

Trybunał, rozstrzygając kwestię kon-
stytucyjności przepisów ustawy, może 
uznać przedstawione zarzuty za za-
sadne, orzekając o niekonstytucyjności 
ustawy albo orzec o zgodności jej prze-
pisów z ustawą zasadniczą. Sąd konsty-
tucyjny, stojąc na straży pewności pra-
wa, kieruje się w swoim orzecznictwie 
zasadą domniemania konstytucyjności. 
Jest to oczywiście domniemanie praw-
ne wzruszalne.

Skutki prawne orzeczenia zależą od 
jego treści. Po stwierdzeniu konstytu-
cyjności badanego aktu normatywnego 
(orzeczenie afirmatywne) następują 
skutki zarówno o charakterze material-
noprawnym, jak i procesowym (powa-
ga rzeczy osądzonej – res iudicata52). 
Domniemanie konstytucyjności kwe-
stionowanego przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym aktu prawnego skutkuje 

uzyskaniem pewności. Natomiast orze-
czenie niekonstytucyjności (negatyw-
ne) ustala nowy stan prawny – utratę 
mocy obowiązującej. 

W trakcie kształtowania się kontynen-
talnego modelu kontroli konstytucyjno-
ści prawa upowszechniło się sformuło-
wane przez Hansa Kelsena określenie 
sądu konstytucyjnego jako „negatyw-
nego ustawodawcy”, bowiem badanie 
hierarchicznej zgodności norm, którego 
skutek mógł doprowadzić do uchylenia 
aktu normatywnego, utożsamiony został 
ze „stanowieniem prawa ze znakiem ne-
gatywnym”53. Trybunał Konstytucyjny 
nie może wprowadzić do systemu prawa 
nowych przepisów, choć należy zauwa-
żyć, że sam wyrok sądu konstytucyjne-
go uznający dany przepis (czy cały akt 
normatywny) za niezgodny z konstytucją 
powoduje zmianę w systemie prawa. 

Problemem rysującym się na tle wza-
jemnych relacji pomiędzy Trybunałem 
Konstytucyjnym a władzą ustawodaw-
czą jest rozszerzająca się gama rodzajów 
orzeczeń w zakresie kontroli konstytu-
cyjności prawa przez Trybunał Konsty-
tucyjny. W świetle ustawy zasadniczej 
można mówić o orzeczeniach o nie-
zgodności albo zgodności kontrolowanej 
normy prawnej z normą prawną stano-
wiącą wzorzec kontroli54. 

52 Res iudicata – powaga rzeczy osądzonej; ujemna przesłanka procesowa, która powoduje niedopuszczal-
ność wydania orzeczenia. Powaga rzeczy osądzonej ma zastosowanie w przypadku, gdy zachodzi pod-
miotowa i przedmiotowa tożsamość sprawy ze sprawą rozstrzygniętą wcześniej, w której wydane zostało 
orzeczenie merytoryczne rozwiązujące problem konstytucyjności przepisu.

53 S. Wronkowska: Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, „Państwo i Prawo” nr 10/2008, s. 5 i 7.
54 W literaturze przedmiotu wyróżniane są również orzeczenia zaopatrzone w klauzulę odraczającą oraz 

orzeczenia prewencyjne. Zob. M. Florczak-Wątor: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki 
prawne, Poznań 2006, s. 89.
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W orzecznictwie polskiego sądu kon-
stytucyjnego pojawiły się również wyroki 
interpretacyjne55. W związku z domnie-
maniem konstytucyjności ustaw, pozosta-
je rozstrzyganie niektórych wątpliwości 
za pomocą wykładni w zgodzie z Konsty-
tucją. W przypadku możliwości zastoso-
wania takiej wykładni, TK nie ma pod-
staw do stwierdzenia niekonstytucyjności 
ustawy56. Wyrok interpretacyjny stanowi 
„orzeczenie, w sentencji którego Trybunał 
Konstytucyjny stwierdza zgodność lub 
niezgodność przepisu prawnego w okre-
ślonym rozumieniu”57. Usunięcie aktu 
normatywnego (przepisu) jest środkiem 
ostatecznym (ultima ratio). Jednak tego 
rodzaju wykładnia może doprowadzić do 
rezultatów prawotwórczych58, umożli-
wiając wystąpienie TK w roli prawodaw-
cy pozytywnego59.

Wyroki interpretacyjne znajdują się 
pomiędzy orzeczeniami o niezgodności 
i o zgodności (wyrok afirmatywny) z kon-
stytucją odpowiednich przepisów czy też 
całego aktu normatywnego (np. rozpo-

rządzenia czy ustawy). Przepis uznawany 
jest za zgodny – pod warunkiem określo-
nego rozumienia czy stosowania albo za 
niezgodny – pod warunkiem rozumienia 
go w określony sposób czy w określonym 
zakresie jego stosowania60.

Uwagi końcowe 
Trybunał Konstytucyjny został wyposa-
żony w kompetencję do badania kontroli 
hierarchicznej zgodności norm in abs-
tracto, a więc niezależnie od konkretnych 
spraw, w których prawo mogłoby być za-
stosowane. Powoduje to, że sąd konsty-
tucyjny bardziej „zbliża się” do władzy 
ustawodawczej. Przedmiotem jego dzia-
łalności jest uchwalone prawo, co stawia 
TK w centrum sporu o charakterze poli-
tycznym. Właśnie orzekanie o konstytu-
cyjności przepisów z wyabstrahowaniem 
od konkretnej sprawy oddala Trybunał 
od instytucji sądowniczych. 

W Polsce, w sferze konkretnej kon-
troli konstytucyjności prawa pozostaje 
pytanie prawne. Każdy sąd może przed-

55 Zob. szerzej: A. Józefowicz: Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 
nr 11/1999 oraz J. Trzciński: Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 
nr 1/2002.

56 Zob. wyroki TK: z 5.01.1999 r. (K 27/98, OTK ZU 1999 r., nr 1, poz. 1) oraz z 28.04.1999 r. (K 3/99, OTK 
ZU 1999 r., nr 4, poz. 73).

57 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 93 i n.
58 Zob. P. Tuleja: Trybunał Konstytucyjny – negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji? [w:] Instytucje 

prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Marii Kruk-
-Jarosz, pod red. J. Wawrzyniaka i M. Laskowskiej, Warszawa 2009, s. 579.

59 Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 17.12.2009 r. (sygn. akt III PZP 2/09) wskazał, że orzeczenia 
interpretacyjne pozostają poza zakresem kompetencji określonej w art. 188 Konstytucji. Zob. również 
J. Jaskiernia: Spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym w kwestii znaczenia tzw. 
orzeczeń interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. 
Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, Warszawa 
2010 oraz M. Wiącek: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PZP 
2/09), „Przegląd Sejmowy” nr 3/2010.

60 Zob. J. Trzciński: Trybunał Konstytucyjny – regulacja konstytucyjna i praktyka [w:] Sądy i trybunały w Kon-
stytucji i praktyce, pod red. W. Skrzydły, Warszawa 2005, s. 93-94. 
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stawić Trybunałowi Konstytucyjnemu 
pytanie prawne o zgodność aktu nor-
matywnego z Konstytucją RP, ratyfiko-
wanymi umowami międzynarodowymi 
lub ustawą, jeżeli od jego odpowiedzi 
zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej 
się przed sądem61. Nadto, w świetle art. 
79 ust. 1 Konstytucji, każdy, czyje kon-
stytucyjne wolności lub prawa zostały 
naruszone, ma prawo wnieść skargę do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności z Konstytucją ustawy lub in-
nego aktu normatywnego, na podstawie 
którego sąd lub organ administracji pub-
licznej orzekł ostatecznie o jego wolnoś-
ciach lub prawach albo o jego obowiąz-
kach określonych w Konstytucji62.

Wzrost znaczenia oraz prestiż Trybu-
nału Konstytucyjnego w Polsce wynikał 
w pierwszym okresie jego działalności 
po 1989 r. ze słabości nie w pełni de-
mokratycznego parlamentu. Była to 
jedna z przyczyn aktywności polskiego 
sądu konstytucyjnego – nadanie znacze-

nia zasadzie demokratycznego państwa 
prawnego (Rechtstaat) i odwoływanie 
się do zasady godności człowieka. Roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego im-
plikuje równoważenie zasad liberalnych 
z zasadami demokracji. Współcześnie 
parlament odpowiada za realizację wer-
dyktów wyborczych, a sąd konstytucyj-
ny stoi na straży ram prawnych okre-
ślonych ustawą zasadniczą. Wspólnym 
mianownikiem koncepcji sądowego ba-
dania konstytucji jest przyjęcie (wyraźne 
lub dorozumiane) zasady nadrzędności 
ustawy zasadniczej w systemie prawa 
wewnętrznego63. Jej akceptacja stano-
wi uzasadnienie funkcjonowania organu 
uprawnionego do badania zgodności pra-
wa z postanowieniami konstytucji.

dr MICHAŁ MISTYGACZ, Instytut 
Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego

61 Art. 193 Konstytucji.
62 Skarga konstytucyjna ma charakter pośredni.
63 Zob. E. Zwierzchowski, op. cit., s. 9 i n.
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1 Rozszerzona wersja wystąpienia na konferencji naukowej „Zwalczanie nieprawidłowości na szko-
dę interesów finansowych Unii Europejskiej – aspekty administracyjno- i karnoprawne” (Warszawa, 
14-15.04.2011 r.). Zob. sprawozdanie E. Miękiny [w:] „Kontrola Państwowa” nr 3/2011.

2 Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).

DARIUSZ JURCZUK

JACEK MAZUR

Najwyższa Izba Kontroli ma obowiązek 
kontrolować działalność organów admi-
nistracji rządowej, Narodowego Banku 
Polskiego, państwowych osób prawnych 
i innych państwowych jednostek orga-
nizacyjnych; może kontrolować działal-
ność organów samorządu terytorialnego, 
komunalnych osób prawnych i innych 

komunalnych jednostek organizacyjnych 
oraz innych jednostek organizacyjnych 
i podmiotów gospodarczych w zakresie, 
w jakim wykorzystują one majątek lub 
środki państwowe i komunalne oraz wy-
wiązują się ze zobowiązań finansowych 
na rzecz państwa (art. 203 Konstytucji 
RP). Biorąc pod uwagę, że środki po-
chodzące z budżetu Unii Europejskiej 
są traktowane jako publiczne2, wszyst-
kie podmioty, które zarządzają nimi lub 

NIK przeprowadza rocznie około 10-15 kontroli problemowych, któ-
re dotyczą wybranych obszarów zarządzania i wykorzystania środków 
unijnych oraz innych spraw związanych z członkostwem Polski w UE1. 
Część kontroli poświęcona jest pożytkowaniu tych pieniędzy przez 
polskie instytucje i beneficjentów, inne zaś dotyczą kwestii bardziej 
ogólnych, takich jak wdrażanie prawa unijnego oraz funkcjonowanie 
systemów zarządzania i kontroli. Celem Izby jest nie tylko wykrycie 
uchybień i nieprawidłowości, lecz także wskazanie rozwiązań systemo-
wych usprawniających proces wykorzystywania funduszy UE.

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom

Kontrole NIK w sprawach 
dotyczących Unii Europejskiej 
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je wykorzystują, potencjalnie podlegają 
kontroli NIK3. 

Mechanizm działalności 
kontrolnej NIK
Izba przeprowadza kontrole na podstawie 
okresowych planów pracy, choć ustawa 
o NIK dopuszcza także kontrole doraź-
ne. W procesie planowania analizowane 
są zmiany legislacyjne, dane statystyczne, 
plany i programy rządowe, a także publi-
kacje i informacje prezentowane w środ-
kach masowego przekazu. Wykorzysty-
wane są również wyniki wcześniejszych 
kontroli, dokumenty mające związek 
z bieżącymi pracami Sejmu i Senatu oraz 
wpływające do NIK skargi i wnioski.

Podstawą planowania długookresowe-
go jest analiza sytuacji społeczno-gospo-
darczej państwa, w wyniku której wy-
znaczane są (uchwalane przez Kolegium 
NIK) priorytetowe kierunki kontroli na 
okresy trzyletnie. W latach 2009–2011 
są to: „Państwo sprawne i przyjazne 
obywatelowi”, „Państwo efektywnie za-
rządzające zasobami publicznymi” oraz 
„Polska w Unii Europejskiej”.

W każdym z tych kierunków co roku 
wyodrębnione zostają główne obszary 
kontroli. W przypadku kierunku „Polska 
w Unii Europejskiej” w 2011 r. chodzi o:

• dostosowanie prawa do wymogów 
Unii Europejskiej oraz wywiązywanie 
się z przyjętych wobec niej zobowiązań;
• pozyskiwanie środków Unii Europej-
skiej oraz zarządzanie nimi;
• upraszczanie procedur i eliminowanie 
krajowych ograniczeń instytucjonalnych 
w wykorzystaniu środków przyznanych 
na lata 2007–2013;
• realizację wspólnej polityki rolnej;
• koordynację programowania i wyko-
rzystania funduszy strukturalnych oraz 
Funduszu Spójności;
• system finansowania rolnictwa i roz-
woju obszarów wiejskich4.

Typowy mechanizm działalności kon-
trolnej NIK polega na tym, że Izba – na 
podstawie jednolitego programu – prze-
prowadza kontrole w kilku, kilkunastu, 
a nawet kilkudziesięciu podmiotach. 
Każda z tych kontroli odbywa się odręb-
nie i kończy formalnym dokumentem 
(obecnie są dwa: protokół i wystąpienie; 
od połowy 2012 r. – po wejściu w życie 
zmian w ustawie o NIK – będzie to jeden 
dokument: wystąpienie pokontrolne). Na 
podstawie tych dokumentów opracowuje 
się syntetyczne sprawozdania zbiorcze5, 
które stanowią próbę wyciągnięcia wnio-
sków o charakterze systemowym z kon-
troli jednostkowych.

3 W. Sokolewicz zwraca uwagę, że „naczelny” charakter uzasadnia nie tylko najszerszy potencjalny zakres 
kontroli Izby, lecz sugeruje też ograniczenie jej działalności do prowadzenia kontroli tematów najważniej-
szych dla państwa jako całości (Art. 202 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, tom III, 
Warszawa 2003, s. 4).

4 Wykaz głównych obszarów kontroli w 2011 r., zob. <http://www.nik.gov.pl/plan-pracy-nik/priorytety-
kontroli>; wykaz tematów kontroli NIK w 2011 r., zob. <http://www.nik.gov.pl/plik/id,2267.pdf >, stan 
na dzień 20 maja 2011 r.

5 Zgodnie z art. 64 ustawy o NIK, sprawozdania te są nazywane oficjalnie „informacjami o wynikach prze-
prowadzonych kontroli”.

46 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audytx   xDariusz Jurczuk, Jacek Mazur 



Kontrole spraw dotyczących 
Unii Europejskiej
Część z tych kontroli poświęcona jest 
wykorzystaniu środków unijnych przez 
polskie instytucje i beneficjentów, inne 
dotyczą kwestii bardziej ogólnych, takich 
jak wdrażanie prawa unijnego w Polsce. 
Są wśród nich również kontrole nakie-
rowane na wykrywanie i usuwanie błę-
dów i nieprawidłowości w zarządzaniu 
programami unijnymi, jak również na 
usprawnienie wykorzystania funduszy 
z UE. Przykładowo, w odniesieniu do 
perspektywy finansowej 2007–2013 NIK 
bada między innymi przygotowanie ad-
ministracji publicznej do wykorzystania 
pomocy oraz funkcjonowanie systemów 
zarządzania i kontroli, ocenia wdraża-
nie zaleceń instytucji audytowej, a także 
przeprowadza kontrolę wykonania zadań, 
na przykład przez badanie osiąganych 
w wyniku realizacji danego projektu re-
zultatów w kontekście zasad należytego 
zarządzania finansami publicznymi. 

Na tej podstawie NIK przedkłada 
Sejmowi sprawozdania z kontroli wy-
branych obszarów zarządzania i wyko-
rzystania środków UE, a w corocznej 

„Analizie wykonania budżetu pań-
stwa” przedstawia przepływy finanso-
we pomiędzy budżetem państwa a bu-
dżetem UE oraz stan wykorzystania 
przyznanych Polsce środków unijnych. 
Sprawozdania te przekazywane są rów-
nież innym organom państwowym i sa-
morządowym, ponadto udostępnione 
na stronie internetowej NIK6.

Z punktu widzenia przeciwdziałania 
nieprawidłowościom w wykorzystaniu 
środków unijnych znaczenie mają zarów-
no sprawozdania zbiorcze, jak i dokumen-
ty z kontroli jednostkowych, czyli proto-
koły kontroli oraz wystąpienia kierowane 
do jednostek kontrolowanych, czasem też 
do innych właściwych organów7. Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli w akcie we-
wnętrznym określił szczegółowe zasady 
postępowania w kontroli przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy struk-
turalnych, Funduszu Spójności i innych 
funduszy unijnych, w tym prezentowania 
ustaleń dotyczących nieprawidłowości8. 
W sytuacji, gdy dotyczą one przedsię-
wzięć współfinansowanych z tych fun-
duszy, sprawdza się, czy zachodzą prze-
słanki uznania ich za nieprawidłowość 

6 <http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik>.
7 Zgodnie z art. 60-62 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli przekazuje kierownikowi jednostki kontro-

lowanej, a w razie potrzeby także kierownikowi jednostki nadrzędnej oraz właściwym organom państwo-
wym lub samorządowym, wystąpienia pokontrolne. Zawierają one oceny kontrolowanej działalności wy-
nikające z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – także uwagi 
i wnioski w sprawie ich usunięcia. Kierownik jednostki kontrolowanej lub organ, któremu przekazano 
wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany poinformować NIK o sposobie wykorzystania uwag i realizacji 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia (ustawa określa równocześnie 
możliwość zgłoszenia zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach).

8 Pismo okólne prezesa NIK z 30.11.2007 r. w sprawie zasad postępowania w kontroli przedsięwzięć współ-
finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych funduszy Wspólnot Europejskich, 
w tym prezentowania ustaleń dotyczących nieprawidłowości oraz ich wymiaru finansowego (niepubl.) 
W związku ze zmianą niektórych szczegółowych rozwiązań w prawie UE i prawie polskim, tekst pisma 
okólnego będzie wymagał aktualizacji. 
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KONTROLE SPRAW DOTYCZĄCYCH UE W ROKU 20089:

1. Finansowanie budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp 
do portów morskich.
2. Realizacja obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
3. Prawidłowość obliczania i wykazywania krajowych wydatków publicznych w ob-
szarach interwencji funduszy strukturalnych.
4. Wsparcie inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej dla małych i średnich 
przedsiębiorstw na przykładzie realizacji Działania 2.3 Sektorowego Programu Ope-
racyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
5. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki prefinansowania i współfinansowania projektów realizowanych 
z udziałem środków Unii Europejskiej.
6. Wykorzystanie środków publicznych na zalesianie gruntów rolnych.
7. Rezultaty wdrażania sektorowego programu operacyjnego „Rozwój zasobów 
ludzkich”.
8. Aktywność gmin województwa lubuskiego w pozyskiwaniu środków z budżetu 
Unii Europejskiej.
9. Wykorzystanie środków publicznych, w tym środków Finansowego Instrumentu 
Wspierania Rybołówstwa, na rybacką infrastrukturę portową.
10. Wdrażanie projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych.
11. Wykorzystanie środków pomocowych UE na budowę wybranych linii kolejowych 
o podstawowym znaczeniu.
12. Wdrażanie ochrony na obszarach Natura 2000.
13. Realizacja sektorowego programu operacyjnego pn. „Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, w za-
kresie działania 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
14. Wykorzystanie środków publicznych na zadania w zakresie promocji zatrudnie-
nia i aktywizacji zawodowej w latach 2005–2007 (I półrocze).
15. Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w wo-
jewództwie łódzkim.
16. Przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania syste-
mów zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych dla okresu progra-
mowania 2007–2013.

9 Informacje o wynikach kontroli lub wystąpienia ogłoszone w roku 2008. 
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w rozumieniu przepisów unijnych lub 
krajowych i fakt ten odnotowany jest 
w protokole kontroli, a następnie w wy-
stąpieniu pokontrolnym do kierownika 
jednostki kontrolowanej.

Wystąpienie to powinno zawierać:
• opis stwierdzonych nieprawidłowo-
ści, wraz ze wskazaniem naruszonego 
przepisu prawa unijnego lub krajowego 
i ich wymiaru finansowego;
• wskazanie, czy naruszenie prawa unij-
nego lub krajowego polegało na działa-
niu, czy zaniedbaniu, jak również czy 
skutkiem jest szkoda lub potencjalna 
szkoda w ogólnym budżecie UE;
• ewentualną informację o podejrze-
niu popełnienia nadużycia i podjętych 
w związku z tym działaniach.

Ponadto, do kierownika jednostki, 
która przyznała beneficjentowi dofi-
nansowanie ze środków unijnych, może 
być wystosowane dodatkowe wystą-
pienie pokontrolne, wskazujące stwier-
dzoną nieprawidłowość, która stanowi 
lub może stanowić potencjalną szko-
dę w budżecie UE w wyniku sfinan-
sowania nieuzasadnionego wydatku. 

Wystąpienia te, tak samo jak zbiorcze 
sprawozdania z kontroli (informacje 
o wynikach kontroli), po zakończeniu 
postępowania kontrolnego są dostęp-
ne na internetowej stronie Najwyższej 
Izby Kontroli.

Przykłady uchybień 
i nieprawidłowości
Za nieprawidłowość uważa się jakiekol-
wiek naruszenie przepisów prawa unij-
nego lub krajowego, wynikające z działa-
nia lub zaniedbania ze strony podmiotu 
gospodarczego, które spowodowało lub 
mogło spowodować szkodę w ogólnym 
budżecie Unii Europejskiej w związ-
ku z finansowaniem nieuzasadnionego 
wydatku.

Kryteria kontroli NIK w odniesieniu 
do podmiotów, których działalność 
podlega kontroli Izby, są zróżnicowane. 
W przypadku:
• organów administracji rządowej, NBP, 
państwowych osób prawnych i innych 
państwowych jednostek organizacyjnych 
– NIK stosuje kryteria legalności, gospo-
darności, celowości i rzetelności;

17. Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz prze-
strzeganie warunków w nich zawartych.
18. Przygotowanie do realizacji drogi ekspresowej S8 w województwie łódzkim.
19. Przygotowanie administracji publicznej do zarządzania i kontroli środków Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego.
20. Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 97 – Przychody i rozchody związane 
z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej.
21. Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 23 – Integracja europejska.
22. Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 84 – Środki własne Unii Europejskiej.
23. Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 34 – Rozwój regionalny.
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• organów samorządu terytorialnego, 
komunalnych osób prawnych i innych 
komunalnych jednostek organizacyj-
nych – kryteria legalności, gospodarno-
ści i rzetelności;
• innych jednostek organizacyjnych i pod-
miotów gospodarczych (przedsiębior-
ców)10 – kryteria legalności i gospodar-
ności.

Warto przypomnieć również zasady 
wykorzystania środków Unii Europej-
skiej przez państwa członkowskie, któ-
re mogą jednocześnie stanowić kryte-
ria kontroli wykonania zadań. Są to: 
• zasada oszczędności – minimalizacja 
kosztów zasobów lub wykorzystania 
aktywów publicznych zaangażowanych 
w daną działalność, z uwzględnieniem 
właściwej jakości;
• zasada wydajności – uzyskanie jak naj-
lepszej relacji między wynikiem działal-
ności podmiotu kontrolowanego (towa-
ry, usługi lub inne rezultaty) a środkami 
wykorzystanymi do jego osiągnięcia;
• zasada skuteczności – osiąganie wy-
znaczonych celów oraz zaplanowanych 
rezultatów.

Podobnie, zgodnie z art. 44 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych, wy-
datki publiczne powinny być dokony-
wane w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad: uzyskiwania naj-

lepszych efektów z danych nakładów, 
optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów 
oraz w sposób umożliwiający termino-
wą realizację zadań, w wysokościach 
i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań.

Oto uchybienia i nieprawidłowości 
ujawnione w kontrolach NIK11.

Systemy zarządzania i kontroli RPO

Kontrola przygotowania i wdrażania 
systemów zarządzania i kontroli dla re-
gionalnych programów operacyjnych12 
wykazała, że na początku wdrażania 
funduszy na lata 2007–2013:
• w procesach ustanowionych przez in-
stytucje zarządzające (IZ) regionalnymi 
programami operacyjnymi (RPO) nie 
zapewniono wystarczających mechani-
zmów kontrolnych w zakresie:

– zapobiegania równoległemu finan-
sowaniu tych samych operacji z róż-
nych funduszy UE;

– przestrzegania prawa unijnego przy 
ocenie dokumentów składanych przez 
beneficjentów;

– dla uniknięcia możliwości podejmo-
wania przez pracowników urzędów roz-
strzygnięć w sprawach własnych, człon-
ków rodzin bądź osób, z którymi pozos-
tają w bliskich kontaktach osobistych;

10 W zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się 
ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

11 Dane o nieprawidłowościach zostały bliżej omówione w publikacji „Wybrane problemy przestępczości na szkodę 
Unii Europejskiej oraz metody jej zwalczania” <http://www.smith.org.pl/pl/files/wybrane_problemy.pdf>.

12 Informacja o wynikach kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdraża-
nia systemów zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych dla okresu programowania 
2007–2013, NIK, lipiec 2008 r. Kontrolą objęto 16 urzędów marszałkowskich, realizujących zadania za-
rządu województwa jako instytucji zarządzającej RPO.
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• nie zachowano zasady przejrzystości 
opracowanych kryteriów wyboru pro-
jektów w procedurach (ustanowionych 
przez IZ) dokonywania zmian pozycji 
projektów na listach rankingowych po 
przeprowadzonych ocenach;
• nie przygotowano procedury rozpa-
trywania protestów przeciw dokonane-
mu przez IZ wyborowi projektów.

Powiązania budżetów samorządów 
z budżetem państwa

Kontrola powiązań budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego z budżetem 
państwa w 2008 r.14 wskazała, że brak 
spójności prawa polskiego z prawem 
unijnym w zakresie oceny oddziały-
wania na środowisko w 2008 r. był 
przyczyną tego, iż do większości pro-
jektów infrastrukturalnych gotowych 

do realizacji na podstawie wcześniej-
szych krajowych przepisów (mających 
pełną dokumentację i pozwolenia na 
budowę) niezbędne było wszczęcie od 
początku kilkumiesięcznej procedury 
uzyskiwania decyzji środowiskowych 
oraz rewizji pozwoleń na budowę. 
W konsekwencji nastąpiły opóźnienia 
w podpisywaniu umów o realizację 
projektów.

Brakowało regulacji prawnych doty-
czących pomocy publicznej (które były 
w gestii ministra rozwoju regionalnego) 
w zakresie: 
• wzmocnienia potencjału instytucji oto-
czenia biznesu;
• funduszy pożyczkowych i doręcze-
niowych;
• energetyki, infrastruktury telekomu-
nikacyjnej, infrastruktury sfery badaw-

KONTROLE SPRAW DOTYCZĄCYCH UE W ROKU 200913:

1. Utrzymywanie drogowych i kolejowych przejść granicznych na północno-
-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej w latach 2006–2008.
2. Wykorzystanie środków publicznych przez państwowe jednostki doradztwa 
rolniczego.
3. Zdolność administracji publicznej do wykorzystania funduszy strukturalnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.
4. Realizacja płatności uzupełniających dla producentów surowca tytoniowego.
5. Wykonanie w 2008 r. budżetu państwa w części 23 – Integracja europejska.
6. Wykonanie w 2008 r. budżetu państwa w części 84 – Środki własne UE.
7. Wykonanie w 2008 r. budżetu państwa w części 34 – Rozwój regionalny.

13 Informacje o wynikach kontroli lub wystąpienia ogłoszone w roku 2009. 
14 Informacja o wynikach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem pań-

stwa oraz planami finansowymi państwowych funduszy celowych i innych osób prawnych w 2008 r., NIK, 
czerwiec 2009 r.
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czo-rozwojowej oraz lecznictwa uzdro-
wiskowego;
• rewitalizacji;
• badań i rozwoju.

Ponadto kontrola ta wykazała niską 
jakość części wniosków o dofinanso-
wanie projektów składanych przez 
beneficjentów (np. brak pełnej wyma-
ganej dokumentacji) oraz potrzebę ich 
poprawiania i uzupełniania, co przy 

znacznej liczbie wniosków powodowa-
ło wydłużenie czasu oceny i akcepta-
cji do realizacji. Stwierdzono także, że 
instytucje zarządzające nie osiągnęły 
zadowalających efektów w zarządzaniu 
realizacją RPO.

Przygotowanie administracji

Kontrola przygotowania administracji 
publicznej do wykorzystania funduszy 

KONTROLE SPRAW DOTYCZĄCYCH UE W ROKU 201015:

1. Rolnictwo ekologiczne w Polsce.
2. Realizacja „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”.
3. Realizacja zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych 
na lata 2004–2006.
4. Organizacja i wyposażenie jednostek administracji celnej.
5. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług.
6. Wykorzystanie środków publicznych na promocję produktów rolno-spożywczych.
7. Funkcjonowanie kontroli ruchu osobowego na lądowych przejściach granicz-
nych po przystąpieniu Polski do układu z Schengen.
8. Zapewnienie społeczeństwa udziału w postępowaniach dotyczących ochrony 
środowiska.
9. Funkcjonowanie numeru ratunkowego 112 na terenie Polski.
10. Efekty realizacji projektów edukacyjnych sektorowego programu operacyj-
nego „Rozwój zasobów ludzkich”.
11. Zarządzanie programami poprawy jakości środowiska współfinansowanymi 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regional-
nego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007–2013.
12. Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego kraju po przystąpieniu do stre-
fy Schengen.
13. Wykonanie budżetu państwa w 2009 r., cz. 23 – Integracja europejska.
14. Wykonanie budżetu państwa w 2009 r., cz. 34 – Rozwój regionalny.
15. Wykonanie budżetu państwa w 2009 r., cz. 84 – Środki własne Unii Europejskiej.

15 Informacje o wynikach kontroli lub wystąpienia ogłoszone w roku 2010. 
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strukturalnych w ramach programu ope-
racyjnego „Kapitał ludzki”16 wykazała, że 
prace związane z zatwierdzeniem wnio-
sku o dofinansowanie oraz podpisaniem 
umowy lub wydaniem decyzji trwały 
średnio dwa i pół miesiąca, a w skrajnych 
wypadkach pół roku17, ponieważ bene-
ficjenci dokonywali korekt we wnios-
kach, gromadzili dokumentację doty-
czącą umowy18 oraz uzgadniali jej treść 
z instytucją zarządzającą i/lub pośredni-
czącą. Prace te wpływały na późniejsze 
podpisywanie umów lub wydawanie 
decyzji o dofinansowaniu projektu. Be-
neficjenci nierzetelnie przygotowywali 
wnioski o dofinansowanie. W wyniku 
kontroli powiązań budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego z budżetem 
państwa w 2009 r.19 stwierdzono, że do 
IZ kierowano wnioski o płatności zalicz-
kowe przed uzyskaniem pisemnej infor-
macji o pozytywnych poświadczeniach 
wniosków o płatność, rozliczających 
wcześniejszą transzę zaliczki. Ponadto 
IZ nie założyła wyodrębnionego rachun-
ku bankowego przeznaczonego wyłącz-
nie do obsługi płatności zaliczkowych. 
Stwierdzono także opóźnienia w prze-
kazywaniu wniosków o płatność.

Zadania instytucji zarządzających

Kontrole realizacji wybranych zadań 
IZ RPO20 wykazały, że:
• niekiedy dokonywano zmian na listach 
projektów do zatwierdzenia dotyczących 
dofinansowania (tzw. listach rankingo-
wych) niezgodnie z procedurami lub 
z zastosowaniem niejasnych kryteriów;
• nie zawsze dochowywano zasady bez-
stronności przy ocenie wniosków o do-
finansowanie oraz rozpatrywaniu prote-
stów wnioskodawców przeciw wynikom 
tej oceny;
• nie dochowywano określonych w pro-
cedurach terminów ocen wniosków i za-
wierania umów o dofinansowanie;
• dokonywano wyboru projektów in-
dywidualnych do „wstępnych” indyka-
tywnych wykazów bez określenia pro-
cedury i kryteriów ich oceny;
• nierzetelnie monitorowano przygo-
towania projektów indywidualnych do 
realizacji;
• nie podejmowano działań zapobiega-
jących przewlekłości w procesie przygo-
towania projektów indywidualnych;
• beneficjenci nie wywiązywali się z obo-
wiązku przygotowania projektów w ter-
minach określonych w pre-umowach;

16 Informacja o wynikach kontroli zdolności administracji publicznej do wykorzystania funduszy strukturalnych 
w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” 2007–2013, NIK, kwiecień 2009 r.

17 Zgodnie z Zasadami dokonywania oceny projektów w ramach PO KL, jednokrotna ocena wniosku o dofi-
nansowanie projektu systemowego może trwać do 42 dni roboczych.

18 Zaktualizowane harmonogramy płatności, dokumenty wskazujące osoby wyznaczone do reprezentowania 
projektodawcy, dotyczące sposobu przedstawiania danych z ewidencji księgowej oraz oświadczeń o kwa-
lifikowalności VAT.

19 Informacja o wynikach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem pań-
stwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 r., NIK, czerwiec 2010 r.

20 Głównie: Informacja o wynikach kontroli wyboru oraz realizacji indywidualnych projektów kluczowych w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych, NIK, styczeń 2011 r. oraz Informacja o wynikach kontroli 
realizacji przez zarządy województw wybranych zadań instytucji zarządzających regionalnymi programami 
operacyjnymi, NIK luty 2011 r.
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KONTROLE SPRAW DOTYCZĄCYCH UE W ROKU 201121:

1. Wybór oraz realizacja indywidualnych projektów kluczowych w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych.
2. Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
3. Realizacja programu operacyjnego współpracy transgranicznej Rzeczpospo-
lita Polska – Republika Słowacka na lata 2007–2013.
4. Realizacja wybranych elementów programu operacyjnego „Rozwój Polski 
wschodniej”.
5. Realizacja przez zarządy województw wybranych zadań instytucji zarządza-
jących regionalnymi programami operacyjnymi.
6. Realizacja zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do 
sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
7. Realizacja projektów edukacyjnych sektorowego programu operacyjnego 
„Rozwój zasobów ludzkich”.
8. Koszty i korzyści w wykonywania działań kontrolnych w ramach systemu zarzą-
dzania i kontroli dla regionalnych programów operacyjnych w okresie programowania 
2007–2013.
9. Realizacja programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 w zakre-
sie działania „Odnowa i rozwój wsi”.
10. Kwalifikowalność wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy struk-
turalnych w ramach działania 3.1 – „Infrastruktura drogowa” regionalnego progra-
mu operacyjnego województwa mazowieckiego.
11. Wsparcie inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw na 
przykładzie realizacji działania III.2 regionalnego programu operacyjnego woje-
wództwa łódzkiego 2007–2013.
12. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 34 – Rozwój regionalny.
13. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 45 – Sprawy zagraniczne i człon-
kostwo RP w Unii Europejskiej.
14. Wykonanie budżetu państwa w 2010 r., cz. 84 – Środki własne Unii Europejskiej.

21 Informacje o wynikach kontroli lub wystąpienia ogłoszone do 6 września 2011 r. 

• miesięczne informacje beneficjentów 
o stanie przygotowania projektów indy-

widualnych były niezgodne ze stanem 
faktycznym;
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• wnioski o dofinansowanie projektów 
indywidualnych były sporządzane nie-
rzetelnie. 

Ustalenia różnych kontroli

Kontrole realizacji wybranych zadań in-
stytucji zarządzających regionalnymi pro-
gramami operacyjnymi, powiązań budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego 
z budżetem państwa w 2009 r.22, przy-
gotowania i realizacji niektórych progra-
mów w sektorze rolnictwa23, a także po-
zyskiwania i wydatkowania środków na 
realizację programów w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego24 – wykazały, 
że:
• zakupy i usługi realizowano z naru-
szeniem przepisów ustawy z 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych25, w tym:

– dzielono przedmiot zamówienia na 
części;

– nie składano oświadczeń o braku 
lub istnieniu okoliczności powodują-
cych wyłączenie z postępowania;

– ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
były przekazywane do Biuletynu Zamó-
wień Publicznych dopiero po kilku mie-
siącach od daty zawarcia umowy z wy-
konawcą;

– nie dopełniano obowiązku niezwłocz-
nego zamieszczania oraz przekazywania 
ogłoszeń o udzieleniu zamówienia pub-
licznego;

– umowy o zamówienie publiczne 
w postępowaniu realizowanym w trybie 
zapytania o cenę zawierano bez złożenia 
przez wykonawcę oświadczenia o spełnia-
niu warunków udziału w postępowaniu;

– ogłoszenia o zamówieniach zamiesz-
czane w siedzibie zamawiającego nie 
zawierały takich samych informacji jak 
ogłoszenia opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych;

– udzielono zamówienia z wolnej 
ręki, pomimo braku przesłanek do za-
stosowania tego trybu;

– w protokołach o udzielenie zamó-
wień z wolnej ręki, w uzasadnieniu wy-
boru tego trybu wykazywano nieprawdę, 
to jest, że „w prowadzonych wcześniej 
postępowaniach nie wpłynęła oferta”;

– błędnie przeliczano ceny ofert;
• nastąpiły opóźnienia lub niepełne 
wykonania harmonogramu wydatków, 
a także opóźnienia w realizacji projek-
tów, spowodowane błędnym sporządze-
niem dokumentacji technicznej;
• dokonywano wydatków niekwalifiko-
walnych (m.in. na zakup sprzętu kom-
puterowego, biurowego i remont po-
mieszczeń);
• przekazywano nierzetelne dane o do-
konanych wydatkach;
• występowały istotne różnice pomiędzy 
jednostkowymi kosztami badań laborato-
ryjnych w poszczególnych podmiotach, 
wynikające z braku ujednoliconych pro-

22 Informacja o wynikach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem pań-
stwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 r., NIK, czerwiec 2010 r.

23 Informacja o wynikach kontroli realizacji programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń, NIK, lipiec 2010 r.
24 Informacja o wynikach kontroli działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, NIK lipiec 2010 r.
25 DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.
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cedur obowiązujących przy nabywaniu 
testów26.

Efekty kontroli 
Najwyższa Izba Kontroli działa jako au-
dytor zewnętrzny, który przedstawia 
niezależną – pochodzącą spoza admini-
stracji – opinię o zarządzaniu, kontroli 
i wykorzystaniu środków UE. Izba dąży 
do tego, aby na przestrzeni kilku lat objąć 
kontrolami większość strumieni środków 
unijnych wydatkowanych w Polsce i fi-
nansowanych z nich programów. Zakres 
kontroli dotyczy nie tylko gospodarowa-
nia tymi pieniędzmi przez wybranych 
beneficjentów, lecz zazwyczaj obejmuje 
wszystkie poziomy systemu zarządzania 
i kontroli w badanym okresie. 

Efektywność kontroli NIK można oce-
niać przez pryzmat działań podejmowa-
nych w następstwie realizacji wniosków 
pokontrolnych, które przyczyniają się do 
poprawy funkcjonowania zarówno pod-
miotów kontrolowanych, jak i określo-
nych sfer aktywności państwa, zwłaszcza 
systemów zarządzania i kontroli, a nie 
tylko realizacji pojedynczych projektów. 
Przede wszystkim są to wnioski de lege 
ferenda.

NIK zwraca uwagę na luki w przepi-
sach, opieszałość w wydawaniu aktów 
wykonawczych i wytycznych, brak na-
leżytej staranności podczas stanowie-
nia prawa. Nieprawidłowości te sprzy-
jają dowolności interpretacyjnej oraz 

omijaniu prawa, tworzą grunt dla ko-
rupcji oraz powodują spadek zaufania 
obywateli do instytucji publicznych. 
Wnioski NIK są niekiedy podstawą do 
zmiany obowiązujących lub wydania 
nowych aktów prawnych27.

Są to także wnioski usprawniające or-
ganizację skontrolowanych podmiotów. 
Dotyczą najczęściej potrzeby podjęcia 
przez nie działań, które bez konieczności 
zmian w przepisach prawa przyczyniłyby 
się do usprawnienia ich funkcjonowania, 
między innymi przez zwiększenie sku-
teczności nadzoru i oddziaływania kon-
troli wewnętrznej. Wnioski usprawniające 
mają niekiedy charakter profilaktyczny: 
dotyczą aktywności, która pozwoliłaby 
nie tylko usunąć stwierdzone nieprawid-
łowości, ale także zapobiec powstawaniu 
podobnych sytuacji w przyszłości.

Przykładem usprawniającego wpływu 
wniosków pokontrolnych na funkcjono-
wanie systemu oceny i wyboru projek-
tów w ramach RPO mogą być wnioski 
skierowane do IZ po kontroli NIK prze-
prowadzonej w 2008 r. pt. „Przestrze-
ganie przepisów prawa wspólnotowego 
i krajowego w procesie wdrażania syste-
mów zarządzania i kontroli regionalnych 
programów operacyjnych dla okresu pro-
gramowania 2007–2013”. Zbadane przez 
NIK elementy systemu zarządzania i kon-
troli RPO były w zasadzie zgodne z wy-
mogami prawa, mimo iż stwierdzono ko-

26 W 2008 r. w jednym z województw jednostkowy koszt badania próbki krwi wyniósł 1,59 zł, a w innym 4,80 zł.
27 Zob. Wykaz ważniejszych wniosków de lege ferenda NIK przedstawionych w informacjach o wynikach 

kontroli z 2010 r. (załącznik nr 6 do Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010 roku, 
Warszawa, czerwiec 2011 r.).

56 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audytx   xDariusz Jurczuk, Jacek Mazur 



nieczność wprowadzenia pewnych zmian 
w ocenianych procedurach. 

Główne wnioski z powyższej kontro-
li dotyczyły:
• dostosowania opisu systemu zarzą-
dzania i kontroli do postanowień roz-
porządzenia Komisji Europejskiej nr 
1828/2006;
• dostosowania instrukcji wykonaw-
czych do wytycznych instytucji koordy-
nującej poszczególne procedury;
• zapewnienia spójności i komplemen-
tarności opisów systemu zarządzania 
i kontroli;
• zatwierdzenia przez zarządy IZ wzorów 
list kontrolnych w sprawie obowiązku 
potwierdzenia zasady rozdziału funkcji 
w ramach procedury oraz korekty do za-
twierdzonych już procedur dokonywania 
wyboru projektów do dofinansowania;
• opracowania i zatwierdzenia przez 
zarząd IZ wzorów list sprawdzających 
wnioski o dofinansowanie, umożliwia-
jących zbadanie i ocenę tych wniosków 
pod kątem pomocy publicznej, ochrony 
środowiska i równości szans;
• doprecyzowania zasad dokonywania 
przez zarząd IZ wyboru projektów do 
finansowania, zgodnie z kryteriami za-
twierdzonymi przez komitet monitoru-
jący RPO, to jest w sposób jasny i przej-
rzysty dla beneficjentów.

Kolejne kontrole NIK w tym obszarze 
wykazały, że IZ wdrożyły większość 
rekomendacji, przez co funkcjonowa-
nie systemów zarządzania i kontroli 
oceniane było przez Izbę pozytywnie.

Do efektów kontroli można zaliczyć 
również działania i rozwiązania (tzw. do-

bre praktyki) niosące korzyści dla admi-
nistracji. Przykładowo, w wyniku kontro-
li pt. „Zarządzanie programami poprawy 
jakości środowiska współfinansowanymi 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych”:

IZ, decydując o terminach ogłoszenia 
poszczególnych konkursów o dofinanso-
wanie projektów, a także o wydłużeniu 
terminu naboru, połączeniu konkursów 
lub rezygnacji z ich przeprowadzenia, kie-
rowała się wynikami konsultacji z poten-
cjalnymi wnioskodawcami oraz wynika-
mi przeglądu projektów zgłoszonych do 
bazy projektów. Pozwoliło to precyzyjnie 
dopasować terminy ogłoszenia konkur-
sów do możliwości przygotowania wnio-
sków projektowych przez beneficjentów;

IZ opracowała wskazówki dla wnio-
skodawców, dostępne na stronie interne-
towej. Pozwoliło to doprecyzować kryte-
ria wdrażania programów operacyjnych 
oraz przekazać potencjalnym beneficjen-
tom informacje o zasadach przygotowa-
nia wniosku o dofinansowanie, naboru 
i oceny wniosków, podpisywania umów 
oraz realizacji projektów;

IZ szczegółowo opisała wskaźniki do-
tyczące środowiska (w tym metody ich 
obliczania), co pozwoliło na dokładną 
weryfikację. 

DARIUSZ JURCZUK, wicedyrektor 
Delegatury NIK w Gdańsku

dr JACEK MAZUR, radca prezesa NIK
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Organizacja i finansowanie systemu

Przeszczepianie narządów, tkanek i komórek

Liczba przeszczepów w Polsce jest zbyt mała z powodu niedostatku narządów i tkanek, bę-
dącego efektem niskiej aktywności szpitali w tej dziedzinie. Wynika ona zarówno z przyczyn 
niezależnych od kierownictwa placówek − braku oddziałów o podstawowym znaczeniu 
w pozyskiwaniu narządów dla transplantologii, skomplikowanej procedury potwierdzania 
śmierci mózgu czy sprzeciwu rodziny wobec pobrania narządów od zmarłego, jak i zależnych 
− braku standardów współpracy pomiędzy oddziałami w identyfikowaniu potencjalnych 
dawców oraz niewystarczającej wiedzy lekarzy o związanych z tym procedurach, a także 
– co NIK uznała za najważniejsze – niezatrudniania koordynatorów transplantacyjnych.

MARIA M. GOSTYŃSKA

Rozwój nauk medycznych doprowadził 
do upowszechnienia leczenia schyłkowej 
niewydolności wielu narządów poprzez 
wykonywanie przeszczepów. Organiza-
cję ich przeprowadzania reguluje ustawa 
z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przecho-
wywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów, zwana dalej „ustawą 
transplantacyjną”1. Liczba przeszczepów 
w Polsce jest jednak zbyt mała w stosun-

ku do potrzeb. Niedostatek narządów 
i tkanek od zmarłych dawców jest główną 
przeszkodą w pełnym rozwoju transplan-
tologii. Procedury transplantacyjne nale-
żą do bardzo nowoczesnych, ale drogich 
technologii medycznych i zaliczane są 
do procedur wysokospecjalistycznych2. 
W proces przeszczepiania zaangażowa-
ne są liczne instytucje3, które powinny 
tworzyć spójny i efektywnie działa-

1 DzU nr 169, poz. 1411; zmieniona ustawą z 17.07.2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowy-
waniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające 
Kodeks karny (DzU nr 141, poz. 1149).

2 Por art. 5 pkt 39 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych (DzU z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.), zgodnie z którym świadczenie wysokospecjalistyczne 
spełnia łącznie następujące kryteria: a) udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania 
technicznego świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia; b) koszt 
jednostkowy świadczenia jest wysoki.

3 Ośrodki przeszczepowe, banki tkanek i komórek, ośrodki dawców szpiku, Centrum Organizacyjno-Koordynacyj-
ne do spraw Transplantacji Poltransplant, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz Ministerstwo 
Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia
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jący system, nadzorowany przez mini-
stra zdrowia.

Tematyka ta wywołuje duże zainte-
resowanie społeczne, a dotychczas Naj-
wyższa Izba Kontroli nie zajmowała się 
odrębnie zagadnieniami związanymi 
z przeszczepami. Przeprowadziła zatem 
(z własnej inicjatywy) kontrolę organi-
zacji i finansowania systemu przeszcze-
piania narządów, tkanek i komórek4, 
której celem była ocena tych aspektów 
procedur przeszczepowych oraz do-
stępności do nich, a także ocena efek-
tywności i skuteczności realizacji „Na-
rodowego programu rozwoju medycyny 
transplantacyjnej na lata 2006–2009 
– Polgraft”. Zbadano również sprawo-
wanie nadzoru przez Ministra Zdro-
wia i inne jednostki do tego powołane 
nad realizacją procedur. Skontrolowano 
Ministerstwo Zdrowia, Centrum Or-
ganizacyjno-Koordynacyjne do spraw 
Transplantacji Poltransplant5, Krajowe 
Centrum Bankowania Tkanek i Komó-
rek6, centralę i 5 oddziałów wojewódz-
kich Narodowego Funduszu Zdrowia7 
oraz 5 zakładów opieki zdrowotnej 
(ZOZ) mających ośrodki transplan-
tacyjne.

Realizacja procedur 
przeszczepiania narządów
Podstawowym problemem transplan-
tologii w Polsce jest niedobór narzą-
dów do przeszczepiania w stosunku do 
potrzeb8.

Wyniki kontroli wskazały wprawdzie, 
że w latach 2007–2010 liczba przeszcze-
pionych narządów od dawców zmarłych 
wzrosła o 38,5% (z 943 do 1306), ale jed-
nak w stosunku do 2006 r. była większa 
jedynie o 7,2% (wykonano 1218 prze-
szczepów). W badanym okresie zgłoszo-
nych zostało ogółem tylko 2208 zmarłych 
dawców narządów9, ale dawców rzeczy-
wistych (tj. zmarłych, od których pobra-
no narządy) było 1709 (77,4%)10; do prze-
szczepów wykorzystano 4478 narządów 
(95,9% pobranych).

W latach 2007–2010 najwięcej prze-
szczepów dotyczyło nerek – 72,3% (3239), 
a następnie wątroby – 18,6% (833). 
Przeszczepy serca stanowiły 6,1% (275), 
trzustki – 1,8% (81), płuc – 1% (45), (rys. 1 
na s. 60).

Z powodu niedoboru narządów licz-
ba pacjentów oczekujących na prze-
szczepienie wzrosła w badanym okre-
sie o 18% (z 1630 osób do 1923).

4 Por. Informację o wynikach kontroli organizacji i finansowania systemu przeszczepiania narządów, tkanek 
i komórek (czerwiec 2011 r., nr ewid. P/10/095/KPZ); kontrolą objęto lata 2007–2010 (do 30 paździer-
nika), ale w Informacji uzupełniono dane statystyczne dotyczące całego 2010 r., którymi dysponował 
Poltransplant (NIK otrzymała je w kwietniu 2011 r.), aby można było – w zakresie objętym kontrolą – po-
równać pełne lata 2007–2010.

5 Dalej w skrócie: Poltransplant.
6 Dalej w skrócie: Centrum Bankowania.
7 Dalej: Fundusz lub NFZ.
8 W kraju funkcjonuje łącznie 70 ośrodków transplantacyjnych, w tym 33 ośrodki przeszczepiania nerek, 

8 przeszczepiania trzustki/nerki i trzustki, 5 przeszczepiania serca, 6 przeszczepiania wątroby, 2 prze-
szczepiania płuc i 16 ośrodków przeszczepiania komórek krwiotwórczych (szpiku).

9 W latach 2007–2010 odpowiednio: 466, 539, 548, 655.
10 W latach 2007–2010 odpowiednio: 353, 427, 420, 509.

Nr 5/wrzesień-październik/2011 59 

Organizacja i finansowanie systemu przeszczepów        kontrola i audyt  



W końcu grudnia 2010 r. najwięcej 
osób czekało na przeszczep nerki (1486, 
czyli w badanym okresie nastąpił wzrost 
o 25,8%), a czas oczekiwania wynosił 
2-3 lata od chwili rozpoczęcia dializy i do 
1 roku – od momentu umieszczenia na 
Krajowej Liście Oczekujących (KLO)11. 

Chorzy umieszczeni na liście osób za-
kwalifikowanych do natychmiastowej 
operacji (lista urgens) czekali na zabieg 
średnio 1,5 miesiąca.

Na przeszczep serca czekały 223 oso-
by (średni czas oczekiwania wydłużył 
się z 5,5 miesiąca w 2007 r. do 9 mie-
sięcy w 2010 r.), wątroby – 170 osób 
(średni czas oczekiwania skrócił się z 7 
do 4 miesięcy), płuca – 29 osób.

Przyczyny niedoboru narządów 
od dawców zmarłych

Niedobór narządów do przeszczepów 
wynikał głównie ze zbyt małej aktywno-
ści szpitali w identyfikacji potencjalnych 
dawców narządów, w efekcie udział 
dawców zgłoszonych przez te placówki 
w liczbie osób, które tam zmarły, wynosił 
w badanym okresie od 1,58% do 2,11%12. 
Na przykład, jeden ze szpitali klinicz-
nych w Warszawie zgłosił w 2007 r. tyl-
ko 8 dawców spośród 1209 osób zmar-
łych (0,6%), w 2008 r. – 2 spośród 1229 
zmarłych (0,16%), w 2009 r. – 4 spośród 
1294 (0,3%), a w 2010 r. – 4 spośród 808 
zmarłych (0,5%).

Są również szpitale, które nie zgłaszają 
nikogo, choć brak pacjentów ze stwier-
dzoną śmiercią pnia mózgu13, kwalifi-
kujących się do pobrania narządów, bu-
dzi wątpliwości. W statystykach liczbę 

11 Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie prowadzona jest na podstawie ustawy transplan-
tacyjnej (art. 17) oraz zarządzenia ministra zdrowia z 28.06.2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-
-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant (DzUrzMZ nr 9, poz. 39) i z 2.07.2010 r. w tej sprawie 
(DzUrzMZ nr 9, poz. 58).

12 Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 29 szpitali, do których wystąpiono w trybie art. 29 pkt 2 
lit. f ustawy o NIK.

13 Ustanie czynności mózgu (śmierć pnia mózgu) oznacza jego nieodwracalne uszkodzenie. W odróżnie-
niu od innych narządów, czynność mózgu nie może być zastąpiona jakimikolwiek dostępnymi metodami. 
Zatem o śmierci człowieka decyduje nieodwracalne ustanie czynności mózgu, a nie samo zatrzymanie 
krążenia. W pozbawionym mózgu organizmie nieuchronnie postępuje proces dezintegracji, prowadzący 
do ustania wszystkich funkcji życiowych. Logiczne jest więc uznanie śmierci mózgu za równoznaczne ze 
śmiercią człowieka, mimo że jego poszczególne narządy pozostają żywe przez pewien ograniczony czas. 
Rozpoznanie śmierci mózgu następuje na podstawie ściśle ustalonych i obowiązujących na całym świecie 
kryteriów, które określają zarówno metody, jak i tryb postępowania diagnostycznego. Dla uniknięcia 

Rysunek 1. Przeszczepy narządów 
w latach 2007–2010 (w %).

Źródło: Badania NIK.
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pobrań narządów od zmarłych dawców 
przelicza się na jeden milion miesz-
kańców. Dla całej Polski wskaźnik ten 
w 2010 r. wynosił 13,314, ale w większo-
ści innych krajów Europy jest 2-3 razy 
większy. O tym, że w Polsce istnieje 
możliwość zwiększenia liczby przeszcze-
pów, świadczy to, że w różnych woje-
wództwach wskaźnik pobrań narządów 
jest zróżnicowany; w 2010 r. wynosił 
od 3,3 (w woj. podkarpackim) do 27,6 
(w woj. zachodniopomorskim)15.

Powody niskiej aktywności szpitali 
w tym zakresie są dwojakiego rodzaju. 
Obiektywne, niezależne od kierowni-
ctwa szpitali, do których zaliczyć na-
leży: brak oddziałów o podstawowym 
znaczeniu dla pozyskiwania narządów 
od zmarłych dawców (tj. neurologii, 
neurochirurgii, OIT16 oraz OIOM17); 
skomplikowaną procedurę potwierdza-
nia podejrzenia śmierci mózgu; sprze-

ciw rodziny wobec pobrania narządów 
od osoby zmarłej18; kryteria medyczne 
wykluczające możliwość pobrania na-
rządów (np. zaawansowany wiek, cho-
roby nowotworowe, wyniszczenie, in-
fekcja, niewydolność wielonarządowa). 
Do przyczyn zależnych od organizacji 
pracy poszczególnych szpitali trzeba 
zaliczyć: brak standardów współpracy 
pomiędzy oddziałami w zakresie iden-
tyfikacji potencjalnych dawców; niewy-
starczająca wiedza lekarzy o procedu-
rach zgłaszania zmarłych jako dawców 
i możliwości pobrania narządów; nieza-
trudnienie koordynatorów transplanta-
cyjnych w szpitalach19 (najważniejszy, 
zdaniem NIK, element systemu). Rolą 
koordynatora ma być „znalezienie” po-
tencjalnego dawcy spośród osób zmar-
łych w szpitalu, przekonanie rodziny 
do wydania zgody na pobranie narzą-
dów oraz zajęcie się logistyczną stroną 

 możliwości pomyłki diagnostycznej, musi być ono ustalone jednomyślnie przez niezależną komisję, skła-
dającą się z 3 specjalistów (wśród nich anestezjolog i neurolog lub neurochirurg). W skład komisji nie 
może wchodzić lekarz, który w razie zakwalifikowania zmarłego jako dawcy narządów, mógłby brać udział 
w pobraniu lub przeszczepie. Jeśli od dawcy pobiera się wiele narządów, w szpitalu musi być kilka ekip do 
wykonania tego zadania. Jako pierwsze pobierane jest serce (bo musi być wszczepione w ciągu 4 godzin 
od pobrania), a następnie inne narządy (tj. wątroba, nerki, trzustka). 

14 W latach 2007–2010 odpowiednio: 9,2; 11,2; 11; 13,3.
15 W latach 2007–2010 odpowiednio: od 0,8 do 31,9; od 0,6 do 40,8; od 1,5 do 34,7; od 3,3 do 27,6.
16 OIT – Oddział Intensywnej Terapii.
17 OIOM – Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.
18 Warunkiem pobrania narządu do przeszczepu od osoby zmarłej jest brak zgłoszenia sprzeciwu w Cen-

tralnym Rejestrze Sprzeciwów (CRS), prowadzonym przez Poltransplant. W analizowanym okresie 
2007–2010 zarejestrowanych zostało łącznie 1951 zgłoszeń sprzeciwów, najwięcej w 2007 r. (1034). 
W poszczególnych latach do Poltransplantu wpływało średnio 1590 zapytań o sprawdzenie istnienia za-
strzeżenia złożonego przez potencjalnego dawcę na pobranie narządów i tkanek. Nadmienić należy, że 
mniejsza liczba zapytań świadczy o mniejszej liczbie potencjalnych dawców.

19 Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 8b ustawy transplantacyjnej, koordynatorem pobierania i przeszczepiania 
jest uprawniony i przeszkolony pracownik „organizujący koordynację pobrania i przeszczepienia”. Rolą 
koordynatora ma być „znalezienie” potencjalnego dawcy spośród osób zmarłych w szpitalu, przekonanie 
rodziny do wydania zgody na pobranie narządów oraz zajęcie się logistyczną stroną działania (zorganizo-
waniem pracy zespołu orzekającego śmierć pnia mózgu i samym pobraniem narządu). Faktycznie koordy-
natorzy działali w zakładach opieki zdrowotnej w niewielkiej liczbie jeszcze przed nowelizacją ustawy.
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działania (zorganizowaniem pracy ze-
społu orzekającego śmierć pnia mózgu 
i samym pobraniem narządu). Ustalo-
no, że spośród 249 absolwentów po-
dyplomowych studiów koordynatorów 
transplantacyjnych (koszt ich szkolenia 
w latach 2007–2010 wyniósł 972,8 tys. 
zł) zatrudnionych na tym stanowisku 
było tylko 70 osób, podczas gdy w kra-
ju funkcjonuje 410 szpitali20, w których 
można identyfikować zmarłych jako 
potencjalnych dawców narządów.

Przyczyny niedoboru narządów 
od dawców żywych

Narządy do przeszczepu można pozy-
skiwać również od dawców żywych, ale 
tylko w odniesieniu do biorców narządu 
spokrewnionych z dawcą; dotyczy to 
nerek i fragmentów wątroby. W bada-
nym okresie liczba pobrań narządów od 
dawców żywych nie zmniejszyła jednak 
w istotny sposób niedoboru narządów 
do przeszczepu pobranych od dawców 
zmarłych. Ustalono bowiem, że w la-
tach 2007–2010 od dawców żywych po-
brano łącznie 115 nerek21 (co stanowiło 
zaledwie 3,4% wszystkich przeszcze-
pień nerek w tym czasie, tj. 3354; dla 
porównania, w Stanach Zjednoczonych 

ponad połowa nerek przeszczepiana 
jest od dawców żywych, w Norwegii 
– 45%, w Szwecji – 20%) i 81 wątrób22 
(8,9% wszystkich przeszczepień wątro-
by w tym czasie, tj. 914). 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
istnieje możliwość zwiększenia liczby 
przeszczepów od dawców żywych przez 
odpowiednie propagowanie tej metody 
leczenia wśród pacjentów i ich rodzin.

Procedury przeszczepiania 
komórek krwiotwórczych23

W latach 2007–201024 prawie 2-krot-
nie (o 96,5%) zwiększyła się liczba osób 
oczekujących na przeszczep szpiku (z 315 
do 619 osób), natomiast liczba przeszcze-
pień allogenicznego szpiku25 wzrosła 
tylko o 36% (z 292 do 397). Wskaźnik 
przeszczepień od dawców niespokrew-
nionych wynosił od 49,3% do 59,8%, ale 
tylko niewielka liczba tych dawców po-
chodziła z rejestrów polskich, tj. od 24 
(w 2007 r.) do 57 (w 2010 r.), co stanowi-
ło odpowiednio 16,6% i 23,9% przeszcze-
pień w danym roku26; pozostali dawcy 
pochodzili z rejestrów zagranicznych. 

Do 15 września 2010 r. w Polsce pro-
wadzono 6 rejestrów niespokrewnionych 
dawców szpiku27; nie było między nimi 

20 Dane pochodzą od prof. K. Kuszy – krajowego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
21 W latach 2007–2010 odpowiednio: 22, 20, 23, 50.
22 W latach 2007–2010 odpowiednio: 18, 21, 22, 20.
23 Źródłem komórek krwiotwórczych do przeszczepień allogenicznych od dawców niespokrewnionych jest 

krew obwodowa lub szpik; dalej w artykule, dla ułatwienia, będzie stosowana jednolita terminologia 
„szpik” – dla przeszczepień komórek krwiotwórczych.

24 Na 13.09.2010 r. (brak danych na 31.12.2010 r.).
25 Szpik allogeniczny – szpik od dawcy.
26 W latach 2007–2010 odpowiednio: 24 (16,6%), 28 (21%), 47 (24%), 57 (23,9%).
27 Rejestry prowadzone były przez: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Ban-

kiem Dawców Szpiku we Wrocławiu (kod PL 1); Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (kod
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wzajemnych relacji/zależności – każdy 
zawierał oddzielne dane rekrutowanych 
przez siebie dawców w bazie światowej. 
Liczba zarejestrowanych potencjalnych 
dawców szpiku – łącznie w tych 6 re-
jestrach – wzrosła w badanym okresie 
o 104 379 osób (246,4%), tj. z 42 370 osób 
(w 2007 r.) do 146 749 (w 2010 r.), w tym 
aż 55,2% stanowili dawcy zarejestrowani 
w prowadzonym przez Fundację DKMS 
Polska rejestrze (od 2009 r.).

Pięć podmiotów (2 ZOZ i 3 funda-
cje) rekrutowało potencjalnych dawców 
szpiku we własnym zakresie i według 
własnych możliwości finansowych, na-
tomiast Poltransplant zlecał wykona-
nie tych zadań innym zakładom opieki 
zdrowotnej, wyłonionym w konkursie, 
i zawierał z nimi stosowne umowy. 
Wielkość i wartość umów limitowana 
była wielkością środków przeznaczo-
nych na ten cel, co w konsekwencji za-
spokajało potrzeby i możliwości wyko-
nawcze kontrahentów zaledwie w około 
25%, a tym samym ograniczało rekruta-
cję nowych, potencjalnych dawców.

W latach 2007–2009, gdy cena jed-
nostkowa badania dawcy wynosiła 
670 zł, 710 zł i 721 zł, liczba ZOZ, 
które zawarły umowy z Poltransplan-
tem wynosiła 12-15 rocznie. Natomiast 
w 2010 r. cenę jednostkową ustalono na 
350 zł co spowodowało, że 8 ZOZ wy-
cofało się z kontraktu, uznając tę cenę 
za zbyt niską (tylko 6 podpisało umowy 
z Poltransplantem).

Aby zwiększyć liczbę rekrutowanych 
dawców szpiku, Ministerstwo Zdro-
wia również zawarło umowy w 2009 r. 
i 2010 r. z 12 ZOZ, a środki na ten 
cel pochodziły z programu Polgraft 
2006–2009 i 2010–2014 (cena jednost-
kowa badania wynosiła 400 zł i 350 zł; 
ministerstwo nie brało pod uwagę kal-
kulacji kosztów rekrutacji dawców, spo-
rządzonej przez Zakład Opieki Zdro-
wotnej, narzucając swoją cenę).

Według znowelizowanej ustawy tran-
splantacyjnej, od 15 września 2009 r. 
powinien funkcjonować tylko jeden 
rejestr potencjalnych dawców szpiku, 
prowadzony przez Poltransplant. Do 
15 września 2010 r. wszystkie podmio-
ty (5) rekrutujące potencjalnych daw-
ców szpiku miały przekazać swoje 
bazy danych do Poltransplantu, a jeśli 
chciały nadal prowadzić tę działalność 
– musiały uzyskać pozwolenie ministra 
zdrowia oraz status „ośrodka dawców 
szpiku” (co dotychczas nie było wyma-
gane) i dane każdego, rekrutowanego 
na bieżąco potencjalnego dawcy szpiku 
przekazywać niezwłocznie do Poltrans-
plantu (do Centralnego Rejestru). Do 
30 września 2010 r. Poltransplant nie 
otrzymał jednak żadnych danych od 
tych podmiotów, Centralny Rejestr 
nie został uruchomiony, żaden pod-
miot (ani dotychczasowy, ani inny) 
nie uzyskał pozwolenia ministra zdro-
wia oraz statusu „ośrodka dawców 
szpiku” (a mimo to w dalszym ciągu 

 PL 2); Fundację Przeciwko Leukemii (kod PL 3); Fundację Urszuli Jaworskiej (kod PL 4); Poltransplant 
(kod PL 5); Fundację DKMS Polska (kod PL 6).
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podmioty te rekrutowały potencjal-
nych dawców szpiku na „starych” zasa-
dach, naruszając tym samym przepisy 
prawne).

Niektóre fundacje sprzeciwiały się 
przekazaniu baz dawców do Centralne-
go Rejestru, argumentując, że nie chcą 
pozbyć się swojego „dorobku”, tym 
bardziej że same ponosiły koszty do-
tychczasowego pozyskiwania dawców 
(w tym koszty ich badań, wynoszące 
ok. 400 zł od osoby). Biorąc pod uwa-
gę liczbę dawców figurujących w ich 
rejestrach28 (w rejestrze Fundacji Ur-
szuli Jaworskiej 11 513 osób, w Funda-
cji Przeciwko Leukemii 8851 dawców, 
a w Fundacji DKMS Polska 80 999 
dawców), wartości finansowe tych re-
jestrów są wielomilionowe.

Status „ośrodka dawców szpiku” 
i tym samym pozwolenie ministra 
zdrowia na pozyskiwanie potencjal-
nych dawców otrzymał (21 lutego 
2011 r.) – jako pierwszy – Wojskowy 
Instytut Medyczny w Warszawie. Do 
kwietnia 2011 r. status ten uzyskało 
9 podmiotów. Żaden z podmiotów 
chcących rekrutować potencjalnych 
dawców szpiku nie podjął odpowied-
nio wcześniej działań, aby otrzymać do 
15 września 2010 r. pozwolenie mini-
stra zdrowia na prowadzenie ośrodka 
dawców szpiku, mimo iż wiedziano 
o tym terminie rok wcześniej, czyli od 
dnia wejścia w życie znowelizowanej 
ustawy transplantacyjnej (od 15 wrześ-
nia 2009 r.).

Działania ministra zdrowia
Prawidłowemu funkcjonowaniu systemu 
nie sprzyjały wielomiesięczne opóźnie-
nia w wydawaniu przez ministra zdro-
wia aktów wykonawczych do ustawy 
transplantacyjnej. W przypadku ustawy 
obowiązującej od 1 stycznia 2006 r., tyl-
ko 2 spośród 18 aktów wykonawczych 
weszły w życie w terminie wynikającym 
z tej ustawy (pozostałe z opóźnieniem, 
wynoszącym nawet do 26,5 miesiąca 
od dnia wejścia w życie przepisów, na 
podstawie których zostały wydane). 
Natomiast w przypadku znowelizowa-
nej ustawy transplantacyjnej, minister 
zdrowia nie wydał w terminie żadne-
go aktu wykonawczego, spośród tych, 
które powinny wejść w życie razem 
z ustawą, czyli 15 września 2009 r. Ob-
wieszczenie weszło w życie z 11-miesięcz-
nym opóźnieniem, cztery rozporządze-
nia z opóźnieniem dochodzącym do 8 mie-
sięcy, a spośród pięciu rozporządzeń, któ-
re miały zacząć obowiązywać nie później 
niż w ciągu 6 miesięcy od dnia obowią-
zywania tej ustawy, tylko trzy weszły 
w terminie.

Najwyższa Izba Kontroli uznała, że 
minister zdrowia, wdrażając „Narodo-
wy program rozwoju medycyny trans-
plantacyjnej Polgraft 2006–2009”, część 
działań realizował nierzetelnie. 

Nie rozpoznał – na etapie przygoto-
wania programu – faktycznych potrzeb 
oraz możliwości organizacyjnych i finan-
sowych ich realizacji (np. na moderniza-
cję banków tkanek i komórek – założo-

28 Na koniec 2010 r.
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ną do realizacji w I etapie, tj. w 2006 r. 
– oraz zakup wyposażenia i aparatury 
medycznej zaplanowano 6,2 mln zł; fak-
tycznie okazało się, że potrzebne są wie-
lokrotnie większe środki).

Nie ustalił odpowiednich mierników, 
odnoszących się do realizacji poszcze-
gólnych zadań.

Nie zapewnił też odpowiedniego finan-
sowania zaplanowanych zadań. W efekcie, 
zamiast 216,2 mln zł przewidzianych na 
realizację programu, faktycznie w ciągu 
czterech lat minister wydał tylko 43,8 
mln zł (20,2% zaplanowanych środków). 
W trakcie podziału pieniędzy występo-
wały przypadki naruszania przyjętych 
zasad, co NIK oceniła jako działania nie-
rzetelne (np. na modernizację banków 
tkanek i komórek jeden ze szpitali otrzy-
mał kwotę 200 tys. zł, mimo że w swej 
strukturze nie miał takiego banku; nie 
analizowano rzetelnie wszystkich wnio-
sków o przydział środków pod kątem 
możliwości ich wykorzystania; w postę-
powaniach konkursowych brali udział 
również oferenci, którzy nie złożyli 
wszystkich wymaganych dokumentów). 
Należy zauważyć, że minister zdrowia, 
konstruując projekt ustawy budżetowej 
w części 46 na dany rok, miał możli-
wość przesuwania środków pomiędzy 
różnymi zadaniami tak, aby zapewnić 
odpowiednią ich wysokość na realizację 
programu „Polgraft”, ale z niej nie sko-
rzystał. Wydatki realizowane w części 
46 – Zdrowie wzrosły bowiem w la-

tach 2006–2009 z 3 802 225 tys. zł do 
4 708 286 tys. zł, a więc o 23,8%.

Minister zdrowia nie egzekwował 
rzetelnego i bieżącego monitorowania 
oraz oceny przebiegu wykonywanych 
zadań zarówno przez radę programu, 
jak i koordynatorów odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych części 
programu. Kontrola ujawniła, że dane 
zawarte w sprawozdaniach merytorycz-
nych nie przedstawiały pełnej informa-
cji o wykonanych zadaniach i osiągnię-
tych efektach.

Minister nie dokonanał oceny realizacji 
programu po jego zakończeniu (do oceny 
uzyskanych efektów zobowiązywały mi-
nistra przepisy ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych)29, a już w 2010 r. minister 
wprowadził do realizacji kolejny program 
zdrowotny „Polgraft 2010–2014”, który 
ma być kontynuacją dotychczas prowa-
dzonych prac („Polgraftu 2006–2009”).

Realizacja programu „Polgraft”, w la-
tach 2006–2009, zapoczątkowała jednak 
szereg pozytywnych przemian w syste-
mie. Możliwe stało się wdrożenie nowych 
sposobów leczenia (np. w przeszcze-
pianiu komórek przytarczyc i komórek 
wysp trzustkowych) oraz wprowadzenie, 
chociaż z opóźnieniem, elektronicznego 
systemu znakowania komórek, tkanek 
i narządów ISBT 128, umożliwiającego 
monitorowanie ich stanu od momentu 
pobrania.

Minister zdrowia nierzetelnie reali-
zował również inne zadania z zakresu 

29 Art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (DzU z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.).
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transplantologii. Nie sprawował bowiem 
w latach 2007–2008 należytego nadzoru 
nad procesem wydawania pozwoleń za-
kładom opieki zdrowotnej oraz bankom 
tkanek i komórek na czynności związa-
ne z pobieraniem, przechowywaniem 
i przeszczepianiem komórek, tkanek i 
narządów. Ze względu na braki w do-
kumentacji (dotyczyło to 139 pozwoleń 
spośród 147 dla ZOZ i 21 spośród 23 
– dla banków tkanek i komórek), na 
podstawie której powinny być wydane 
te pozwolenia, nie można było rzetelnie 
ocenić przestrzegania procedur obowią-
zujących w tym zakresie. 

Powyższe braki, w ocenie NIK, świad-
czyły nie tylko o nieodpowiednim prze-
chowywaniu dokumentacji przez Mini-
sterstwo Zdrowia, ale również mogły być, 
w niektórych wypadkach, efektem wyda-
wania pozwoleń bez spełnienia wymogów 
ustawowych (dwa takie przypadki stwier-
dzono w toku kontroli). W 2008 r. podjęto 
jednak w resorcie odpowiednie działania, 
które doprowadziły do wyeliminowania 
wspomnianych nieprawidłowości.

Niewystarczająco skuteczne okazały 
się również działania ministra zdrowia, 
aby Centralny Rejestr Niespokrewnio-
nych Potencjalnych Dawców Szpiku 
i Krwi Pępowinowej został wprowadzo-
ny do użytku w terminie określonym 
w znowelizowanej ustawie transplanta-
cyjnej, to jest 15 września 2010 r. Mini-

ster z opóźnieniem przekazał środki na 
stworzenie niezbędnego systemu infor-
matycznego bazy danych dla tego reje-
stru, które wyasygnowane zostały do-
piero z programu „Polgraft 2010–2014” 
(zaakceptowanego do realizacji 17 maja 
2010 r.).

Ponadto, dopiero 10 września 2010 r. 
minister przekazał do stosowania „sche-
mat procedowania wniosków o udziele-
nie pozwolenia na pozyskiwanie poten-
cjalnych dawców szpiku” dla podmiotów 
ubiegających się o status „ośrodka daw-
ców szpiku”. W efekcie, do 15 września 
2010 r. żaden podmiot nie uzyskał po-
zwolenia i statusu, i tym samym formal-
nie nie miał prawa do rekrutowania po-
tencjalnych dawców szpiku po tej dacie.

Minister zdrowia nie podjął skutecz-
nych działań, aby w powszechnie obo-
wiązujących przepisach prawa okre-
ślone zostały zasady funkcjonowania 
i finansowania szpitalnych koordynato-
rów transplantacyjnych. Decyzję o ich 
zatrudnieniu pozostawiono do uzna-
nia dyrektorom szpitali (jak wynikało 
z ustaleń kontroli, nie wszyscy chcą ich 
zatrudnić). Rozstrzygnięcie tych kwestii 
w przepisach ułatwiłoby, zdaniem NIK, 
przyjęcie do pracy koordynatorów.

Działalność koordynatorów finan-
sowana była w 2010 r. ze środków re-
zerwy celowej30. W następnych latach 
finansowanie z budżetu w obecnym 

30 Wynagrodzenie tych osób od 1.06.2010 r. – zgodnie z koncepcją opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia 
– obejmuje dwie składowe, tj. część stałą w wysokości 500 zł (z możliwością zwiększenia o kwotę 175 zł 
miesięcznie w przypadku przeprowadzenia co najmniej 1 szkolenia dla minimum 10 osób, np. personelu 
medycznego w szpitalach czy też uczniów szkół) i część dodatkową w wysokości 350 zł za każdorazową 
skuteczną koordynację pobrania (warunkiem jest, aby co najmniej jeden pobrany narząd został prze-
szczepiony biorcy).
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brzmieniu przepisów ustawy trans-
plantacyjnej wydaje się – zdaniem mi-
nistra finansów – niemożliwe.

Inne nieprawidłowości
Wyniki kontroli wykazały jeszcze inne 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu sy-
stemu transplantologii. Mimo że ich skala 
była niewielka, to jednak w świetle obo-
wiązujących przepisów, w ogóle nie po-
winny były wystąpić.

Niektóre szpitale (2 spośród 5 obję-
tych kontrolą) nie miały, na przykład, 
pozwoleń ministra zdrowia na doko-
nywanie przeszczepień, jak również 
pozyskiwanie i przechowywanie trans-
plantów31, co warunkowało wykonywa-
nie tych zabiegów. Mimo to zawarto 
z nimi umowy na finansowanie proce-
dur przeszczepowych (minister zdro-
wia, a następnie NFZ – od 2009 r.).

Stwierdzono też przypadki, że lekarze 
zaangażowani w komisjach ds. orzeka-
nia śmierci mózgu brali również udział 
w pobieraniu i/lub przeszczepianiu na-
rządów od osób, u których stwierdzili 
śmierć mózgu, co było niezgodne z prze-
pisami ustawy transplantacyjnej. Ujaw-
niono także nieprawidłowe prowadze-
nie dokumentacji medycznej dotyczącej 
opisu operacji i protokołów pobrań na-
rządów do przeszczepów (niekiedy była 
ona niekompletna, brakowało podpisów 
sporządzających ją osób)32. W jednej 
z klinik w Warszawie 30% skontrolo-

wanych kart opisu operacji przeszcze-
pienia wątroby oraz 15% kart opisu 
przeszczepienia nerki/nerki i trzustki 
nie było podpisanych przez lekarzy ope-
ratorów. Ponadto, w kontrolowanej do-
kumentacji medycznej wszystkich osób, 
od których pobrano wątrobę, do historii 
chorób nie dołączono kart opisu tych 
operacji.

Zakłady opieki zdrowotnej, w któ-
rych dokonano pobrania narządów od 
żywych dawców (nerek i wątroby), nie 
przestrzegały obowiązku niezwłoczne-
go wprowadzenia danych tych osób do 
„rejestru żywych dawców”. Ustalenie 
dotyczy głównie przekazywania wy-
ników ich badań, które powinny być 
przeprowadzone w określonym czasie 
(po 3, 12 i 24 miesiącach od pobrania 
narządu). Stopień wypełnienia rejestru 
ogółem wynosi zaledwie 35%; w przy-
padku dawców nerek wskaźnik ten się-
ga 38%, a dawców wątroby 32%. Tak 
mała liczba informacji zgromadzonych 
w rejestrze uniemożliwia Poltransplan-
towi merytoryczną i statystyczną ana-
lizę jakości i bezpieczeństwa narządów 
pobieranych od żywych dawców. 

W żadnym ze skontrolowanych szpi-
tali dyrektorzy nie powołali ośrodków 
i zespołów kwalifikujących33 pacjentów 
do przeszczepu w kształcie, o którym 
mowa w ustawie transplantacyjnej. Przy-
jęta praktyka, polegająca na wyznaczaniu 
w poszczególnych klinikach lekarzy (spo-

31 Transplanty – ogólna nazwa narządów, tkanek i komórek pobranych do przeszczepów.
32 Rozporządzenie ministra zdrowia z 21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 

w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU nr 247, poz. 1819).
33 O których mowa w art. 16c ustawy transplantacyjnej.
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śród tam zatrudnionych) kwalifikujących 
pacjentów do przeszczepu nie stwarza, 
w ocenie NIK, warunków do zapewnie-
nia pełnej przejrzystości w postępowa-
niu kwalifikacyjnym potencjalnych bio-
rców. Dotyczyć to może zwłaszcza tych 
przypadków, gdy pacjenci zgłaszani do 
kwalifikacji do przeszczepu kierowani 
są z innych szpitali. Może pojawić się za-
grożenie preferowania pacjentów „włas-
nych” (objętych opieką tegoż szpitala) 
kosztem pacjentów „zewnętrznych”.

Czytelna struktura organizacyjna 
ośrodka kwalifikującego, zgodnie z ce-
lem wskazanym w ustawie transplanta-
cyjnej, stworzy – zdaniem NIK – lepsze 
warunki do realizacji jego zadań i bę-
dzie sprzyjać eliminacji potencjalnych 
nieprawidłowości w procesie kwalifi-
kowania pacjentów do przeszczepu.

Zasady finansowania 
procedur transplantacyjnych
W 2009 r. minister zdrowia przeka-
zał finansowanie niektórych świadczeń 
w zakresie transplantologii Narodowemu 
Funduszowi Zdrowia, zwiększając w ten 
sposób zakres świadczeń finansowanych 
przez Fundusz. W efekcie, w niektórych 
przypadkach nastąpiło ograniczenie do-
stępności do pozostałych świadczeń opie-
ki zdrowotnej w tych zakresach, w któ-
rych były kontraktowane świadczenia 
związane z przeszczepami. Najwyższa 
Izba Kontroli pozytywnie oceniła decyzję 
prezesa NFZ o nielimitowaniu procedur 

i ujednoliceniu cen34. Jednocześnie zwró-
ciła uwagę, że ograniczone środki, jaki-
mi dysponuje NFZ, mogą w przyszłości 
utrudnić wprowadzanie nowoczesnych, 
ale kosztownych metod leczenia w trans-
plantologii, na przykład nowych schema-
tów immunosupresji. 

Oddziały wojewódzkie NFZ (objęte 
kontrolą) nie przestrzegały obowiązku 
(określonego w zarządzeniach prezesa 
NFZ) sprawdzenia, czy świadczenio-
dawcy, z którymi w 2009 r. zawierały 
umowy na procedury przeszczepowe, 
mają pozwolenia ministra zdrowia na 
ich wykonywanie. Ustalono, że nie-
którzy świadczeniodawcy (co najmniej 
5 objętych kontrolą) nie mieli takich 
pozwoleń w momencie zawarcia z nimi 
umowy. Stwierdzono przypadki (2 szpi-
tale spośród 5 objętych kontrolą), że mi-
nister zdrowia również zawierał umowy 
o realizację procedur przeszczepowych 
ze szpitalami, którym wcześniej nie wy-
dał pozwoleń na ich wykonywanie.

Wyniki kontroli wskazały, że nie-
które oddziały wojewódzkie NFZ (6) 
niewłaściwie oszacowały liczbę plano-
wanych do wykonania przeszczepów 
i tym samym nie zapewniły w planie fi-
nansowym środków na ich sfinansowa-
nie. W efekcie, z opóźnieniem nawet 
5-miesięcznym, przekazywano świad-
czeniodawcom środki z tytułu wyko-
nania przeszczepów w ramach tak zwa-
nych nadwykonań. Nadmienić należy, 
że ten rodzaj świadczeń (tj. procedur 

34 Ministerstwo Zdrowia różnicowało ceny pomiędzy wariantami danej procedury, jak również między 
świadczeniodawcami w ramach tego samego świadczenia wysokospecjalistycznego.
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przeszczepowych) nie może podlegać 
ogólnym zasadom planowanych przy-
jęć, ponieważ specyfika tych proce-
dur wymusza realizację świadczenia 
wyłącznie w chwili pozyskania organu 
do przeszczepu. Zdaniem niektórych 
świadczeniodawców, była to najwięk-
sza uciążliwość związana z przejęciem 
finansowania przeszczepów przez NFZ 
od Ministerstwa Zdrowia.

Ogólna ocena 
systemu transplantacji
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozy-
tywnie, pomimo stwierdzonych niepra-
widłowości, organizację i finansowanie 
systemu przeszczepiania narządów, tka-
nek i komórek.

W badanym okresie wzrosła ogólna 
liczba przeprowadzonych przeszcze-
pów narządów (o 38,5%), poprawiła się 
dostępność do tych świadczeń, wyni-
kająca między innymi z dużego zaanga-
żowania podmiotów uczestniczących 
w systemie, zapewniono warunki rów-
nego dostępu pacjentów do procedur 
przeszczepowych oraz wdrożono nowe 
sposoby leczenia. Przeprowadzono pra-
ce modernizacyjne w bankach tkanek 
i komórek, doposażając je w specjali-
styczny sprzęt. Wprowadzono również 
regulacje prawne podnoszące bezpie-
czeństwo wykonywanych procedur.

Jednocześnie NIK negatywnie oce-
niła działania ministra zdrowia na 
rzecz stworzenia przejrzystych wa-
runków gwarantujących rozwój trans-
plantologii. Minister bowiem z opóź-
nieniem wydawał akty wykonawcze 
istotne dla organizacji i zarządzania 
systemem w sposób jednolity na róż-

nych szczeblach organizacyjnych. Nie 
podjął dostatecznych działań na rzecz 
tworzenia sieci koordynatorów trans-
plantacyjnych (osób przeszkolonych 
w koordynowaniu organizacji pobiera-
nia i przeszczepiania narządów).

Minister zdrowia nierzetelnie reali-
zował również część zadań przewidzia-
nych w „Narodowym programie rozwo-
ju medycyny transplantacyjnej Polgraft 
2006–2009”, którego zasadniczym ce-
lem miało być zwiększenie aktywności 
i rozwój medycyny transplantacyjnej, 
a zwłaszcza przeszczepiania narządów 
i komórek krwiotwórczych. Prawidłowe 
wykonanie zadań ujętych w programie 
przez wszystkich jego uczestników da-
wało szansę dalszej poprawy i rozwoju 
funkcjonowania systemu transplantacji 
w Polsce.

Podsumowanie
Podstawowe znaczenie dla zmniejszenia 
niedoboru narządów do przeszczepu ma 
wzrost aktywności szpitali w procesie 
identyfikowania i zgłaszania zmarłych, 
którzy spełniają odpowiednie warunki 
jako dawcy narządów. Ważne jest upo-
wszechnienie poglądu, który wyrażali 
między innymi uczestnicy panelu eks-
pertów zorganizowanego przez NIK, 
że nieidentyfikowanie dawców jest za-
niechaniem medycznym i etycznym. 
Wsparcie dla tych działań powinno 
być zapewnione zarówno na szczeblu 
centralnym (minister zdrowia), jak też 
regionalnym i lokalnym (oddziały wo-
jewódzkie NFZ, organy założycielskie 
zakładów opieki zdrowotnej, udziałowcy 
– w wypadku likwidacji SPZOZ i utwo-
rzenia na jego miejsce spółki). W efekcie 
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powinny one doprowadzić do wprowa-
dzenia koordynatorów pobierania i prze-
szczepiania komórek, tkanek i narządów 
w każdym szpitalu, w którym możliwe 
jest ich pobieranie. Natomiast dyrekto-
rzy szpitali muszą dostrzec w tym szan-
sę na rozwój własnej placówki.

Zatrudnienie koordynatorów w szpi-
talach musi się łączyć z zapewnieniem 
im warunków do działania. Wiąże się to 
nie tylko z akceptacją ze strony perso-
nelu medycznego i dyrekcji danego szpi-
tala, ale także stworzeniem stabilnych 
zasad wynagradzania i ustanowieniem 
odpowiedniego ich statusu. Dlatego za 
celowe należy uznać wystąpienie mi-
nistra zdrowia z inicjatywą legislacyj-
ną w celu doprecyzowania w ustawie 
transplantacyjnej zasad funkcjonowania 
i finansowania koordynatorów. Rozwią-
zania w zakresie wynagrodzeń muszą 
premiować ich aktywność.

Istotną sprawą jest zwiększenie licz-
by przeszczepów narządów od dawców 
żywych. W ocenie NIK, należy bar-
dziej intensywnie propagować prze-
szczepy rodzinne jako skuteczną meto-
dę leczenia.

Minister zdrowia powinien podjąć 
skuteczne działania wobec wykonaw-
ców „Narodowego programu rozwo-
ju medycyny transplantacyjnej” na 
lata 2011–2020 (na którego realizację 
przewidziano łącznie 450 mln zł) oraz 
osób bezpośrednio odpowiedzialnych 
za jego realizację, aby wyeliminować 
ryzyko wystąpienia nieprawidłowości 
stwierdzonych przy realizacji programu 
„Polgraft 2006–2009”.

MARIA M. GOSTYŃSKA, Departa-
ment Zdrowia NIK
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Kontrole budynków 
komunalnych

Najwyższa Izba Kontroli 
sprawdziła, czy są przeprowa-
dzane okresowe kontrole sta-
nu technicznego budynków 
w komunalnych zasobach 
mieszkaniowych na terenie 
województwa mazowieckie-
go. Badanie dotyczyło także 
prawidłowego i rzetelnego 
prowadzenia książek obiek-
tów budowlanych; przezna-
czania w budżetach gmin 
środków na ich utrzymanie; 
sprawowania nadzoru nad za-
rządcami budynków. Kontro-
la koncentrowała się na latach 
2007–2010 (I półrocze) i ob-
jęła 39 jednostek: 21 urzędów 
samorządowych oraz 18 pod-
miotów, którym powierzono 
zarządzanie obiektami.

Parki przemysłowe

Kontrola parków przemysło-
wych i ośrodków innowacji 
miała pozwolić na ocenę rea-
lizacji zadań z zakresu wspie-
rania przedsiębiorczości i in-
nowacji przez wybrane gmi-
ny województwa podlaskie-
go (Białystok i Czarną Bia-
łostocką) oraz Park Nau-
kowo-Technologiczny Polska-
-Wschód (PNT PW) w Su-
wałkach i Politechnikę Biało-

stocką. Zbadano w szczegól-
ności: tworzenie nowych par-
ków przemysłowych i techno-
logicznych; działania PNT PW; 
wykorzystanie potencjału in-
telektualnego i techniczne-
go uczelni poprzez transfer 
wyników prac naukowych 
do gospodarki; prawidło-
wość spożytkowania pienię-
dzy przeznaczonych na wspie-
ranie przedsiębiorczości i in-
nowacji. Kontrolą objęto lata 
2007–2010, zaś w odniesieniu 
do trwałości efektów projek-
tów unijnych, projekty z okre-
su finansowania 2004–2006. 

Alkohol bez akcyzy

W Urzędzie Celnym oraz Iz-
bie Celnej w Przemyślu mia-
ły miejsce kontrole prawidło-
wości działań przy wprowa-
dzaniu na polski obszar celny 
z Ukrainy skażonego alkoho-
lu etylowego przez kolejowe 
przejście graniczne w Prze-
myślu w latach 2005–2007. 
Chodziło zwłaszcza o to, czy 
wymierzano i pobierano po-
datek akcyzowy i inne należ-
ności w związku z przywo-
zem towarów zawierających 
alkohol etylowy, a deklarowa-
nych przez importerów jako 
płyny do spryskiwaczy szyb 
samochodowych lub środki 
przeciwoblodzeniowe. Kon-

trola prawidłowości nalicza-
nia i pobierania opłat w zwią-
zku z importem spirytusu 
w latach 2003–2007 objęła 
zaś Ministerstwo Finansów.

Współpraca 
na rzecz rozwoju

NIK oceniła wykonywanie 
zadań w zakresie międzyna-
rodowej współpracy na rzecz 
rozwoju przez organy admi-
nistracji rządowej oraz wy-
brane podmioty w latach od 
2008 do 2010 (I półrocze). 
Badania zostały przeprowa-
dzone w 17 jednostkach: 6 mi-
nisterstwach, 3 jednostkach 
naukowo-badawczych i szko-
łach wyższych, ośrodku do-
radztwa rolniczego oraz 7 or-
ganizacjach pozarządowych; 
wykorzystano też wyniki kon-
troli w 4 placówkach zagra-
nicznych RP. Przykładowo, 
sprawdzano działania mini-
stra spraw zagranicznych od-
noszące się do planowania 
i koordynowania zadań w ra-
mach współpracy; realizacji 
przez Polskę podjętych zo-
bowiązań dotyczących roz-
miaru pomocy zagranicznej; 
wydawania środków na rea-
lizację polskich programów 
pomocowych oraz działania 
ministra finansów związane 
m.in. z udzielaniem kredy-

Nr 5/wrzesień-październik/2011 71 

P O Z O S T A Ł E  K O N T R O L E  N I K

       kontrola i audyt  



„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2011 r., znajdują się na str. <www.nik.gov.pl>.

tów pomocowych i dokony-
waniem wpłat do międzyna-
rodowych instytucji finanso-
wych, a także zabezpiecze-
niem w budżecie państwa 
środków na zadania z zakresu 
polskiej pomocy zagranicznej. 

Położne 
środowiskowe

NIK zbadała, jak położne śro-
dowiskowe wykonują zada-
nia w zakresie kompleksowej 
opieki położniczo-ginekolo-
giczno-neonatologicznej oraz 
oceniła efektywność systemu 
kontraktowania i finansowa-
nia tych świadczeń. Badanie 
podjęto ze względu na istot-
ny wzrost wydatków na owe 
świadczenia, który w latach 
2008–2009 wyniósł ponad 
35% w skali kraju, przy nie-
zmienionym katalogu zadań 
położnej. Kontrolą objęto lata 
2008–2010, a przeprowadzo-
no ją w pięciu oddziałach wo-
jewódzkich NFZ oraz u 22 
świadczeniodawców.

Fundusze 
ochrony środowiska

Skontrolowano wykonywanie 
zadań i efektywność gospo-
darowania środkami gmin-
nych funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej 

w 15 gminach województwa 
mazowieckiego oraz prawid-
łowość ich likwidacji 1 stycz-
nia 2010 r. Kontrolerów inte-
resowała zwłaszcza realizacja 
prac remontowych i inwesty-
cyjnych dotyczących terenów 
zieleni z uwzględnieniem 
prawidłowości postępowań 
o udzielenie zamówień pub-
licznych. Dodatkowo, w urzę-
dzie marszałkowskim zbada-
no zgodność z prawem gro-
madzenia i redystrybucji środ-
ków z tytułu opłat za korzy-
stanie ze środowiska w latach 
2008–2010. 

Gospodarka leśna

Ze względu na skargi oby-
wateli i doniesienia mediów 
o możliwości zaistnienia ko-
rupcji przy prowadzeniu pro-
cedury zmiany charakteru 
gruntu z leśnego na użytek 
rolny, NIK sprawdziła, jak 
starostowie wykonują zada-
nia związane z gospodarką 
leśną w lasach nienależących 
do Skarbu Państwa, w tym 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli obowiązków okre-
ślonych w ustawie o lasach. 
Ocenie poddano również 
proces powierzenia nadzoru 
nad lasami niepaństwowymi 
nadleśniczemu Lasów Pań-
stwowych. Izbę interesowały 

lata 2007–2010 (I półrocze); 
badania trwały w 25 samo-
rządach i 18 nadleśnictwach.

Przekształcenia 
w transporcie

Izba zajęła się przebiegiem 
restrukturyzacji i prywatyza-
cji przedsiębiorstw transpor-
tu autobusowego ze względu 
na zaniedbania w tej branży, 
przy rozproszonej strukturze 
przedsiębiorstw oraz pogarsza-
jących się wynikach działalno-
ści. Kontrola skoncentrowała 
się na działaniach administra-
cji publicznej w zakresie prze-
kształceń spółek i przedsię-
biorstw, polityce właściciels-
kiej i pracach restrukturyza-
cyjnych podejmowanych przez 
organy podmiotów z udziałem 
Skarbu Państwa lub samorzą-
du. Oprócz spraw związanych 
z przekształceniami, kontrole-
rzy badali m.in. gospodaro-
wanie taborem i innymi skład-
nikami majątku; licencje i po-
zwolenia na przewóz osób oraz
sytuację ekonomiczno-finan-
sową przedsiębiorstw. Bada-
niami objęto lata 2007–2009 
i I półr. 2010 r. Skontrolowano 
Ministerstwo Skarbu Państwa, 
5 urzędów wojewódzkich, 
2 samorządy oraz 31 podmio-
tów zajmujących się transpor-
tem autobusowym.      (red.)
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Państwo
i społeczeństwo

Osoby na eksponowanych stanowiskach

Zasady przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i korupcji

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z udziałem osób na ważnych stanowi-
skach politycznych staje się jedną z najlepszych metod walki z korupcją 
i defraudacją funduszy państwowych na dużą skalę. Odpowiednie regu-
lacje powstają jednak dopiero od połowy ubiegłej dekady. Istniejące już 
wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego powinny być wspomagane 
dodatkowymi instrumentami, na przykład przez szczególną weryfikację 
oświadczeń majątkowych. Ponadto konieczne jest wypracowanie procedur 
ustalania pochodzenia majątku oraz funduszy wprowadzanych do obrotu.

WIESŁAW JASIŃSKI

Rozmiary korupcji są trudne do osza-
cowania z uwagi na jej nieuchwytność 
i zmienność, brak świadków, śladów 

i ofiar. Wszystkie organizacje mię-
dzynarodowe wskazują jednak na jej 
powszechność w państwach rozwi-
jających się i ciągle wysoki poziom 
w krajach o ustabilizowanej demokracji. 
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Bank Światowy szacuje, że każdego 
roku wręczane są na świecie łapówki 
w łącznej wysokości znacznie prze-
kraczającej 1 bln dolarów1, a wartość 
zdefraudowanego mienia na skutek 
działań korupcyjnych w państwach 
rozwijających się jest szacowana na 
20-40 mld dolarów rocznie. Kwota 
ta odpowiada rocznemu produktowi 
brutto aż 12 najbiedniejszych państw 
na świecie, w których zamieszkuje po-
nad 240 mln ludzi.

Korupcja powoduje wiele dotkli-
wych skutków w sferze społecznej 
i gospodarczej. Przede wszystkim pod-
waża zasady demokratycznego pań-
stwa, w tym równość obywateli wobec 
prawa, dereguluje system dystrybucji 
dochodu narodowego, wprowadza w to 
miejsce dysfunkcjonalne rozpowszech-
nianie przywilejów i pogłębia nierów-
ności w podziale dochodów. Korupcja 
niszczy rozwój społeczeństw, depra-
wuje i pozbawia zwykłych obywateli 
korzyści, jakie mogliby osiągać z nie-
zakłóconego patologiami systemu. Do-
tyczy to nie tylko obecnego pokolenia, 
ale stwarza zagrożenia dla egzystencji 
przyszłych generacji społeczeństw 
wielu krajów. 

Negatywne skutki patologii korup-
cyjnych zawsze mają także wymiar po-
lityczny – dezintegrują organy admini-
stracji państwa czy organy stanowienia 
prawa. Są groźne dla bezpieczeństwa, 
spoistości wewnętrznej i suwerenności 
wielu państw.

Korupcja powoduje tym większe za-
grożenie społeczne i gospodarcze, im 
głębiej i powszechniej w poszczególne 
działania łapownicze angażują się osoby 
stojące na czele administracji państwo-
wej czy politycy podejmujący najważ-
niejsze decyzje. Ich znaczący wpływ na 
rozprzestrzenianie się korupcji znalazł 
się w centrum zainteresowania wielu 
organizacji międzynarodowych, które 
od połowy ubiegłej dekady obejmują tę 
kategorię wspólnym terminem: osoby 
na eksponowanych stanowiskach po-
litycznych (politically exposed person 
– PEP). Ich zaangażowanie w działa-
nia korupcyjne przyjmuje różne formy, 
związane na przykład z aktywnością 
polityczną i państwową, i wtedy ma 
postać korupcyjnego wpływu na su-
werenny akt wyborczy obywateli. 
Czasami polega na nielegalnym finan-
sowaniu partii politycznych. Jeszcze 
groźniejsze są mechanizmy łapownicze 
związane ze stanowieniem prawa. Naj-
powszechniejszą formą jest udział osób 
zajmujących eksponowane stanowiska 
polityczne w działaniach korupcyjnych 
zakłócających procesy gospodarcze. 
Polegają one na przyjmowaniu korzyści 
majątkowych lub osobistych w związ-
ku z wydawaniem decyzji administra-
cyjnych, przestępczym wpływaniem 
na procesy prywatyzacyjne, powodo-
waniem zakłóceń mechanizmów kon-
trolnych w gospodarce, udzielaniem 
zezwoleń i koncesji. Wszystkie te 
działania PEP coraz mocniej oddzia-
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łują na proces nazywany zawłaszcza-
niem państwa do celów korporacji czy 
partii politycznych. Staje się on tym 
groźniejszy, że prowadzi bezpośrednio 
do defraudowania funduszy państwo-
wych. W krajach niedemokratycznych 
przybiera rozmiary dewastujące życie 
obywateli i hamujące rozwój.

Środki finansowe pochodzące z ko-
rupcji podlegają legalizacji, tak jak do-
chody z przestępczości narkotykowej, 
wymuszania haraczy czy fałszowania 
pieniędzy. Efektywność tego procesu 
z udziałem PEP może być jednak znacz-
nie wyższa niż w innych wypadkach, 
gdyż korzystając z uprzywilejowanej 
pozycji społecznej oraz państwowej, 
mogą oni angażować się w działania 
przestępcze z mniejszą obawą ujawnie-
nia przez pracowników instytucji obo-
wiązanych do przeciwdziałania praniu 
pieniędzy czy przedstawicieli organów 
ścigania. To może powodować, że zaj-
mować się będą legalizacją środków 
finansowych pochodzących z innych 
źródeł niż korupcja.

Przeciwdziałanie praniu pienię-
dzy z udziałem PEP staje się jedną 
z najlepszych metod tropienia korupcji 
i defraudacji funduszy państwowych 
na dużą skalę. Odpowiednie regula-
cje w tym zakresie powstają dopiero 
od połowy ubiegłej dekady. Najpierw 
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania 
Praniu Pieniędzy (Financial Action 

Task Force on Money Laundering 
– FATF) określiła standard w postaci 
zalecenia nr 6. Następnie Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, w konwencji 
z 31 października 2003 r. przeciwko 
korupcji2, zobowiązała poszczególne 
kraje do wzmożonej kontroli rachun-
ków otwieranych przez prominen-
tne osoby, zaś Parlament Europejski 
i Rada, w dyrektywie z 26 październi-
ka 2005 r. w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finanso-
wania terroryzmu3, ustaliły wzmożo-
ne środki należytej staranności wobec 
osób na eksponowanych stanowiskach 
politycznych. W art. 45 zobowiązano 
państwa członkowskie do wprowadze-
nia w życie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych do 
15 grudnia 2007 r.

Poniżej przedstawiono zakres defini-
cji PEP i scharakteryzowano wzmożo-
ne środki bezpieczeństwa finansowego 
wobec nich w prawie polskim, a także 
omówiono główne przejawy działań ko-
rupcyjnych PEP oraz stosowane przez 
nich sposoby prania pieniędzy.

Normy prudencyjne 
w prawie polskim względem PEP
Prace nad nowymi rozwiązaniami do-
stosowującymi polskie prawo do stan-
dardów III dyrektywy znacznie się 
przedłużały. Ostatecznie w art. 1 pkt 3 

2 United Nations Convention against Corruption, COM/2003/0751.
3 Third EU Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of October 26, 2005, on 

the prevention of the use the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing 
(OJ L 309, 25/11/2005). Dalej używana będzie nazwa: III dyrektywa.
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lit. b ustawy z 25 czerwca 2009 r. 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źró-
deł oraz o przeciwdziałaniu finansowa-
niu terroryzmu oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw4 ustanowiono, że 
osobami zajmującymi eksponowane sta-
nowiska polityczne są osoby fizyczne: 
• szefowie państw, szefowie rządów, mi-
nistrowie, wiceministrowie lub zastępcy 
ministrów, członkowie parlamentu, sę-
dziowie sądów najwyższych, trybuna-
łów konstytucyjnych oraz innych orga-
nów sądowych, których orzeczenia nie 
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem try-
bów nadzwyczajnych, członkowie try-
bunałów obrachunkowych, członkowie 
zarządów banków centralnych, amba-
sadorowie, chargés d’affairs oraz wyżsi 
oficerowie sił zbrojnych, członkowie or-
ganów zarządzających lub nadzorczych 
przedsiębiorstw państwowych – którzy 
sprawują lub sprawowali te funkcje pub-
liczne w okresie roku od dnia zaprzesta-
nia spełniania przesłanek określonych 
w tych przepisach;
• małżonkowie osób, o których mowa 
w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we 
wspólnym pożyciu, rodzice i dzieci osób, 
o których mowa w lit. a, małżonkowie 
tych rodziców i dzieci lub osoby pozo-
stające z nimi we wspólnym pożyciu;
• które pozostają lub pozostawały z oso-
bami, o których mowa w lit. a, w ścisłej 

współpracy zawodowej lub gospodar-
czej lub są współwłaścicielami podmio-
tów prawa, a także jedynymi uprawnio-
nymi do majątku podmiotów prawa, 
jeżeli zostały one założone na rzecz 
tych osób – mające miejsce zamieszka-
nia poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Zgodnie z art. 9e ust. 4 ustawy z 16 lis-
topada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu5, 
w odniesieniu do osób zajmujących eks-
ponowane stanowiska polityczne, insty-
tucje obowiązane: 
• wprowadzają procedury oparte na 
ocenie ryzyka w celu ustalenia, czy 
klient jest osobą zajmującą eksponowa-
ne stanowisko polityczne; 
• stosują środki odpowiednie do okre-
ślonego przez instytucję obowiązaną ry-
zyka w celu ustalenia źródła pochodze-
nia wprowadzanych do obrotu wartości 
majątkowych; 
• prowadzą stałą kontrolę dokonywa-
nych transakcji; 
• zawierają umowę z klientem po 
uprzednim uzyskaniu zgody zarządu, 
wskazanego członka zarządu lub osoby 
wyznaczonej przez zarząd lub odpowie-
dzialnej za działalność instytucji obo-
wiązanej.

Działania te mają charakter norm 
prudencyjnych, które w ustawie nazywa 
się wzmożonymi środkami bezpieczeń-
stwa finansowego. Ich wprowadzenie 
do polskiego prawa wypływa z dwóch 

4 DzU z 2009 r., nr 166, poz. 1317.
5 T.j. DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1505 ze zm.

76 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo    xWiesław Jasiński



przesłanek. Pierwsza związana jest ze 
zwiększonym ryzykiem prania pienię-
dzy, wynikającym z kontaktów z pewną 
grupą klientów. Zalicza się do niej mię-
dzy innymi osoby na ważnych stanowi-
skach publicznych. W stosunku do nich 
wymagane są szczególnie rygorystyczne 
procedury identyfikacji i weryfikacji. 
Przesłanka ta ma zatem charakter pod-
miotowy i w części regulacyjnej systemu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi-
nansowania terroryzmu6 (AML/CFT) 
przywoływana była już w polskich wa-
runkach znacznie wcześniej. 

Druga przesłanka łączy się z powią-
zaniem prania pieniędzy i korupcji. 
Tworzenie rygorystycznych norm doty-
czących PEP może sprzyjać walce z ko-
rupcją zwłaszcza w krajach, w których 
szerzy się ta patologia.

Wydaje się, że obie przesłanki można 
bardzo szczegółowo scharakteryzować, 
tworząc jednocześnie szerszy katalog 
uzasadnień konieczności aktywowania 
w polskim prawie norm prudencyjnych 
dotyczących PEP.

Po pierwsze, PEP kwalifikowane są 
jako osoby stwarzające zwiększone ryzy-
ko z uwagi na możliwość powoływania 
się przez nie na różnego rodzaju wpływy 
w instytucjach państwowych, ale także 
w podmiotach prywatnych. PEP mogą 
wykorzystywać tę metodę do uzasad-
niania legalności pochodzenia środków 
angażowanych do obrotu finansowego, 
ale mogą też stosować ją w celu wymu-

szania na kierownictwie tak zwanych in-
stytucji obowiązanych do odstąpienia od 
realizacji prudencyjnych procedur ich 
dotyczących.

Po drugie, wiele osób uznawanych za 
PEP korzysta z immunitetów. Rodzi to 
dwojakiego rodzaju zagrożenia dla ca-
łego systemu AML/CFT, jak i bezpo-
średnio dla poszczególnych instytucji 
obowiązanych. Osoba korzystająca z tej 
kategorii przywileju może traktować go 
jako swoiste przyzwolenie na działania, 
które przez szeroką opinię publiczną 
nie są uznawane za patologiczne i in-
tensyfikować nadużywanie instytucji 
obowiązanych do celów, na przykład, 
prania pieniędzy. Takie postawy mogą 
prowadzić do upowszechniania me-
chanizmów przestępczych wśród tej 
kategorii osób, zgodnie z zasadą „wyżej 
postawionym wolno więcej”. Z drugiej 
strony, immunitety mogą powodować, 
że działanie struktur ds. AML/CFT 
w instytucjach obowiązanych, a także 
organów państwowych, staną się nie-
skuteczne z powodu osłony prawnej 
przypisanej tej kategorii przywilejów.

Po trzecie, PEP mogą częściej niż 
inne osoby wpływać na różnego rodza-
ju zachowania przestępcze pracowni-
ków instytucji obowiązanych albo od-
stępstwa od wykonywania obowiązków 
(także w zakresie AML/CFT) z nale-
żytą starannością. Najczęstszą formą 
jest korumpowanie członków zarządów 
instytucji bądź pracowników.

6 Praktycy dla określenia tego systemu używają skrótu: AML/CFT (ang. anti-money laundering – comba-
ting the financing of terrorism).
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Weryfikacja osób
Procedurę ustalania, czy klient jest 
osobą zajmującą eksponowane stanowi-
sko polityczne charakteryzują w art. 9e 
ust. 4 ustawy z 16 listopada 2000 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu dwa ele-
menty:
• wewnętrzny charakter dokumentu,
• założenie do jego konstruowania.

Pierwszy element („instytucja obo-
wiązana wprowadza procedurę”) ozna-
cza, że w systemie AML/CFT nie funk-
cjonuje jednolita procedura, lecz każda 
instytucja obowiązana ma przygotować 
własny program. Ustawowe określe-
nie założenia przy jego konstruowaniu 
– „oparte na ocenie ryzyka” – powoduje, 
że musi on mieć charakter pisemnego 
dokumentu.

Drugi element procedury – ocena ry-
zyka jako założenie do konstruowania 
dokumentu – nie jest określony w od-
rębny sposób w stosunku do PEP. Zatem 
należy przyjąć jego stosowanie na ogól-
nych zasadach wynikających z art. 8b 
i art. 10a wymienionej ustawy. 

Procedurze ustalania podlega osoba 
zdefiniowana w art. 2 pkt. 1f ustawy 
(mająca miejsce zamieszkania poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 
Nie oznacza to, że nie może jej pod-
legać osoba sprawująca jedną z funkcji 
wymienionych w art. 2 pkt 1f (albo 
członek jej rodziny czy bliski współ-
pracownik), mająca miejsce zamiesz-
kania w Polsce. Ustawa pozostawia 

bowiem instytucjom obowiązanym 
swobodę w określaniu kryteriów anali-
zy i oceny ryzyka klientów. Nie określa 
również, jak mają wyglądać wzmożone 
środki bezpieczeństwa finansowego, 
które instytucja ma stosować wobec 
klientów o podwyższonym poziomie 
ryzyka. 

Jedynie w kilku wypadkach ustawa 
określa, że wobec klienta należy zastoso-
wać wzmożone środki bezpieczeństwa 
finansowego i wskazuje jakie (art. 9e 
ust. 2-4). Jednym z takich przypadków 
są klienci będący PEP (art. 9e ust. 4), 
czyli zgodnie z ustawową definicją – PEP 
mający miejsce zamieszkania poza Pol-
ską. Jak się wydaje, instytucja obowiąza-
na może jednak zapisać w wewnętrznej 
procedurze, że klientom będącym PEP, 
mającym miejsce zamieszkania w RP, 
nadaje podwyższony poziom ryzyka 
i wobec tego stosuje wzmożone środki 
bezpieczeństwa finansowego (art. 9e 
ust. 1). Przy tym, jak się wydaje, mogą 
to być zarówno środki, o których mowa 
w art. 9e ust. 4 (czyli takie, jak stoso-
wane wobec PEP zagranicznych), jak 
i inne przewidziane w wewnętrznej 
procedurze7.

Szczególny sposób rozpoznania klien-
ta określa art. 9e ust. 5 ustawy. Zgod-
nie z nim, instytucje obowiązane mogą 
przyjmować oświadczenia na piśmie, 
czy dany klient jest PEP, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za podanie 
danych niezgodnych ze stanem fak-
tycznym. Odpowiedzialność tę określa 

7 Por. J. Pyszyński: Ochrona danych a ryzyko korupcji, „Rzeczpospolita” z 25.01.2011 r.
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art. 233 §6 Kodeksu karnego8, zarów-
no za podanie nieprawdziwych danych 
w oświadczeniu, jak i zatajenie prawdy. 
Sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od 
jej wymierzenia, jeśli sprawca (PEP) 
dobrowolnie sprostuje fałszywie prze-
kazane dane zanim nastąpi, chociażby 
nieprawomocne, rozstrzygnięcie spra-
wy albo jeśli dane takie nie mają wpły-
wu na procedurę AML/CFT.

Ustawa nie określa formy przygoto-
wania oświadczenia; wydaje się, że naj-
właściwsze jest samodzielne sporządze-
nie dokumentu na piśmie przez klienta 
w jego ojczystym języku lub innym 
przez niego używanym (zrozumiałym). 
Przygotowanie przez instytucję obo-
wiązaną odpowiedniej formuły może 
bowiem zawsze być opatrzone błędem 
prawnym oraz ograniczać użyteczność 
tego środka bezpieczeństwa finansowe-
go9, jest jednak dopuszczalne. 

Ustawa nie wymaga od instytucji 
obowiązanej weryfikacji złożonego na 
piśmie oświadczenia10. Można zatem 
założyć, że czynność ta nie jest rea-
lizowana, choć mogłaby mieć istotny 
wpływ dla stosowania środków bezpie-
czeństwa finansowego wobec PEP. Nie 
jest też określony sposób przechowywa-
nia oświadczeń. Okres przechowywania 
powinien być adekwatny do określonego 
w art. 8 ust. 4a ustawy, to znaczy obej-

muje on 5 lat, licząc od pierwszego dnia 
roku następującego po roku, w którym 
przyjęto oświadczenie od klienta.

Artykuł 9e ust. 5 ustawy pozwala na 
odebranie oświadczenia jedynie o sta-
tusie osoby zagranicznej. Nie jest moż-
liwe przyjęcie od klienta oświadczenia 
– pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej za podanie danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym – gdy klient jest 
osobą na eksponowanym stanowisku 
politycznym mieszkającą w Polsce.

Ustalanie, czy klient zalicza się do 
PEP, podlega także rygorom ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych11. Zgodnie z art. 7 pkt 2 tej 
ustawy, przez przetwarzanie danych ro-
zumie się jakiekolwiek operacje wyko-
nywane na danych osobowych, takie jak 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostęp-
nianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które 
wykonuje się w systemach informatycz-
nych. W związku z tym i jako że listy 
PEP stanowią zbiory danych osobo-
wych, o których mowa w powyższym 
przepisie (tzn. są posiadającymi struk-
turę zestawami danych o charakterze 
osobowym, dostępnymi według okre-
ślonych kryteriów, niezależnie od tego, 
czy zestawy te są rozproszone lub po-
dzielone funkcjonalnie), przetwarzanie 
informacji zawartych na tych listach, 
to jest co najmniej imion i nazwisk oraz 

8 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553, ze zm.).
9 Por. odpowiedzi Departamentu Informacji Finansowej na pytania instytucji obowiązanych, <www.mf.gov.pl.>, 

zapytanie z 29.12.2009 r.
10 Tamże.
11 T.j. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926.
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sprawowanych funkcji, stanowi prze-
twarzanie danych osobowych, za które 
uważa się wszelkie informacje dotyczą-
ce zidentyfikowanej lub możliwej do zi-
dentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 
ustawy o ochronie danych osobowych).

Istotne jest, aby administrator prze-
twarzający dane legitymował się jedną 
z przesłanek legalności tego procesu, 
w tym gromadzenia danych osobowych, 
które dla danych tzw. zwykłych (np. imię, 
nazwisko) zostały określone w art. 23
ust. 1, zaś danych tzw. szczególnie 
chronionych – w art. 27 ust. 2 ustawy. 
W przypadku list PEP chodzi o dane 
zwykłe. 

Przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych nie zabraniają instytucjom 
obowiązanym korzystania z list zawie-
rających dane PEP, oferowanych przez 
przedsiębiorstwa komercyjne specjali-
zujące się w tej dziedzinie (np. world-
-check). Firmy tworzące listy udostęp-
niają dane dotyczące PEP (nazwisko 
i imię) instytucjom obowiązanym, za-
tem ewentualny obowiązek rejestracji 
list jako zbiorów danych osobowych 
może spoczywać tylko na tych firmach. 
Instytucja obowiązana musi za to zgłosić 
do rejestru zbiorów danych osobowych 
u Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych (GIODO), że zakres 
przetwarzanych przez nią danych klien-
tów obejmuje również informację o sta-
tusie PEP12.

Zezwolenie na zawarcie umowy 
z osobą na ważnym stanowisku
Kolejnym specjalnym środkiem bezpie-
czeństwa finansowego wobec PEP jest 
zezwolenie na zawarcie umowy13. Użycie 
terminu „umowa” w art. 9e ust. 4 pkt 4 
wymienionej ustawy powoduje, że ten 
środek ma szersze zastosowanie niż norma 
prudencyjna III dyrektywy. Otóż wydaje 
się, że każda umowa zawierana z klientem 
będzie wymagać uzyskania uprzedniej 
zgody. Tak oto zamiana terminu „nawiąza-
nie stosunku gospodarczego” na „umowa” 
spowodowała zmianę zakresu środka, ale 
także, co ważniejsze, zmianę ratio legis 
przepisu prawnego. Zatem, na przykład, 
każda umowa kredytowa zawierana przez 
PEP będzie podlegać tej procedurze.

Zgodę, o której mowa w art. 9e ust. 4 
pkt 4, udziela zarząd, wskazany członek 
zarządu lub osoba wyznaczona przez za-
rząd lub odpowiedzialna za działalność 
instytucji obowiązanej. Takie ujęcie jest 
podobne do rozwiązania unijnego, które 
mówi o zwierzchnikach (senior mana-
gement)14. Desygnowanie uprawnień ma 
na celu techniczne ułatwienie realizacji 
tej normy. Angażowanie osób z kierow-
nictwa stanowi dodatkową gwarancję 
dla norm dotyczących PEP, w pewnym 
sensie jest to też naturalne z uwagi na 
status tych klientów. Spełnia też funkcję 
ochrony integralności czynności prewen-
cyjnych realizowanych przez pracowni-
ków instytucji obowiązanych.

12 J. Pyszyński: Ochrona danych…, op.cit.
13 W III dyrektywie stosuje się szersze pojęcie – zezwolenie na nawiązanie stosunku gospodarczego.
14 Jednocześnie trzeba podkreślić, że zgoda może być wyrażona przez osobę odpowiedzialną za działalność 

instytucji obowiązanej.
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Sposób realizacji obowiązku przez 
osoby wymienione w art. 9e ust. 4 pkt 4 
ustawy wymaga sprecyzowania w pro-
cedurze wewnętrznej. Zdefiniowane 
w akcie prawa wewnętrznego powinny 
być w szczególności:
• sposób wyrażenia zgody przez kole-
gium (zarząd);
• sposób desygnowania uprawnień na 
określonego członka zarządu;
• krąg osób, spośród których może być 
wyznaczona osoba do wyrażenia zgody;
• sposób kontroli realizacji tego obo-
wiązku przez zarząd;
• forma wyrażenia zgody15.

Źródła wartości majątkowych 
wprowadzanych do obrotu
W art. 9e ust. 4 pkt 2 ustawy określony 
jest najważniejszy, z punktu widzenia 
funkcjonowania systemu AML/CFT, 
środek bezpieczeństwa finansowego 
dotyczący PEP. Obowiązek obejmuje 
stosowanie środków odpowiednich do 
określonego przez instytucję obowią-
zaną ryzyka w celu ustalenia źródła 
pochodzenia wprowadzanych do ob-
rotu wartości majątkowych16. W swej 
konstrukcji jest on zbliżony do ogólne-

go środka bezpieczeństwa finansowego, 
dotyczącego monitorowania stosunków 
gospodarczych z klientem. Jednocześ-
nie należy podkreślić, że w odniesieniu 
do osób na eksponowanych stanowi-
skach politycznych ma on charakter 
działania obligatoryjnego, podczas gdy 
w art. 8b ust. 3 pkt 4 ustawy zakłada 
się fakultatywne stosowanie – „w miarę 
możliwości”.

Źródła, o których mowa w art. 9e 
ust. 4 pkt 2 ustawy, można podzielić 
na trzy kategorie.

Pierwsza obejmuje źródła legalne. 
Co do zasady, każda osoba fizyczna, 
w tym PEP17, zobowiązana jest do od-
prowadzania od nich należnych podat-
ków. Do źródeł tych zalicza się między 
innymi18:
• wykonywaną pracę i jej pochodne 
(w tym rentę/emeryturę),
• działalność gospodarczą,
• wykonywanie wolnego zawodu oraz 
samodzielnej działalności,
• sprzedaż nieruchomości,
• kapitały pieniężne,
• prawa majątkowe,
• najem,
• sprzedaż rzeczy ruchomych,

15 Dopuszczalne jest, aby zgoda członka zarządu, o której mowa w art. 9e ust. 4 pkt 4 ustawy, wyrażona 
została za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli osoba wyrażająca oświadczenie woli w takiej 
formie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym, to w opisywanym wypadku powinna z niego 
skorzystać. Por. odpowiedzi Departamentu Informacji Finansowej na pytania instytucji obowiązanych, 
<www.mf.gov.pl.>, zapytanie z 29.12.2009 r.

16 W art. 13 ust. 4 III dyrektywy mowa jest nie tylko o źródłach pochodzenia wprowadzanych do obrotu 
wartości majątkowych, ale także o źródle majątku PEP.

17 Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 1991 r., nr 80, poz. 350 ze 
zm.) w art. 3 ust. 2a odnosi się także do dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli nie mają 
na terytorium RP miejsca zamieszkania. Podlegają one obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów 
(przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

18 Na gruncie prawa polskiego określa je art. 3 ust. 2b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.
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• inne źródła (np. alimenty, bezpłatne ko-
rzystanie z usług telekomunikacyjnych).

Druga kategoria to źródła nieujaw-
nione. Są to również źródła wskazane 
powyżej, ale przychody z nich nie są 
ujawniane, co skutkuje unikaniem lub 
uchylaniem się od płacenia podatków, 
ceł, składek na ubezpieczenia społecz-
ne czy zdrowotne19.

Trzecią kategorią są źródła nielegal-
ne. Zgodnie z polskim prawem, przed-
miotem opodatkowania może być tylko 
działalność legalna, nigdy zaś działal-
ność sprzeczna z prawem. Opodatko-
waniu nie podlegają także czynności, 
które nie mogą być przedmiotem praw-
nie skutecznej umowy (np. paserstwo 
czy nierząd20).

Funkcją środka bezpieczeństwa fi-
nansowego określonego w art. 9e ust. 4 
pkt 2 jest potwierdzenie pochodze-
nia wartości majątkowych wprowa-
dzanych do obrotu finansowego przez 
PEP z jednej z wyżej wymienionych 
kategorii. Pamiętając, że formą prania 
pieniędzy jest zamierzone postępowa-
nie, polegające na ukryciu lub zatajeniu 
prawdziwego charakteru wartości ma-
jątkowych lub praw związanych z nimi, 
a także ich źródła, ze świadomością, 
że wartości te pochodzą z działalności 
o charakterze przestępczym lub udzia-
łu w takiej działalności (art. 2 pkt 9 
lit. b ustawy) oraz biorąc pod uwagę, 

że ratio legis ustawy jest przeciwdzia-
łanie takiemu postępowaniu – można 
uszczegółowić tę funkcję i sprowadzić 
ją do działania instytucji obowiązanej 
umożliwiającego ustalenie, że środki 
pochodzą ze źródeł nielegalnych.

W przypadku PEP ustalanie po-
chodzenia wprowadzanych do obrotu 
finansowego wartości majątkowych 
jest trudniejsze chociażby ze wzglę-
dów prawnych, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o zagraniczne osoby na eksponowanych 
stanowiskach politycznych. Instytucji 
obowiązanej trudno jest bowiem jedno-
znacznie dokonać kategoryzacji źródeł 
pochodzenia wartości majątkowych dla 
zagranicznych PEP z uwagi na bardzo 
duże różnice prawne, szczególnie w ob-
szarze prawa podatkowego – począwszy 
od kwestii związanych z miejscem osią-
gania dochodu, a na definicji uszczupleń 
należności Skarbu Państwa skończyw-
szy. Ponadto trudno jest zakwalifikować 
różne źródła jako nielegalne. Trudności 
mogą pojawiać się już przy najważniejszej 
dla tego środka bezpieczeństwa finanso-
wego kategorii źródła, to znaczy korup-
cji. W różnych krajach pochodzenia PEP 
różnie interpretowane są znamiona prze-
stępcze tego czynu. Trudności będzie 
też nastręczało uzyskanie jakichkolwiek 
informacji o źródłach, z uwagi na praw-
ne ograniczenia w dostępie do różnych 
danych dotyczących PEP. 

19 Dla przykładu, w polskim prawie termin nieujawnionych źródeł dochodu użyty jest w art. 20 ust. 3 ustawy 
z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szerzej na temat relacji między praniem pie-
niędzy a przestępczością podatkową: W. Jasiński: Relacje między przestępstwami podatkowymi i praniem 
pieniędzy, „Kontrola Państwowa” nr 1/2000.

20 Por. art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Zatem względy prawne, nie wskazu-
jąc już na kwestie organizacyjne, mogą 
powodować bardzo duże trudności 
w stosowaniu tego środka bezpieczeń-
stwa finansowego. Może on przyjmo-
wać charakter jednego z niżej przed-
stawionych narzędzi:
• bezpośrednie zapytanie klienta;
• analiza przedkładanych przez klienta 
dokumentów w celu potwierdzenia wiel-
kości składników majątkowych i wysoko-
ści funduszy (analiza umów, orzeczenia 
sądowe, deklaracje majątkowe i doku-
mentacja skarbowa);
• przeszukiwanie Internetu;
• pozyskiwanie informacji z publicz-
nych lub niepublicznych baz danych;
• żądanie oświadczenia na piśmie o źród-
łach majątkowych przy otwieraniu ra-
chunku bankowego;
• zlecenia firmom zewnętrznym prowa-
dzania specjalistycznych postępowań pole-
gających na gromadzeniu informacji o PEP 
(quasi wywiadowcze działania) bądź zbie-
rania ich przez bezpośrednie kontakty 
z PEP, np. w miejscu zamieszkania;
• wykorzystywanie baz danych o oświad-
czeniach majątkowych oraz deklaracjach 
podatkowych. 

Stała kontrola transakcji
Środek bezpieczeństwa finansowego do-
tyczący PEP, określony w art. 9e ust. 4 
pkt 3 ustawy, jest najtrudniejszy do 
zdefiniowania na gruncie polskiego pra-
wa. W ustawie nie wyjaśnia się bowiem, 
co oznacza termin kontrola transakcji. 

Najbardziej użyteczne do interpre-
tacji art. 9e ust. 4 pkt 3 ustawy staje 
się zatem ujęcie adekwatnego środka 
o charakterze standardowym, okre-

ślonego w art. 8b ust. 3 pkt 4 ustawy. 
Nazywa się go tu bieżącym monitoro-
waniem stosunku gospodarczego klien-
ta i polega on na badaniu przeprowa-
dzanych transakcji w celu zapewnienia, 
że są one zgodne z wiedzą instytucji 
obowiązanej o kliencie i profilu jego 
działalności oraz z ryzykiem. 

Skuteczność tak zdefiniowanego pro-
cesu wymaga przeprowadzenia trzech 
kategorii przedsięwzięć analitycznych. 
Pierwsza musi dotyczyć zgromadzonych 
informacji o działalności osób na eks-
ponowanych stanowiskach, jego docho-
dach, aktywach i pasywach, a także ich 
źródłach. Dane te powinny być okreso-
wo aktualizowane. To przedsięwzięcie 
analityczne nazywa się profilowaniem 
działalności, majątku i dochodów PEP. 

Drugim przedsięwzięciem analitycz-
nym w procesie stałej kontroli transak-
cji jest profilowanie ryzyka prania pie-
niędzy przez osoby na eksponowanych 
stanowiskach. Polega ono na zrozumie-
niu istoty ryzyka, na jakie narażona 
jest instytucja obowiązana ze strony 
nieuczciwej PEP. Najskuteczniejszym 
sposobem profilowania jest przyjrzenie 
się wszystkim produktom oferowanym 
tej kategorii klientom przez instytu-
cję obowiązaną i możliwości obejścia 
przez nich procedur związanych ze 
stosowaniem środków bezpieczeństwa 
finansowego. Ta część procesu ma dać 
odpowiedź na pytanie, jak PEP mogą 
nadużywać działalność instytucji obo-
wiązanej do celów legalizacji środków. 
Wynik profilowania ryzyka posłuży 
identyfikowaniu i porządkowaniu we-
dług ważności potencjalnych metod 
nadużyć dokonywanych przez PEP 
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(typologia przestępstw), które cechuje 
wysokie prawdopodobieństwo lub po-
ważne skutki, bądź jedno i drugie. 

Trzecie przedsięwzięcie analitycz-
ne polega na bieżącym rozpoznawaniu 
sygnałów ostrzegawczych (red flags) 
w transakcjach realizowanych przez 
PEP. Pracownicy instytucji obowiąza-
nych powinni wiedzieć, jaką działal-
ność mają podjąć gdy wystąpi konkret-
ny sygnał ostrzegawczy. 

Wybrane przejawy korupcji
Angażowanie się PEP w działania korup-
cyjne przyjmuje różne formy. Mogą być 
one związane z uczestniczeniem w dzia-
łalności politycznej i państwowej; wów-
czas przyjmują postać korupcji wybor-
czej. Czasami mają kształt nielegalnego 
finansowania partii politycznych. Jeszcze 
groźniejsze są mechanizmy łapownicze 
związane ze stanowieniem prawa. Naj-
powszechniejszą formą jest udział PEP 
w korupcji w sferze działalności gospo-
darczej. Poniżej przedstawione zostaną 
– na podstawie materiałów Banku Świa-
towego oraz własnych badań i praktyki 
autora w obszarze zwalczania korupcji 
– przestępcze działania PEP związane ze 
stanowieniem prawa i w biznesie. 

Obszar stanowienia prawa

Znaczna część PEP – osób wymienio-
nych w art. 2 pkt 1f ustawy z 16 listo-

pada 2000 r. – począwszy od szefów 
rządów i ministrów odpowiedzialnych 
za przygotowanie projektów ustaw, 
przez członków parlamentów uczest-
niczących bezpośrednio w procedurze 
legislacyjnej, a skończywszy na szefach 
państw zatwierdzających ustawy czy 
sędziach orzekających o ich zgodno-
ści z konstytucją – jest zaangażowana 
w stanowienie prawa. Wydawałoby się, 
że zakłócanie tego systemu mecha-
nizmami korupcyjnymi jest rzadkie, 
wręcz sporadyczne, tymczasem obszar 
ten nie jest od nich wolny.

Eksperci Banku Światowego wskazu-
ją na dwa elementy21, które wyróżniają 
tę kategorię zachowań korupcyjnych 
spośród innych: umożliwianie przej-
mowania kontroli nad kluczowymi 
zasobami publicznymi oraz wysokość 
łapówek. Pierwszy z nich powoduje, że 
wyodrębnia się często te zachowania 
jako odrębny rodzaj korupcji22. Nazywa 
się go zawłaszczaniem państwa (sta-
te capture), które obejmuje działania 
osób, przedsiębiorców lub grup intere-
su (z sektora publicznego i prywatnego 
– formalnych i nieformalnych), mają-
cych na celu wpłynięcie na korzystny 
dla siebie kształt ustaw, rozporządzeń, 
a także elementów polityki rządu, 
przez zapewnienie parlamentarzystom 
i członkom rządu nielegalnych korzy-
ści majątkowych. PEP formułują takie 

21 J. Hellmann, J. Geraint, D. Kaufmann, M. Schankermann: Measuring Governance Corruption and State 
Capture: How Firm and Bureaucrats Shape the Business Environment, World Bank, “Policy Research 
Paper” nr 2312 2000.

22 J. Płoskonka: Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji, 
„Służba Cywilna” nr 6/2003, s.112.
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prawo i takie zasady funkcjonowania 
państwa, aby umożliwiały one osiąganie 
korzyści im oraz przekupującym. 

Drugim wyróżnikiem jest wysokość 
łapówek. Bank Światowy wskazywał 
na przykład w 1999 r., że uchwalenie 
korzystnej dla grupy interesu w Polsce 
ustawy wymaga wręczenia korzyści ma-
jątkowej w wysokości 3 mln dolarów23. 
W późniejszym okresie okazało się, że 
stawka ta może być znacznie wyższa24. 

Korumpowanie PEP w związku ze 
stanowieniem prawa jest procederem 
złożonym, obejmującym różne mecha-
nizmy, wielu uczestników, różnorod-
ność działań kamuflujących i ukrywania 
zachowań przestępczych przed społe-
czeństwem, skomplikowane operacje 
finansowe i wreszcie – jawny wymiar 
załatwianych spraw (przepis prawa), 
choć na pozór (dla ogółu społeczeń-
stwa) niemający często dużego znacze-
nia25. W pewnym sensie przebieg tego 
procederu uzależniony jest od stopnia 
zbiurokratyzowania państwa i poziomu 
demokracji, mierzonego głównie jakoś-
cią kontroli nad procedurą legislacyjną. 
Nie ma ustaw, których nie chcieliby ku-
pić biznesmeni, nieformalne grupy inte-
resu czy nawet grupy przestępcze.

Może być tak, że projekty ustaw, któ-
re nie dotyczą dużej grupy obywateli, 
poddawane są rozlicznym konsultacjom 
społecznym i analizie przez różne orga-

ny administracyjne w wielu resortach, 
a potencjalne korumpowanie PEP i in-
nych osób będzie tak samo skompliko-
wane jak wtedy, gdy ustawa ma się od-
nosić do ogółu społeczeństwa. Z drugiej 
strony, można znaleźć luki systemowe 
nawet w państwach o silnej demokracji 
i profesjonalnych strukturach oraz prak-
tykach administracyjnych, które uczy-
nią cały proceder stosunkowo łatwym. 
Wystarczy zidentyfikować wadliwość 
systemu i określić najłatwiejszą i jedno-
cześnie zgodną z prawem postać prze-
prowadzenia procedury legislacyjnej, 
w której przyjęte będzie oczekiwane 
przez skorumpowany układ (grupę in-
teresu oraz PEP/urzędników) rozwią-
zanie prawne. Jest to łatwiejsze przy 
blokowaniu ustaw niż przy wprowadza-
niu nowych. W takich okolicznościach 
wystarczy jedynie znaleźć słabe ogniwo 
w procesie stanowienia prawa i skorum-
pować konkretną PEP lub ich grupę, 
dokonując na przykład wpłaty na rachu-
nek kampanii wyborczej. 

Jest to także łatwiejsze, gdy prawo jest 
źle konstruowane. Standardy przyjmowa-
nia w polskim parlamencie ustaw o sze-
rokim zakresie delegacji do rozporządzeń 
dają ministrom możliwość tworzenia 
i zmiany przepisów szczegółowych poza 
Sejmem. Rządzenie za pomocą rozporzą-
dzeń komplikuje i destabilizuje prawo, 
przede wszystkim umożliwia rządowi 

23 Por. Biuro Banku Światowego, raport Korupcja w Polsce: przegląd obszarów priorytetowych i propozycji 
przeciwdziałania zjawisku, Warszawa 1999.

24 Lew Rywin proponował kwotę 17,5 mln USD za korzystny kształt ustawy o telewizji i radiofonii. Por. 
P. Smoleński: Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika, „Gazeta Wyborcza” z 26.12.2002 r.

25 W tzw. aferze Rywina chodziło o skreślenie w ustawie dwóch słów.
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lub poszczególnym ministrom podpo-
rządkowywanie przepisów interesom 
partyjnym czy indywidualnych PEP26. 

Działania korupcyjne związane ze 
stanowieniem prawa są zazwyczaj głę-
boko kamuflowane. Dotyczy to nie tyl-
ko samego sposobu załatwiania sprawy 
oraz transferu korzyści, ale także samej 
sprawy, czyli przepisu, który ma być 
satysfakcjonujący dla skorumpowanego 
układu. Najprostszym sposobem jest 
uchwalenie przepisu korupcjogennego, 
a wiec stwarzającego możliwość łapow-
nictwa przez nieprecyzyjność, brak in-
stancyjności w podejmowaniu decyzji 
lub też podejmowanie ich jednoosobo-
wo. Korupcjogenność prawa może wy-
nikać także z braku spójności przepisów, 
różnych definicji tych samych instytucji 
zawartych w różnych przepisach, a także 
wadliwości systemu norm prawnych.

Proceder korumpowania PEP w tym 
obszarze jest skomplikowany. Wymaga 
docierania do wielu polityków, także 
z różnych partii, w tym opozycyjnych. 
Dodatkowo, załatwiające sprawę grupy 
interesów, muszą korzystać ze wspar-
cia wielu pośredników, przez których 
odbywa się tak zwane docieranie do 
właściwych PEP. Ci z kolei korzystają 
z innej grupy pośredników, mogących 
wpływać na elementy procedury legis-
lacyjnej w odpowiednich strukturach 
administracyjnych. Wymaga to wielu 

negocjacji zarówno w sferze jakości za-
łatwianej sprawy, czyli konkretnego uję-
cia przepisu, jak i w zakresie wielkości 
łapówek przekazywanych po przyjęciu 
danego rozwiązania prawnego. Łańcuch 
pośredników bywa długi. Negocjacje są 
kosztowne, czasochłonne i ryzykowne. 
Czasami jeden uczciwy urzędnik, od-
powiedzialny nawet za niewielki frag-
ment projektowanej ustawy (regulacji), 
może zniweczyć starania całego układu 
korupcyjnego. Poza politykami, urzęd-
nikami różnych szczebli administra-
cyjnych i wieloma pośrednikami swój 
udział w procederze zawłaszczania pań-
stwa mogą mieć także sędziowie, któ-
rzy zresztą także mają status PEP. Może 
on polegać na braku weta do wadliwych 
przepisów przy założeniu, że nie naru-
szają one konstytucji27.

Przestępcza aktywność w biznesie

Obok korupcji w związku ze stanowie-
niem prawa, drugim obszarem prze-
stępczej aktywności PEP jest biznes. 
Interakcje na styku polityki i biznesu są 
nacechowane dużym, jeśli nie najwięk-
szym ryzykiem korupcji. Wynika to 
z szerokiego zakresu uczestnictwa ad-
ministracji czy władzy publicznej w bi-
znesie, co urzędników czy polityków 
może stymulować do nadużyć w celach 
prywatnych, a biznesmenów – do prze-
konywania ich do takiego działania. 

26 Por. M. Jarosz: Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa 2004, s. 65.
27 Problematyka korupcji w polskim środowisku sędziowskim bardzo rzadko staje się przedmiotem analiz. 

Najważniejsze spośród nich zawierają: M. Laskowski: Korupcja w polskich sądach powszechnych – zagro-
żenia i fakty [w:] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym, red. 
E. W. Pływaczewski, Zakamycze 2005; A. Wesołowska: Korupcja w wymiarze sprawiedliwości – sympto-
my i kulisy [w:] Przestępczość zorganizowana, jw.
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Ten skorumpowany układ może doty-
czyć zezwoleń czy koncesji na działal-
ność gospodarczą, udzielania zamó-
wień czy kontraktów, dofinansowania 
publicznego, subwencji czy dotacji albo 
zwolnień podatkowych, a także udziału 
w zakupach prywatyzowanego majątku 
państwowego. Wysokie ryzyko na sty-
ku działalności państwowej i prywat-
nej związane jest z wielkością korzy-
ści, jakie mogą osiągać przedsiębiorcy, 
a z drugiej strony – ze skalą łapówek, 
jakie przeznaczane są dla urzędników 
czy PEP. Trzeba tu wskazać na różno-
rodność modus operandi, warunkowaną 
przedmiotem załatwianych spraw czy 
koniecznością kamuflowania łapówek.

Najczęściej pojawiają się przypadki 
korupcji urzędników wydających różne-
go rodzaju decyzje administracyjne. PEP 
uczestniczą w mechanizmach korupcyj-
nych w sposób bardziej zakamuflowany 
i dlatego ich przestępstwa są rzadziej 
ujawniane. Jeżeli jednak ma to miejsce, 
to charakteryzuje się je jako afery ko-
rupcyjne i stają się one skandalami me-
dialnymi. Warto wskazać najważniejsze 
elementy dużych afer, w których do-
chodziło do korumpowania polityków 
w sferze działalności biznesowej.

Po pierwsze, korumpującymi PEP 
są przedstawiciele zarządów przedsię-
biorstw najważniejszych dla gospodarek 
konkretnych państw bądź też korpora-
cji o zasięgu międzynarodowym. Skala 
nagłośnienia medialnego i rzeczywistej 
szkodliwości czynu w tego typu ukła-
dach korupcyjnych zależy od rangi po-
lityka, a także od rozpoznawalności 
rynkowej oraz siły ekonomicznej przed-
siębiorstwa, w interesie którego składa-

na jest propozycja korzyści majątkowej 
czy osobistej. Czasami dla nagłośnienia 
w mediach sprawy nie ma żadnego zna-
czenia fakt, że łapówkę wręczył biznes-
men nieliczącej się na rynku firmy, jeśli 
przyjmującym był polityk powszechnie 
rozpoznawalny. Gdy wręczającym ko-
rzyść jest przedstawiciel dużego kon-
cernu działającego w wielu państwach, 
ranga przyjmującego łapówki polityka 
może mieć już mniejsze znaczenie. 

Po drugie, układ korupcyjny łączą-
cy polityków i biznesmenów dotyczy 
dużych przedsięwzięć gospodarczych, 
które mogą mieć wpływ na funkcjo-
nowanie określonej branży czy też ca-
łej gospodarki. Najczęściej chodzi tu 
o kontrakty handlowe, duże subwencje 
czy koncesje na działalność kontrolo-
waną przez państwo. Z drugiej strony, 
nawet gdy przedsięwzięcia, których do-
tyczy łapownictwo czy płatna protekcja 
nie są takiej rangi, to przekaz medialny 
w sposób całkowicie sztuczny może 
scharakteryzować je jako wpływające 
na procesy gospodarcze w kraju albo na 
rynkach międzynarodowych.

Po trzecie, w korumpowanie polity-
ków biznesmeni angażują duże środki 
finansowe. Kwoty łapówek wyróżniają 
te przypadki i jednocześnie wpływają 
znacznie na odbiór spraw przez opinię 
publiczną. Istotne są tu także formy 
łapówek.

Trzeba zwrócić uwagę na szczegól-
nie dotkliwe społecznie i gospodarczo 
skutki korumpowania polityków przez 
przedstawicieli przedsiębiorstw. Mają 
one kształt tych samych konsekwencji, 
które spowodowane są przestępstwami 
urzędników przekupywanych przez bi-
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znesmenów, jednak zarówno faktyczna 
ranga oraz przekaz medialny potęgują 
ich oddziaływanie. 

Korumpowanie PEP przez prezesów 
przedsiębiorstw może wpływać bezpo-
średnio na sytuację polityczną w danym 
kraju. Mocno nagłaśniane przypadki 
mogą doprowadzić do odwołania kon-
kretnych ministrów czy upadku rządów 
oraz porażki w kolejnych wyborach.

Pranie pieniędzy przez PEP
Zalegalizowanie pieniędzy pochodzą-
cych z korupcji związanej ze stanowie-
niem prawa i w obszarze działalności 
biznesowej, a także innych form działań 
przestępczych PEP, wymaga skutecz-
nych metod. Są one podobne do tych, 
jakie wykorzystują zorganizowane gru-
py przestępcze czy indywidualni spraw-
cy nieposiadający takiego statusu. 

Istnieją pewne cechy charaktery-
styczne technik legalizacji brudnych 
pieniędzy z udziałem tych osób:

1. Pieniądze z nielegalnych źródeł pod-
legające transferowi lub konwersji pocho-
dzą najczęściej z korupcji oraz defrau-
dacji dokonywanych na szkodę państw, 
w których PEP zajmują stanowiska. Mogą 
pochodzić też z innych kategorii prze-
stępstw gospodarczych czy podatkowych, 
a zdecydowanie rzadziej z przestępczości 
kryminalnej, w tym o charakterze zor-
ganizowanym. W tej ostatniej kategorii 
jest to przede wszystkim przestępczość 
narkotykowa i nielegalny handel bronią 
z udziałem PEP z tych krajów, które ko-
jarzone są z produkcją narkotyków i kon-
fliktami zbrojnymi lub terroryzmem. 

2. Pozycja społeczna i polityczna, któ-
rą PEP zajmują w swoich krajach powo-

duje, że realizują proceder najczęściej 
poza granicami, wykorzystując między-
narodowe transfery pieniędzy oraz po-
wiązania osobowe, także z innymi PEP.

3. PEP wykorzystują do celów prania 
pieniędzy wszystkie techniki (metody), 
które sprawdziły się w praktyce zorga-
nizowanych grup przestępczych czy 
indywidualnych sprawców, ale częściej 
niż oni korzystają z usług profesjonali-
stów w dziedzinie finansów czy obsłu-
gi prawnej. Ułatwiają bowiem wypro-
wadzanie pieniędzy z kraju, zakładanie 
podmiotów poza granicami, otwieranie 
rachunków bankowych, a także two-
rzenie specjalistycznej ochrony dla 
tych przedsięwzięć przed organami 
ścigania czy zainteresowaniem ze stro-
ny instytucji obowiązanych do prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy.

4. Proceder prania pieniędzy z udzia-
łem PEP ma charakter długotrwały 
i związany jest najczęściej z przebiegiem 
kariery politycznej (zawodowej) osoby 
otrzymującej brudne pieniądze. Różny 
jest moment aktywowania przez PEP 
źródeł nielegalnych pieniędzy, na przy-
kład korupcji; może to nastąpić bezpo-
średnio po objęciu stanowiska. Rozpo-
częcie procederu powoduje, że sprawcy 
starają się przedłużać okres zajmowania 
eksponowanych stanowisk, czy to przez 
nielegalne wpływanie na procedury ad-
ministracyjne, czy ubieganie się o po-
nowną kadencję w wyborach. Wtedy 
też następuje najbardziej intensywny 
rozwój technik prania pieniędzy i anga-
żowanie największych kwot.

5. Wykrywalność prania pieniędzy 
z udziałem PEP jest zdecydowanie niż-
sza niż w innych przypadkach. 
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Jedną z najprostszych i najczęściej 
stosowanych metod prania pieniędzy 
przez PEP są międzynarodowe trans-
fery28. Wynika to zarówno ze statusu 
tych klientów instytucji obowiązanych, 
ilośći brudnych pieniędzy, jak i sku-
teczności tej techniki, i odbywa się 
najczęściej w dwóch fazach. W pierw-
szej pieniądze pochodzące z korupcji 
wprowadzane są do krajowego systemu 
finansowego albo też, jeżeli łapówki 
mają postać pieniądza bezgotówkowe-
go, są gromadzone na jednym lub kilku 
rachunkach bankowych. W drugiej fa-
zie następuje przelanie zgromadzonych 
na rachunku (rachunkach) środków za 
granicę. Przy tego typu transakcjach 
wymagane są najczęściej zezwolenia 
dewizowe. W przypadku PEP ten ele-
ment nie jest przeszkodą29.

Do transferów zagranicznych PEP wy-
korzystują najczęściej rachunki spółek 
lub funduszy powierniczych w bankach, 
a także internetowe systemy przekazu 
środków finansowych względnie od-
miany gotówkowe takiego przekazu30.

Kolejne metody prania pieniędzy 
związane są z obrotem gotówkowym. 

PEP decydują wielokrotnie o fizycznym 
transporcie gotówki z kraju prowadzenia 
działalności przestępczej do innego, da-
jącego wstępne gwarancje na powodze-
nie powziętych przedsięwzięć legaliza-
cyjnych. Zdając sobie sprawę z tego, że 
znaczne ilości gotówki mogą przyciągnąć 
uwagę organów ścigania i doprowadzić 
do ich nielegalnego źródła, PEP fizycznie 
usuwają gotówkę z miejsca jej uzyska-
nia. W wywożeniu dochodów do innych 
krajów uczestniczy rodzina albo bliscy 
współpracownicy, a czasami zaufani, 
wynajęci kurierzy. W bezpiecznych cen-
trach finansowych i rajach podatkowych 
można je łatwo ukryć lub zamaskować, 
ograniczając ryzyko rozpoznania ich 
prawdziwego charakteru. Tu pojawia 
się kolejna metoda – wpłaty gotówko-
we. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że 
jest to moment, którego PEP obawiają 
się najbardziej jeżeli chodzi o wykrycie 
źródeł pochodzenia zysków. Wykorzy-
stuje się tu otwieranie rachunków, usługi 
sejfowe, zamianę nominałów, wymianę 
walut, wpłaty w kwotach poniżej limitu 
obligującego do rejestracji, operacje cze-
kowe itp. Dodatkowo sprawcy starają się 

28 Na temat tej techniki: W. Jasiński: Wykorzystywanie elektronicznych przelewów funduszy do prania pie-
niędzy, „Prokuratura i Prawo” nr 4/1998.

29 Rachunki spółek powierniczych wykorzystywał do zagranicznych transferów z Ameryki Południowej na 
konta w bankach europejskich doradca byłego prezydenta Peru Alberta Fujimoriego – Vladimir Illich 
Lenin Montesinos Torres (znany też bardziej jako Vladimiro Montesinos), który był także szefem służb 
specjalnych – Peruvian National Intelligence Service (SIN). W 2008 r. poddany został ekstradycji z Chile 
do Peru, gdzie odbywa karę sześciu i pół roku pozbawienia wolności. Por. World-Check, Politically Expo-
sed Person. Refining the PEP Definition, edition II, 2008, s. 12.

30 Zagraniczne transfery finansowe wykorzystywał do celów prania pieniędzy były gubernator prowincji 
Bayelsa w Nigerii – Diepreye Solomon Peter. Posłużył się rachunkami 18 funduszy i spółek powierniczych. 
Na wyspach Bahama zarejestrował m.in. fundusz Salo Trust (potem zmienił nazwę na Falcon Fligt) – na na-
zwiska swojej żony i dzieci. W 2007 r. został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za pranie pieniędzy, 
korupcję i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Skonfiskowano też jego majątek o wartości 5,76 
mln USD oraz kilka milionów euro w gotówce. Por. World-Check, Politically…, s. 12.
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stosować odpowiednie formy kamuflażu 
przez korumpowanie pracowników ban-
kowych, otwieranie rachunków w wielu 
bankach, również na fałszywe nazwiska, 
figurantów czy przedsiębiorstwa przy-
krywki. Wykorzystywanie prostych ope-
racji bankowych do prania pieniędzy ma 
oczywiste wady związane przede wszyst-
kim z pozostawieniem tak zwanych 
śladów audytorskich w dokumentacji 
bankowej. Ułatwiają one proces wykry-
wania, w którym organy ścigania zmie-
rzają do gromadzenia informacji dotyczą-
cych transakcji na określonych rachun-
kach oraz powiązań określonych osób31.

Do celów prania pieniędzy PEP wy-
korzystują przedsiębiorstwa „przykryw-
ki” (shell corporation). Są to podmioty, 
które mają kamuflować rzeczywisty cel 

31 W latach 2000–2007 prezydent Gabonu Omar Bongo, wykorzystując licznych kurierów, transportował 
duże kwoty gotówki do swojej córki Yamilee Bongo-Astier, która w tym okresie zamieszkiwała w Nowym 
Jorku i pieniądze te były wpłacane na jej rachunki oraz przechowywane w skrytkach bankowych. Córka 
prezydenta Gabonu oświadczyła w wielu bankach nowojorskich, że jest niepracującą studentką i żadna 
z tych instytucji nie zakwalifikowała jej jako PEP. Banki przyjmowały też duże kwoty transferowane na 
rachunki Yamilee Bongo z rajów podatkowych. Jeden z banków wstrzymał przelew 183 tys. USD z Gabo-
nu i wtedy też okazało się, że w skrytce bankowej znajduje się 1 mln USD w banknotach studolarowych, 
zapakowanych w torbę foliową. Córka prezydenta oświadczyła, że są to środki finansowe przywiezione 
przez ojca, który korzystał ze statusu dyplomatycznego. Podobne transakcje realizowała żona następcy 
O. Bongo – Inge Collins Bongo – aktualnie Pierwsza Dama Gabonu. Utworzyła ona spółkę powierniczą 
w Stanach Zjednoczonych pod swoim panieńskim nazwiskiem i otworzyła na nią rachunki bankowe, a na-
stępnie dokonywała wpłat milionów dolarów. Banki nie zakwalifikowały żony prezydenta Ali Bongo jako 
PEP. Por. C. Levin, T. Coburn: Keeping foreign corruption out of the United States: four case histories, 
Permanent Subcommittee on Investigations, United States Senate, released in conjunction with the 
Permanent Subcommittee on Investigations, February 4, 2010, hearing, s. 144 i n.

32 Paulo Maluf, członek parlamentu brazylijskiego, deputowany z Sao Paulo w latach 1982–1986 oraz 
2007–2011 wykorzystywał do prania pieniędzy całą sieć przedsiębiorstw przykrywek zarejestrowanych 
w różnych rajach podatkowych, np. firmę Blue Diamond, dla której rachunki założone zostały w 1985 r. 
na Kajmanach. W czerwcu 1994 r. firma zmieniała nazwę na Red Ruby. Z jej rachunku środki finansowe 
transferowane były w styczniu 1997 r. na rachunki Malufa w Citibanku na Jersey. W 2001 r. na tym 
rachunku znalazło się łącznie ponad 200 mln USD pochodzących z korupcji i oszustw. Ujawniono też, 
że w Szwajcarii aż 30 rachunków różnych przedsiębiorstw i funduszy było związanych z rodziną Malufa. 
W 2005 r. Maluf i jego syn Flavio zostali aresztowani za pranie pieniędzy, ale sąd zwolnił byłego parla-
mentarzystę ze względu na stan zdrowia, a w 2007 r. został on ponownie wybrany do parlamentu brazy-
lijskiego i przed organami ścigania chroni go immunitet. Por. Politically Exposed Person. Refining the PEP 
Definition, edition II, World-Check 2008, s. 12.

przyjęty przez tworzące je osoby. Umoż-
liwiają przekazywanie określonych kwot 
do wybranego raju podatkowego przez 
inny raj podatkowy, na przykład z Afry-
ki do Luksemburga za pośrednictwem 
spółek „przykrywek” w Liechtensteinie. 
Spółki te w rajach używane są do zatar-
cia śladów transakcji32.

Również przedsięwzięcia gospodarcze, 
zarówno w gospodarczym obrocie krajo-
wym, jak i zagranicznym, mogą służyć 
omawianemu procederowi. Dla przy-
kładu, transferu przestępczych zysków 
z kraju zamieszkania i zajmowania sta-
nowiska do innego kraju PEP dokonują 
przez zawarcie niekorzystnego kontraktu 
eksportowego – sprzedaży towarów lub 
usług poniżej ich wartości (niedofaktu-
rowanie) albo stosując reklamacje bądź 
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bonifikaty. Może też zostać zawarty kon-
trakt na import towarów z zagranicy ze 
znacznie zawyżoną ceną. 

Podobne transakcje mogą być reali-
zowane także w związku z kontrakta-
mi na świadczenie usług albo robotami 
budowlanymi. Szczególna ich odmiana 
dotyczy rozbudowy licznych rezydencji 
będących w posiadaniu PEP w różnych 
częściach świata33.

Transakcje w handlu drogimi towara-
mi, których posiadane jest przypisane do 
codziennego funkcjonowania PEP, także 
są wykorzystywane do prania pieniędzy. 
PEP zlecają figurantom lub przedsiębior-
stwom „przykrywkom” zakupy bardzo 
drogich towarów – luksusowych samo-
chodów, śmigłowców, samolotów czy 
jachtów za brudne pieniądze; następnie 
dobra te są transportowane do kraju po-
chodzenia przestępczych zysków. Cza-
sem przedmiotem tego typu transakcji 
są domy i apartamenty.

Kolejną techniką prania pieniędzy są 
transakcje rodzinne. Metoda ta obej-
muje34 czynności dokonywane między 
osobami fizycznymi pozostającymi 
w jakimkolwiek stopniu pokrewieństwa, 
a także osobami prawnymi i fizycznymi 
oraz wyłącznie między osobami praw-
nymi (przy założeniu występowania 
pokrewieństwa pomiędzy osobami fi-
zycznymi wchodzącymi w skład orga-
nów tych podmiotów prawnych), jeżeli 
z okoliczności towarzyszących rozporzą-
dzeniom majątkowym wynika, że prze-
noszone wartości majątkowe pochodzą 
z nielegalnych źródeł, a samo przenie-
sienie własności ma na celu ukrycie po-
chodzenia tychże wartości35. 

Transakcje rodzinne mogą mieć miej-
sce w przypadku prostych transakcji, to 
jest przelewów środków finansowych 
między rachunkami bankowymi tytu-
łem darowizny, pożyczki czy zwrotu 
pożyczki lub też stanowić element złożo-

33 Rodzina szejka Kataru Mohammeda – kilku pretendentów do tronu oraz wicepremier Kataru (trzeci pre-
tendent) – prowadziła różne przedsięwzięcia gospodarcze w Wielkiej Brytanii. Rodzina posiadała też 
w Londynie kilka rezydencji. Agentem, którego pretendenci wykorzystywali do przygotowywania różnych 
kontraktów był Khalid (także jego siostra i siostrzeniec). To on pośredniczył w zawarciu umowy między 
członkami rodziny szejka Mohammeda a firmą Daraydan Holdings & Ors vs Solland International Limited 
& Ors na modernizację i odnowienie rezydencji. Khalid zażądał od Solland łapówki w kwocie równej 10% 
wartości kontraktu za ułatwienia w zawarciu umowy z rodziną szejka. Kwota ta stanowiła 1,8 mln funtów. 
Przekazywana była w kilku transzach w latach 1997–2001, po tym jak Solland podpisał umowę. Sprawa 
została wykryta w 2002 r. a szejkowie zerwali umowy z Khalidem i Solland. Por. Politically Exposed 
Person. Refining the PEP …, s. 12.

34 Por. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poradnik dla instytucji obowiązanych 
i jednostek współpracujących, Ministerstwo Finansów, wyd. III poprawione, Warszawa 2009, s. 121.

35 Jennifer Douglas, obywatelka USA i żona Atiku Abubakar, byłego wiceprezydenta Nigerii w latach 
1999–2007, pomogła w latach 2000–2008 swojemu mężowi w transferze z różnych rachunków bankowych 
(szczególnie w rajach podatkowych) do banków amerykańskich kwoty ponad 40 mln USD pochodzących 
z przestępstw popełnianych w Nigerii. J. Douglas jest także oskarżona o przestępstwa z ustawy Foreign 
Corrupt Practices Act, w tym przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 2,8 mln USD od firmy Siemens AG. 
Łapówki były wpłacane na rachunki żony wiceprezydenta w Citibanku. Do transferu środków J. Douglas 
wykorzystywała firmy LetsGo, Sima Holdings i Guersney Trust Company z siedzibami w europejskich 
rajach podatkowych. Żaden z banków prowadzących rachunki żony wiceprezydenta Nigerii nie traktował 
jej jako PEP. Por. Levin, T. Coburn: Keeping foreign…, op.cit., s. 174 i n.
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nych transakcji finansowych (np. niektó-
re z transakcji pomiędzy firmami prowa-
dzonymi przez małżonków, dokonywane 
tytułem zapłaty za wykonywaną usługę 
lub towar czy nieruchomość)36.

Podsumowanie
Praktyka stosowania wzmożonych środ-
ków bezpieczeństwa finansowego wobec 
osób na eksponowanych stanowiskach 
politycznych jest w początkowej fazie 
rozwoju. Należy to uznać za szczególnie 
niekorzystne w kontekście przedstawio-
nych wyżej zagrożeń korupcją i praniem 
pieniędzy. Można już jednak wskazać 
liczne mankamenty tej praktyki, gdyż or-
gany państwowe nie są szczególnie zain-
teresowane przepisami dotyczącymi PEP 
i niewiele się czyni, aby stan ten zmienić. 
Rzutuje to negatywnie na zaangażowanie 
instytucji obowiązanych w rozwój sto-
sownych procedur. Organy państwowe, 
w tym Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej, nie prowadzą baz danych 
w zakresie efektywności przeciwdziała-
nia praniu pieniędzy z udziałem PEP ani 
statystyk wykrywalności tego procederu.

Użyteczność wzmożonych środków 
bezpieczeństwa finansowego powinna 

być wspomagana przez wprowadze-
nie dodatkowych instrumentów anty-
korupcyjnych, na przykład szczególną 
weryfikację oświadczeń majątkowych. 
Ponadto konieczne jest wypracowanie 
procedur ustalania pochodzenia majątku 
oraz funduszy wprowadzanych do obro-
tu finansowego, zarówno przez PEP, jak 
i rzeczywistych beneficjentów. Nie jest 
powszechna wśród instytucji obowią-
zanych praktyka nadawania klientom 
będącym osobami na eksponowanych 
stanowiskach politycznych, zamiesz-
kujących w Polsce, podwyższonego po-
ziomu ryzyka i stosowania wobec nich 
wzmożonych środków bezpieczeństwa 
finansowego. Brakuje także wytycznych 
typologii prania pieniędzy z udziałem 
PEP, co jest tym bardziej niepokojące, że 
techniki stosowane w tym procederze 
polegają na wykorzystaniu bardzo wielu 
specjalistycznych podmiotów i trudno 
już sobie wyobrazić samodzielne działa-
nie przestępcze PEP. 

dr WIESŁAW JASIŃSKI, 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

36 Obywatel rumuński X utworzył firmę SRL wspólnie z małżonką. Kilka lat później X został członkiem rządu 
rumuńskiego i odsprzedał wszystkie udziały swoje i małżonki wspólnikowi w firmie za bardzo niską cenę. 
W późniejszym okresie firma SRL uzyskała kilka intratnych zamówień publicznych w różnych miejscach 
w kraju, zakupiła też działki budowlane, których ceny były kilkakrotnie niższe od cen rynkowych. Działki 
te następnie firma SRL sprzedała małżonce PEP X, a ta z kolei sprzedała je firmie X SRL, zarejestrowanej 
w raju podatkowym, za cenę kilkanaście razy wyższą. FIU rumuńskie otrzymało informacje o podejrzanej 
transakcji. Zakładano, że pieniądze przetransferowane za sprzedaż działek stanowiły łapówkę od firmy 
X SRL za uzyskane zamówienia publiczne. Por. Combating money laundering and terrorism financing. 
Manual for reporting entities in Romania, Romanian FIU, Bucharest 2010, s. 79.
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1 Na przykład wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z 20.11.2008 r. w sprawie C-66/06, dotyczący kry-
tycznej oceny kwalifikacji przedsięwzięć do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko w zakresie m.in. zmiany lasu na użytek rolny o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz zalesienia 
powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, mających na celu 
zmianę sposobu użytkowania terenu (DzUrzUE C 6/2 z 10.1.2009 r.).

MAREK GESZPRYCH 

MICHAŁ BOROWIAK

Aktualność zarysowanego wyżej proble-
mu badawczego oraz ograniczona obję-
tość artykułu sprawia, w analizie tematu 
ograniczono się jedynie do obowiązują-
cych przepisów prawnych oraz do wy-
branych elementów prawa ochrony przy-
rody w lasach, ze zwróceniem uwagi na 
aspekt aksjologiczny norm prawnych od-
noszących się do ochrony przyrody i go-

Regulacje prawne dotyczące tytułowej relacji są rozproszone w wielu 
aktach krajowych, unijnych oraz międzynarodowych. Między innymi 
z tego powodu w związku z ich stosowaniem powstało bogate orzecz-
nictwo, także europejskie1. Główną przyczyną konieczności sądowego 
rozstrzygania w Polsce o wielu kwestiach z pogranicza ochrony przyro-
dy i gospodarki leśnej są kolizje pomiędzy krajowymi przepisami z obu 
tych obszarów oraz występujące w nich luki i niedoskonałości.

Współzależności prawno-aksjologiczne

Ochrona przyrody 
i gospodarka leśna 

spodarki leśnej. Określono miejsce tych 
regulacji w systemie prawa ochrony śro-
dowiska oraz na tej podstawie wskazano 
relacje prawno-aksjologiczne zachodzące 
pomiędzy nimi. Zwrócono także uwagę 
na instrumenty zapewniające ochronę 
zasobów leśnych oraz na szczególne war-
tości przyrodnicze występujące w tych 
zasobach. Jednocześnie wskazano na ist-
niejącą niedoskonałość obowiązujących 
krajowych przepisów z zakresu ochrony 
przyrody i gospodarki leśnej. 
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Dziedzina ochrony środowiska
Przeważająca część przedstawicieli nauk 
prawnych określa prawo ochrony środo-
wiska jako dziedzinę badawczą wyod-
rębnioną w celach naukowych i dydak-
tycznych2. Pozostali opowiadają się za 
wydzieleniem tej regulacji jako odrębnej 
gałęzi prawa3, co wynika w dużej mie-
rze z sięgania do prekursorskich badań 
prowadzonych przez L. Jastrzębskiego4. 
W doktrynie prawa ochrony środowiska 
wyróżnia się przepisy regulujące pięć 
obszarów: ochronę przed zanieczysz-
czeniami (prawo emisyjne); ochronę 
zjawisk cennych przyrodniczo (prawo 
ochrony przyrody); ochronę zasobów 
przyrody (w tym zasobów leśnych); za-
gadnienia proceduralne i organizacyjne; 
kontrolę produktów z punktu widzenia 
ochrony środowiska5. Należy jednak 
wyraźnie zaznaczyć, że ochrona przy-
rody w pełni realizowana jest dopiero 
na wielu płaszczyznach, co wskazuje, 
że do jej zapewnienia przyczyniają się 
wszystkie wcześniej wymienione kie-

runki regulacji6. Szczególne przedmioty 
ochrony przyrody nie występują w śro-
dowisku w odosobnieniu i zależne są 
od utrzymania w odpowiednim stanie 
pozostałych elementów oraz zasobów 
środowiska przyrodniczego. Tym nie-
mniej wydaje się, że powyższy podział 
odpowiada potrzebom badawczym oraz 
dydaktycznym nauk prawnych. 

Na gruncie powyższego podziału war-
to dokonać analizy relacji prawno-aksjo-
logicznych pomiędzy ochroną przyrody 
a gospodarką leśną. Jedna i druga sta-
nowi wyodrębniony kierunek regulacji 
w ramach szerszej dziedziny – prawa 
ochrony środowiska. W zakresie regu-
lacji leśnych znajduje się przede wszyst-
kim określony sposób gospodarowania 
ekosystemami leśnymi, który ma na 
celu takie ich użytkowanie, by nie do-
szło do uszczuplenia potrzeb przyszłych 
pokoleń. W ustawie o lasach7 taki spo-
sób użytkowania nazwano trwale zrów-
noważoną gospodarką leśną8. Podob-
ny charakter mają przepisy regulujące 

2 Zob. np. A. Lipiński: Elementy prawa ochrony środowiska, Kraków 2001, s. 21.
3 Por. L. Jastrzębski: Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1990, s. 74-75.
4 Zob. L. Jastrzębski: Ochrona prawna przyrody i środowiska w Polsce. Zagadnienia administracyjne, Wyd. 

Uniwersytetu Warszawskiego 1976, s. 23 i n.; tenże: Ochrona środowiska w PRL, Warszawa 1983, 
s. 55 i n.; zob. szerzej J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć: Ochrona środowiska, Wyd. Kolonia Limited 
2005, s. 158 i n.; W. Radecki: Ustawa o ochronie przyrody, Komentarz, Wyd. Difin 2008, s. 37-38.

5 Zob. szerzej J. Sommer: Miejsce prawa ochrony przyrody w prawie ochrony środowiska [w:] W. Radecki 
(red.): Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wyd. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, 
s. 76 i n. oraz wymieniona tam literatura.

6 Zob. szerzej M. Borowiak: Wielopłaszczyznowość prawnej ochrony przyrody i jej wpływ na proces inwe-
stycyjny [w:] D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.).: Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzy-
stwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2011 (w druku).

7 Ustawa z 28 .09.1991 r. o lasach (DzU z 2005 r., nr 45, poz. 435 ze zm.); dalej w skrócie: uol.
8 Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1a, „trwale zrównoważona gospodarka leśna” oznacza „działalność zmierzają-

cą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zacho-
wanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności 
i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjal-
nych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów”.

94 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo    x Marek Geszprych, Michał Borowiak 



gospodarowanie zasobami łowieckimi9, 
rybackimi10 czy wodnymi11. Oznacza to, 
że przepisy ustawy o lasach, podobnie 
jak wyżej wymienione, regulują gospo-
darowanie zasobami jednego rodzaju 
– zasobami leśnymi. W literaturze po-
święconej prawu ochrony środowiska 
powyższe przepisy określa się mianem 
„działowych”. Z kolei ustawie o ochro-
nie przyrody12 należałoby nadać miano 
ustawy spajającej regulacje „działowe” 
w zakresie ochrony wszystkich kom-
ponentów środowiska (gruntów, wód, 
lasów, ryb, zwierzyny), gdyż zajmuje 
się ona nimi, „ale pod określonym ką-
tem ich szczególnych wartości”13. Za 
takim poglądem przemawiają także 
koncepcje prawa ochrony środowiska 
i prawa ochrony przyrody, jakie przed-
stawił Jerzy Sommer14. Zdaniem tego 
autora, „prawo ochrony środowiska to 
normy prawne regulujące oddziały-
wanie człowieka na środowisko w celu 
przeciwdziałania negatywnym skutkom, 
a w szczególności zagrożeniu zdrowia 
i życia człowieka. Prawo ochrony przy-
rody to prawo regulujące zachowania 

człowieka dla zapobieżenia niekorzyst-
nym przeobrażeniom przyrody. Przy 
tym to niekorzystne przeobrażenie nie 
musi się wiązać z ochroną zdrowia i ży-
cia człowieka”.

Podsumowując, prawo ochrony przy-
rody można wyodrębnić z prawa ochrony 
środowiska. Za takim poglądem przema-
wia dodatkowo wydzielenie w doktrynie 
prawniczej odrębnych instytucji prawa 
ochrony przyrody w zakresie instytucji 
prawa   ochrony   środowiska 15.   Ze 
względu na szczególny przedmiot regu-
lacji ustawy o ochronie przyrody, nor-
my w niej zawarte mają w większości 
charakter lex specialis w stosunku do 
pozostałych regulacji z zakresu prawa 
ochrony środowiska, głównie tak zwa-
nych ustaw działowych, w tym ustawy 
o lasach. Dlatego, w razie zaistnienia 
zbiegu norm prawnych, należałoby tej 
ustawie dać pierwszeństwo stosowania16. 
W odniesieniu do ustaw „działowych” 
można zauważyć jeszcze jedną funkcję. 
Mianowicie, przepisy ustawy o ochronie 
przyrody ustanawiają zasady ochrony za-
sobów przyrody wyróżniających się wy-

9 Ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (DzU z 2005 r., nr 127, poz. 1066 ze zm.).
10 Ustawa z 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (DzU z 2009 r., nr 189, poz. 1471 ze zm.).
11 Ustawa z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (DzU z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zm.).
12 Ustawa z 16.04.2004 r. (DzU z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze zm.); dalej w skrócie: uop.
13 W. Radecki: Ustawa…, op. cit., s. 42; por. również koncepcję prawa ochrony przyrody opartego na normach 

ochronnych tworów przyrody w jej czystej postaci oraz innych zasobów naturalnych [w:] L. Jastrzębski: 
Ochrona prawna przyrody i środowiska w Polsce. Zagadnienia administracyjne, op. cit., s. 23-24.

14 J. Sommer: Przedmiot prawa ochrony przyrody [w:] W. Radecki (red.): Teoretyczne podstawy prawa 
ochrony przyrody, op. cit., s. 70-71.

15 A. Habuda, W. Radecki: Instytucje prawa ochrony przyrody [w:] W. Radecki (red.): Instytucje prawa ochro-
ny środowiska, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 204-230.

16 Por. M. Borowiak: Wielopłaszczyznowość…, op. cit.; B. Iwańska: Postępowanie w przedmiocie wyda-
nia „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – dylematy interpretacyjne [w:] J. Jendrośka, M. Bar 
(red.): Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Cen-
trum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2008, s. 208.

Nr 5/wrzesień-październik/2011 95 

Ochrona przyrody i gospodarka leśna        państwo i społeczeństwo  



jątkowymi wartościami przyrodniczymi, 
w tym zagrożonych wyginięciem.

Podstawy prawne ochrony przyrody

Problematyka ochrony przyrody w la-
sach jest nadzwyczaj szeroka i rozpro-
szona, gdyż obejmuje zagadnienia re-
gulowane bezpośrednio w przepisach 
sześciu ustaw: o ochronie przyrody; 
o lasach; prawie ochrony środowiska17; 
o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko18; 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych19 
oraz w Kodeksie cywilnym20, aktach wy-
konawczych do nich, a pośrednio także 
w przepisach innych aktów prawnych21. 
Niejednokrotnie podłożem wprowadza-
nych (transponowanych) regulacji do 
prawa krajowego były dyrektywy unijne 
oraz postanowienia konwencji między-
narodowych22. W kontekście regulacji 
unijnych podkreślić należy, że dorobek 
legislacyjny UE w dziedzinie ochrony 
środowiska jest bardzo bogaty, obejmuje 
bowiem blisko 800 aktów prawnych róż-
nej rangi, z czego około 200 stanowią dy-
rektywy. Niektóre z nich odgrywają za-

sadniczą rolę w realizacji prawa ochrony 
przyrody w lasach, zwłaszcza dyrektywy 
Rady: nr 92/43/EWG w sprawie ochro-
ny siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory 
i fauny23 oraz nr 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikich ptaków24.

W kontekście krajowych regulacji 
prawnych nadrzędnym aktem odno-
szącym się do roli państwa w ochronie 
przyrody oraz zasobów leśnych są po-
stanowienia Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej25, a zwłaszcza jej art. 74, 
odnoszący się do ochrony środowiska 
oraz zasady pomocniczości. Powyższe 
postanowienie nakłada na władze pań-
stwowe obowiązek ochrony środowiska 
przez „prowadzenie polityki zapew-
niającej bezpieczeństwo ekologiczne 
współczesnemu i przyszłym pokole-
niom oraz wspieranie działań obywa-
teli na rzecz ochrony i poprawy stanu 
środowiska”. Z ustawy zasadniczej wy-
nika obowiązek władz państwowych 
wspierania indywidualnych działań 
obywateli oraz tworzonych przez nich 
zrzeszeń leśnych, pod warunkiem pro-
wadzenia przez te podmioty gospodar-
ki leśnej ze szczególnym nastawieniem 
na cel ochronny.

17 Ustawa z 27.04.2001 r. (DzU z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.).
18 Ustawa z 3.10.2008 r. (DzU nr 199, poz. 1227 ze zm.); dalej w skrócie: ustawa ocenowa.
19 Ustawa z 3.02.1995 r. (DzU z 2004 r., nr 121, poz. 1266 ze zm.).
20 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).
21 Por. ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 ze zm.).
22 Na przykład konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu de-

cyzji i dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w 1998 r. 
i ratyfikowana przez Polskę w 2001 r. oraz konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym, podpisana w 1991 r. w Espoo i ratyfikowana przez Polskę w 1997 r.

23 Dyrektywa z 21.05.1992 r. (DzUrzUE L 206 z 22.07.1992 r. ze zm.) – tzw. dyrektywa siedliskowa.
24 Dyrektywa z 2.04.1979 r. (DzUrzUE L 103 z 25.04.1979 r. ze zm.) – tzw. dyrektywa ptasia.
25 Ustawa zasadnicza z 2.04.1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
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Podstawy aksjologiczne

Mówiąc o współzależnościach ochro-
ny przyrody i gospodarki leśnej, nie 
można pominąć elementów norm 
prawnych odnoszących się do warto-
ści. Przy tym pojęcie wartości należy 
rozumieć w wymiarze nieograniczonym 
przestrzennie, kulturowo czy czasowo. 
W tym znaczeniu należy dostrzegać ich 
ujęcie, określone w art. 3 ustawy z 6 lip-
ca 2001 r. o zachowaniu narodowego 
charakteru strategicznych zasobów na-
turalnych kraju26, które obligują do go-
spodarowania strategicznymi zasobami 
naturalnymi zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju w interesie dobra 
publicznego. Obowiązek powyższy do-
tyczy wszystkich podmiotów prowa-
dzących gospodarkę leśną, zarówno 
w lasach stanowiących własność Skarbu 
Państwa, jak i będących własnością in-
nych podmiotów27. Z drugiej strony, lasy 
to dobro ekonomiczne, podlegające pra-
wom rynku, co może rodzić konflikty 
związane z koniecznością obejmowania 
ich działaniami ochronnymi, widocz-
ne zwłaszcza na przykładzie nieudanej 
próby poszerzenia Białowieskiego Parku 
Narodowego. Wypośrodkowanie tych 
relacji w celu możliwości ochrony inte-
resu zarówno jednostki, jak i społeczeń-
stwa jest istotnym problemem dzisiej-
szego kierunku prowadzenia gospodarki 
leśnej. Lasy jako dobro publiczne powin-

ny być użytkowane w sposób odpowia-
dający uznanym w danej społeczności 
wartościom społecznym, kulturalnym 
i estetycznym. Muszą być ustanowione 
prawa i środki ich egzekwowania, za-
pewniające etyczne użytkowanie lasów, 
co w syntetyczny sposób wyrażają para-
dygmaty zrównoważonego rozwoju: typ 
rozwoju społeczno-gospodarczego, kon-
cepcja międzypokoleniowa, proces in-
tegrujący wszystkie działania człowieka 
prowadzące do maksymalnego zrówna-
nia możliwości zaspokojenia wszystkich 
mieszkańców na Ziemi28.

W przedmiocie badanych zagadnień, 
do osiągania wartości prowadzą – wy-
nikające z ustawy o lasach – obowiązki 
podjęcia konkretnych działań, takich jak 
uzgadnianie z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków prowadzenia gospodar-
ki leśnej w lasach wpisanych do rejestru 
zabytków i w lasach, na terenie których 
znajdują się zabytki archeologiczne wpi-
sane do rejestru zabytków (art. 7 ust. 3 
wymienionej ustawy), kształtowanie 
równowagi w ekosystemach leśnych 
oraz podnoszenie naturalnej odporności 
drzewostanów (art. 9 ust. 1), zarządze-
nie przez starostę wykonania zabiegów 
zwalczających i ochronnych w lasach 
zagrożonych, niestanowiących własności 
Skarbu Państwa (art. 10 ust. 1 pkt 2), 
naprawianie wyrządzonych szkód w la-
sach (art. 11), jak również zakazy podej-

26 Ustawa z 6.07.2001 r. (DzU nr 97, poz. 1051 ze zm).
27 Szerzej M. Geszprych: Specyfika nadzoru i sfera wartości w prawie leśnym, „Studia Lubuskie” nr 5/2009, 

s. 160 i n.
28 Szerzej M. Kistowski: Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie 

rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Gdańsk – Poznań 2003.
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mowania określonych działań, to jest 
stałego bądź okresowego wstępu do la-
sów (art. 26), ograniczenia ruchu w lesie 
(art. 29) czy nakazy lub zakazy określo-
nych zachowań (art. 30). 

Podobne środki, mające zapewnić po-
wszechną oraz szczególną ochronę przy-
rody, zostały zawarte w ustawie o ochro-
nie przyrody. Stanowią je dodatkowe 
ograniczenia w gospodarowaniu zasoba-
mi leśnymi na obszarach ochrony czynnej 
w parkach narodowych oraz rezerwatach 
przyrody (użytkowanie tych obszarów 
powinno być podporządkowane zabie-
gom ochronnym, określonym w planie 
ochrony albo zadaniach ochronnych), aż 
do całkowitego zaniechania użytkowa-
nia obszarów ochrony ścisłej tych form 
ochrony przyrody29. Dodatkowo, w celu 
zapewnienia ochrony tych obszarów, 
ustawodawca wprowadził obowiązek 
uzgodnienia z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska projektu planu urzą-
dzenia lasu, uproszczonego planu jego 
urządzenia oraz zadań gospodarki leśnej, 
o których mowa w art. 3 i art. 19 ust. 3 
uol, w części dotyczącej otuliny, w zakre-
sie ustaleń tych planów lub zadań, mogą-
cych mieć negatywny wpływ na ochronę 
przyrody parku narodowego lub na cele 
ochrony rezerwatu przyrody. Projekty 
dwóch ostatnich dokumentów wyma-
gają analogicznego uzgodnienia w części 
odnoszącej się do parku narodowego30. 
Podobne ograniczenia dotyczą ochrony 
gatunkowej. Na uwagę zasługuje jeszcze 

dość nowa forma ochrony – obszar Natu-
ra 2000, w stosunku do której, zgodnie 
z art. 33 ust. 1 uop, obowiązuje zakaz 
podejmowania działań mogących zna-
cząco negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000 (niezależ-
nie od tego, czy działania podejmowane 
są w obszarze, czy poza jego granicami). 
Projekty polityk, strategii, planów i pro-
gramów oraz zmian w takich dokumen-
tach, a także planowane przedsięwzię-
cia, które mogą istotnie oddziaływać na 
obszar Natura 2000, a nie są bezpośred-
nio związane z ochroną obszaru Natura 
2000 lub proponowanych obszarów ma-
jących znaczenie dla Unii Europejskiej, 
lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają 
przeprowadzenia odpowiedniej oceny 
oddziaływania na zasadach określonych 
w ustawie ocenowej (art. 33 ust. 3). Do 
katalogu wyżej wymienionych doku-
mentów, względem których należy prze-
prowadzić tzw. postępowanie ocenowe, 
niewątpliwie należy zaliczyć plany urzą-
dzenia lasu (w tym uproszczone). Roz-
ległość tematyki ocen oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do gospodarki 
leśnej uniemożliwia jednak omówienie 
powyższych zagadnień w niniejszym ar-
tykule.

Zasady prowadzenia gospodarki leśnej

Sam opis i klasyfikacja zasad w pra-
wie ochrony środowiska jest zadaniem 
niezwykle trudnym. Zważywszy, że 
problematyka prawa ochrony środowi-

29 Zob. art. 15 i art. 18-22 uop.
30 Zob. odpowiednio art. 10 ust. 7 i 8 oraz art. 13 ust. 3b uop.
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ska jest osadzona głównie w obszarze 
prawa administracyjnego, najwłaściw-
sze wydaje się określenie tych zasad 
w kategorii swoistych dyrektyw prak-
selogicznych znajdujących zastosowa-
nie w strukturze prawa administracyj-
nego31. Swoistość tych dyrektyw polega 
na tym, że ze względu na jedność sy-
stemu prawa dotyczą one jednocześ-
nie stanowienia i stosowania prawa, są 
formułowane na podstawie analizy jego 
treści, są pod względem treści zwią-
zane, a niektóre z nich ustawodawca 
deklaruje wprost w treści przepisów 
prawa (np. zasada zrównoważonego 
rozwoju w art. 5 Konstytucji RP, art. 3 
pkt 51 Prawa ochrony środowiska, art. 
7 uol)32. Przy tym większość dyrek-
tyw prakseologicznych na pograniczu 
ochrony przyrody i gospodarki leśnej – 
jako mieszczących się w sferze ochrony 
środowiska – odnosi się do stanowienia 
i stosowania prawa zgodnie z zasadą 
realizacji dobra wspólnego. Osiąganie 
dobra wspólnego w badanej materii na-
stępuje przez realizację zasady zrówno-
ważonego rozwoju, na której opiera się 
trwała gospodarka leśna. 

Osiąganie trwałej gospodarki leśnej 
powinno się odbywać przez stosowanie 
czterech dyrektyw prakseologicznych, 
określonych w przepisach ustawy o la-
sach jako zasady:
• powszechnej ochrony lasów;
• trwałości utrzymania lasów;

• ciągłości i zrównoważonego wykorzy-
stania wszystkich funkcji lasów;
• powiększania zasobów leśnych (art. 8 
i nast.).

Zasada powszechnej ochrony lasów 
obecna jest głównie w normach doty-
czących ochrony lasów przed pożarami 
i przed organizmami szkodliwymi. Ko-
responduje z jedną z najważniejszych 
dyrektyw prakseologicznych w prawie 
ochrony środowiska, odnoszącą się do 
niedopuszczalności pogarszania stanu 
środowiska33. Jakkolwiek zasada ta wy-
daje się kluczowa dla ochrony zasobów 
leśnych, to jej treść znajduje pełne roz-
winięcie w kolejnych trzech zasadach 
prowadzenia gospodarki leśnej.

Przepisy prawne odnoszące się do 
współcześnie postrzeganej zasady trwa-
łości lasów mają wielowiekową tradycję. 
Już pochodzące z XIV wieku pierwsze 
regulacje pisanego prawa w ochronie la-
sów dotyczyły zakazów wypalania lasów 
i wyrębów drzew uznawanych wówczas 
za szczególnie cenne. Do zasady tej na-
wiązują również niektóre zobowiązania 
międzynarodowe Polski. W rezolucji 
przyjętej na konferencji helsińskiej, 
dotyczącej zasad trwałego zagospoda-
rowania lasów w Europie, ustalono, że 
trwała gospodarka leśna oznacza korzy-
stanie z lasów w sposób, który pozwa-
la zachować je jako odnawialne zasoby 
naturalne i nie uszczuplać ich w długim 
okresie czasu, zachować ich bioróżno-

31 Por. Z. Cieślak: Istota i zakres prawa administracyjnego [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: 
Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 65 i n.

32 Jw.
33 Zob. J. Ciechanowicz: Prawna ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 1992, s. 14.
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rodność, produktywność, zdolność od-
nawiania, żywotność oraz zdolność do 
spełniania teraz i w przyszłości, zasad-
niczych, ekologicznych, gospodarczych 
i społecznych funkcji na lokalnym, re-
gionalnym i globalnym poziomie, nie 
powodując przy tym szkód w innych 
ekosystemach. Przepisy związane z za-
sadą trwałości lasów wynikają z trzech 
aktów prawnych rangi ustawowej – usta-
wy o lasach, ustawy o ochronie gruntów 
leśnych oraz ustawy o leśnym materia-
le rozmnożeniowym. Realizacją zasady 
trwałości lasu jest prowadzenie trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, jako 
działalności zmierzającej do ukształto-
wania struktury lasów i ich wykorzy-
stania w sposób i w tempie zapewnia-
jącym trwałe zachowanie ich bogactwa 
biologicznego, wysokiej produkcyjności 
oraz potencjału regeneracyjnego, żywot-
ności i zdolności do wypełniania – teraz 
i w przyszłości – wszystkich ważnych 
ochronnych, gospodarczych i socjalnych 
funkcji na poziomie lokalnym, narodo-
wym i globalnym, bez szkody dla innych 
ekosystemów (art. 6 ust. 1a uol). Do za-
sady tej odnosi się również art. 13 uol, 
nakładający na właścicieli lasów obowią-
zek trwałego utrzymywania lasów i za-
pewnienia ciągłości ich użytkowania.

Zasada ciągłości i zrównoważonego 
wykorzystania wszystkich funkcji lasów 
odnosi się do zapewnienia wielofunkcyj-
ności ekosystemom leśnym, przez dąże-
nie do istnienia bogatej bioróżnorodności, 
ukształtowania gatunkowego i przestrzen-

nego w taki sposób, aby zachować wysoką 
atrakcyjność, a jednocześnie odporność na 
różnego rodzaju zagrożenia, w tym powo-
dowane wzrastającą presją urbanizacyjną. 
Z przedstawionych założeń wynika wyso-
ka ranga tej zasady, uwzględniona w usta-
wie o lasach przez przyjęcie celów trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, nawią-
zujących do wielofunkcyjności lasów, oraz 
przyjęcie zasady ciągłości i zrównoważo-
nego wykorzystania wszystkich ich funk-
cji – jako jednej z zasad gospodarki leśnej, 
a także oddzielnie – zasady udostępniania 
lasów. Rozdzielenie tych zasad jest w pra-
wie ochrony lasów nieuzasadnione, po-
nieważ regulacje w nich zawarte dotyczą 
tych samych, społecznych funkcji lasów.

Zasada powiększania zasobów leśnych 
ma dwa aspekty: ilościowy – realizowa-
ny przez zwiększanie lesistości kraju, 
oraz jakościowy – to jest podwyższanie 
produkcyjności lasu zgodnie z leśną do-
kumentacją urządzeniową (pełnym bądź 
uproszczonym planem urządzenia lasu). 
Zwiększanie lesistości powinno polegać 
na dążeniu do osiągnięcia maksymalnej 
lesistości przez przeznaczenie gruntów na 
cele leśne w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego, a następnie 
ich zalesienie oraz uznanie za lasy określo-
nych powierzchni gruntów porośniętych 
drzewami i inną roślinnością o charakte-
rze leśnym. Uznawanie za lasy określo-
nych gruntów porośniętych drzewami nie 
odbywa się jednak w sposób zadowalają-
cy, głównie na obszarze lasów niebędą-
cych własnością Skarbu Państwa34.

34 Por. P. Gołos: Lasy prywatne w Polsce – stan obecny oraz kierunki zmian [w:] Z. Sierota (red.): Quo vadis, 
forestry?, Wyd. Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary 2007, s. 105-123.
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Zasady ochrony przyrody

W doktrynie prawniczej wyróżnia się pięć 
podstawowych zasad ochrony przyrody: 
„obowiązek zachowania różnorodności 
biologicznej; zrównoważone użytko-
wanie składników przyrody; dążenie 
do odnawiania (restytucji) składników 
przyrody; ochrona przyrody powinna 
być integralnym elementem polityki 
władz publicznych we wszystkich jej 
formach stanowienia i realizacji, a tak-
że uwzględniana w działalności gospo-
darczej i edukacyjnej; ochrona przy-
rody jest powszechnym obowiązkiem 
wszystkich podmiotów prawa”35.

Ponadto, w ustawie o ochronie przy-
rody, w art. 2-4, zostały sformułowane 
bardziej szczegółowe dyrektywy prakse-
ologiczne, uwzględniające specyfikę tej 
regulacji, na podstawie ustaleń zawar-
tych w „Strategii ochrony przyrody”36. 
W niniejszych rozważaniach analizie 
zostaną poddane jedynie dyrektywy 
prakseologiczne mające szczególne zna-
czenie dla gospodarki leśnej, tym bar-
dziej że uwzględnione zostały w ustawie 
o lasach. 

Zgodnie z zasadą obowiązkowego 
uwzględniania ochrony przyrody 
w działalności gospodarczej oraz po-

wszechności obowiązku jej przestrze-
gania przez wszystkie podmioty prawa, 
na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 2a uol, 
w planie urządzenia lasu powinien zo-
stać zawarty program ochrony przyro-
dy. Potwierdzają to uregulowania prawa 
ochrony przyrody, wskazujące nań jako 
część planu urządzenia lasu zawierają-
cą kompleksowy opis stanu przyrody, 
zadania z zakresu tej ochrony i metody 
ich realizacji, obejmującą zasięg teryto-
rialny nadleśnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 11 
uop). Celem tych programów jest: „po-
prawa warunków ochrony, wzbogacanie 
zasobów przyrodniczych i zachowanie 
różnorodności biologicznej w lasach 
(poziom gatunkowy, populacyjny, eko-
systemowy, krajobrazowy); zinwenta-
ryzowanie i zobrazowanie walorów 
przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody 
nadleśnictwa; ustalenie hierarchii grup 
funkcji poszczególnych kompleksów leś-
nych; wskazanie kolejnych obiektów do 
objęcia szczególnymi formami ochrony 
i wstępnego określenia przedmiotów 
oraz celów i metod ich ochrony; dosko-
nalenie gospodarki leśnej i sprawowanie 
ochrony przyrody z pełnym wykorzy-
staniem prac glebowo-siedliskowych”37. 
Trzeba zauważyć, że skoro dla rezer-

35 J. Sommer: Zasady ogólne i pojęcia niedookreślone w prawie ochrony przyrody [w:] W. Radecki (red.): 
Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wyd. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 101.

36 „Strategia ochrony przyrody opracowana pod auspicjami IUCN (International Union for the Conservation 
of Nature) ma za swój punkt odniesienia społeczeństwo, a ponieważ jest strategią zarządzania (sterowa-
nia) procesami społecznymi – trzeba ją rozpatrywać jako punkt wyjścia systemu politycznego. W ten spo-
sób rozpatrywana strategia stanowiłaby system decyzji, których celem jest: 1) zapewnienie utrzymania 
podstawowych procesów ekologicznych i systemów będących ostoją życia; 2) zapewnienie zachowania 
różnorodności genetycznej; 3) zapewnienie trwałego użytkowania gatunków i ekosystemów” – cyt za: 
J. Sommer: Zasady…, op. cit., s. 98.

37 R. Miś: Program ochrony przyrody w urządzaniu lasu [w:] Zadania gospodarcze lasów a funkcje ochrony przyro-
dy, materiały z VII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wyd. SGGW, Warszawa 2002, s. 127-136.
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watów przyrody sporządzane są plany 
ochrony albo zadania ochronne, to pro-
gram ochrony przyrody nie powinien 
dotyczyć tych obszarów. W razie uję-
cia w planie urządzenia lasu zabiegów 
ochronnych dla rezerwatu przyrody, 
dokument ten nie będzie mógł stanowić 
formalnej podstawy do ich wykonania.

Kolizje prawno-aksjologiczne
Problem kolizji prawno-aksjologicznych 
pojawia się w momencie zaistnienia oko-
liczności, które ze względu na pojęcie 
dobra wspólnego nakazują wybór innych 
wartości. Zważywszy na to, niezwykle 
istotną kwestią jest łagodzenie zacho-
dzących konfliktów przez osiąganie 
kompromisu aksjologicznego, przy czym 
dla ich rozwiązania duże znaczenie ma 
zidentyfikowanie źródła powstania kon-
fliktu wartości. Jeżeli przesłanką kon-
fliktu między dwiema pozytywnymi 
wartościami społecznymi jest ich domi-
nacja, należy wybrać kompromis polega-
jący na proporcjonalnych ustępstwach. 
Bardzo dobrze widać to na przykładzie 
podejmowanych prób przeciwdziałania 
w przyszłości wystąpieniu powodzi, ta-
kich jak te, które mocno dotknęły Pol-
skę, zwłaszcza w 2010 r. W rozwiązy-
waniu zaistniałego konfliktu chwilami 
przezwyciężały bądź wartość ochrony 
środowiska (przez zakaz masowej trze-
bieży drzewostanów w pasach przy-

rzecznych i zakaz odstrzału bobrów), 
bądź wartość ochrony życia i zdrowia 
obywateli (przez między innymi ma-
sowe przesiedlenia ludności z terenów 
zalewowych). Ostatecznie wypośrodko-
wano obie wartości w przepisach usta-
wy o szczególnych zasadach przygoto-
wania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych38, choć 
uczyniono to w sposób minimalistyczny, 
odnosząc się jedynie do problematyki 
budowli przeciwpowodziowych.

Innym przykładem kolizji aksjolo-
giczno-prawnych jest realizacja dwóch 
niekiedy sprzecznych dyrektyw prak-
seologicznych dotyczących obowiązku 
zachowania różnorodności biologicznej 
oraz powiększania zasobów leśnych kraju 
na obszarach cennych przyrodniczo. Jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu bezkrytycznie 
zalesiano obszary charakteryzujące się 
wyjątkowo wartościowymi ekosystema-
mi nieleśnymi w parkach narodowych, 
co doprowadziło do wyginięcia wielu 
rzadkich i cennych pod względem przy-
rodniczym gatunków roślin i zwierząt39. 
Obecnie można zaobserwować ten-
dencje odwrotne i to o skrajnym cha-
rakterze. Przykładem jest okresowe 
wyłączenie obszarów Natura 2000 
z możliwości przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Zalesianie 
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów 
innych niż rolne”, objętego „Programem 

38 Ustawa z 8.07.2010 r. (DzU nr 143, poz. 963).
39 Zob. M. Borowiak, A. Liana: Zmiany w faunie prostoskrzydłych (Orthoptera) w ciągu 50 lat istnie-

nia Kampinoskiego Parku Narodowego [w:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich 
parkach narodowych, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin 2009, s. 373-385 oraz literatura tam 
cytowana.
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rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007–2013”40. Takie rozwiązanie wydaje 
się jednak zbyt daleko idące, ponieważ 
nie każde zalesienie gruntu powoduje 
znaczące negatywne oddziaływanie na 
obszar Natura 2000, a tylko takie od-
działywanie jest na mocy art. 33 ust. 1 
ustawy o ochronie przyrody na tych te-
renach zabronione. Zalesienie, które nie 
spowoduje znaczącego negatywnego od-
działywania, nie będzie się bowiem róż-
niło niczym od analogicznego zalesienia 
poza tym obszarem41.

Podobny konflikt niewątpliwie bę-
dzie miał miejsce pomiędzy dyrektywą 
prakseologiczną odnoszącą się do ochro-
ny lasów, szczególnie przed organizma-
mi szkodliwymi, a dyrektywą dotyczącą 

ochrony zjawisk cennych przyrodniczo 
oraz gatunków saproksylicznych, zwią-
zanych z martwymi drzewami. W lite-
raturze z zakresu nauk przyrodniczych 
wskazuje się bardzo wyraźnie, że za-
chowaniu większości trwałych ekosy-
stemów leśnych Polski sprzyja ochrona 
ścisła42. Organizmy szkodliwe z punktu 
widzenia gospodarki leśnej, w tym owa-
dy takie, jak kornik drukarz, w większo-
ści wypadków w ekosystemach o cha-
rakterze naturalnym odgrywają bardzo 
istotną rolę jako gatunki podstawowe 
dla funkcjonowania i zachowania ciągło-
ści procesów przyrodniczych w nich za-
chodzących (np. stymulują odnowienia 
naturalne, przyczyniają się do zwięk-
szenia bioróżnorodności)43. Ekosystem 

40 Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a oraz § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
z 19.03.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego „Programem 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013” (DzU nr 48, poz. 370 ze zm.), pomoc na zalesienie grun-
tów rolnych jest przyznawana rolnikowi w stosunku do gruntów położonych poza obszarami Natura 2000, 
chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony lub zadań ochronnych tych obszarów. 
Oznacza to, że obszary te są wyłączone z pomocy finansowej do czasu sporządzenia planów lub zadań 
ochronnych. Należy wskazać, że przed ostatnią nowelizacją tych przepisów obszary Natura 2000 były 
wyłączone zupełnie z pomocy finansowej.

41 Wydaje się zatem, że przez takie działanie naruszona została zasada równości obywatela wobec prawa 
(wynikająca z art. 32 Konstytucji RP oraz art. 20 „Karty praw podstawowych”, a także uznana przez ETS; 
zob. R. Wieruszewski: Postanowienia Karty praw podstawowych w świetle wiążących Polskę umów mię-
dzynarodowych i postanowień Konstytucji RP z 1997 r. [w:] J. Barcz (red.): Ochrona praw podstawowych 
w Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 128. Ponieważ w razie braku planu ochrony lub zadań ochron-
nych, nawet przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w której wykazano brak zna-
cząco negatywnego wpływu zalesienia w połączeniu z innymi przedsięwzięciami na obszar Natura 2000, 
nie będzie stanowiło przesłanki do uzyskania pomocy finansowej (mimo że przeprowadzenie takiej oceny 
i jej wynik stanowią jedyny wymóg prawa Unii Europejskiej do zrealizowania takiego przedsięwzięcia).

42 Zob. szerzej W. Danielewicz: Lasy i gospodarka leśna [w:] J. Nowacki (red.): Zasoby przyrodnicze szan-
są zrównoważonego rozwoju, Poznań 2007, s. 35-44; W. Danielewicz, T. Malinowski: Ochrona leśnych 
zbiorowisk roślinnych [w:] D. J. Gwiazdowicz (red.): Ochrona przyrody w lasach. Ochrona szaty roślinnej, 
Wydawnictwo PTL, Poznań 2005/2, s. 121-157; W. Danielewicz, P. Pawlaczyk: Grąd subkontynentalny 
[w:] Herbich J. (red.): Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Mini-
sterstwo Środowiska, Warszawa 2004/5, s. 124-132.

43 Zob. szerzej A. W. Sokołowski: Wpływ kornika drukarza na skład zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej, 
Prace IBL A nr 1/2002, s. 17-30; zob. szerzej nt. roli tych organizmów w ekosystemach leśnych J. M. Gutow-
ski, A. Bobiec, P. Pawlaczyk, K. Zub: Drugie życie drzewa, WWF Polska, Warszawa – Hajnówka 2004.
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leśny stanowi bowiem zespół wszyst-
kich gatunków w nim występujących, 
powiązanych ze sobą siedliskiem oraz 
licznymi współzależnościami. Nie moż-
na zatem pod pretekstem ochrony 
drzewostanu nie zauważyć pozostałych 
elementów środowiska przyrodniczego, 
często o wiele rzadszych i cenniejszych, 
lecz na pierwszy rzut oka niedostrzegal-
nych w ekosystemie. 

Tego rodzaju problemy będą miały 
miejsce przede wszystkim w razie zbiegu 
norm prawnych dotyczących gospodarki 
leśnej z normami z zakresu prawa ochro-

ny przyrody, regulującymi powszechną 
oraz szczególną jej ochronę. Oznacza to, 
że na obszarach parków narodowych i re-
zerwatów przyrody zasadą jest brak inge-
rencji – w tym w zasoby leśne44, od któ-
rej stosowne organy ochrony przyrody45 
mogą odstąpić jedynie w wyjątkowych 
sytuacjach, wydając zezwolenia w formie 
decyzji administracyjnej46 lub w planach 
albo zadaniach ochronnych47. Podobne 
konflikty powstają również w wypadku 
występowania gatunków dziko żyjących 
zwierząt, roślin lub grzybów podlegają-
cych ochronie gatunkowej, w stosunku 

44 Zob. art. 15 ust. 1 uop oraz art. 7 ust. 2 uol.
45 Zgodnie z art. 91 uop, organami tymi są: minister właściwy ds. środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska, wojewoda, regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, wójt (burmistrz, prezydent 
miasta).

46 Na obszarze parku narodowego właściwy jest Minister Środowiska (art. 15 ust. 3 uop), na obszarze 
rezerwatu przyrody w przypadku potrzeby ochrony przyrody lub realizacji inwestycji liniowych celu pub-
licznego – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2 uop), w przypadku gdy 
jest uzasadnione wykonywaniem badań naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, 
rekreacyjnymi i sportowymi, celami kultu religijnego – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 15 
ust. 5 pkt 2 uop); zob. także przykłady wydanych zezwoleń i zgód [w:] M. Borowiak: Pojęcia luzu decy-
zyjnego, uznania i związania administracyjnego a problemy merytorycznej (przyrodniczej) oceny podczas 
wydawania rozstrzygnięć administracyjnych z zakresu prawa ochrony przyrody. Zarys problematyki [w:] 
D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.): Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy, Towarzy-
stwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2008, s. 187-194.

47 Jedną z zasad ochrony przyrody w ogóle, a ekosystemów leśnych w szczególności, jest tzw. zasada pierw-
szeństwa natury, tj. priorytetu dla osiągania celów ochrony w wyniku samoistnego zachodzenia procesów 
naturalnych. Zasada ta została wyrażona w § 23 rozporządzenia ministra środowiska z 12.05.2005 r. 
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajo-
brazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (DzU 
nr 94, poz. 794), zgodnie z którym sposoby ochrony na obszarach objętych ochroną czynną polegają 
w szczególności na: 1. rozpoznawaniu, monitorowaniu i eliminowaniu lub ograniczaniu zagrożeń antro-
pogenicznych (a do takich zagrożeń należy prowadzenie gospodarki leśnej, w tym zabiegów ochrony 
lasu); 2. umożliwieniu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych, jeżeli ich przebieg służy osiąganiu 
celów ochrony (co ma miejsce w przypadku większości naturalnych ekosystemów leśnych); 3. wykony-
waniu zabiegów ochronnych, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia celów ochrony. Powyższe oznacza, 
że jakiekolwiek działania ochrony czynnej mogą być podejmowane jedynie w przypadku jednoznacznego 
udowodnienia niezbędności (a zatem i skuteczności) ich wykonania z uwagi na szczególne cele ochrony 
rezerwatów przyrody lub obszarów ochrony czynnej w parkach narodowych oraz wykazania, że cele te 
nie zostaną osiągnięte na skutek zachodzenia procesów naturalnych. Najpierw eliminowaniu powinny 
podlegać zagrożenia płynące ze strony działalności człowieka – zob.: Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 
Rekomendacja w sprawie cięć sanitarnych, usuwania drzew martwych i zamierających, zwalczania „szkod-
liwych” owadów i grzybów w ekosystemach leśnych w przyrodniczych obszarach chronionych, „Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą” nr 63(4), Kraków 2007, s. 106-109.
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do których obowiązuje wiele ograniczeń, 
w tym zakaz niszczenia siedlisk i ostoi48. 
Zgodnie z wcześniej omówionymi za-
leżnościami, pierwszeństwo należy tu 
przyznać przepisom ustawy o ochro-
nie przyrody. Jednocześnie konflikty te 
trzeba rozwiązywać, mając na względzie 
zawsze dobro wspólne. Rozwiązywanie 
antynomii aksjologicznych tworzy rów-
nież istotną wartość „zapewniania har-
monijnego funkcjonowania wspólnot”, 
odnoszącą się do rozwiązywania konflik-
tu interesów49.

Przedstawiona wartość rozwiązywa-
nia konfliktów często bywa sprzężona 
z dążeniem do osiągnięcia skuteczności 
prawa, rozpatrywanej niekiedy pod ką-
tem racjonalności jego tworzenia50. Przy 
czym analiza skuteczności prawa, jak 
zauważył J. Sommer, stwarza pierwszą 
trudność natury metodologicznej. Poja-
wia się pytanie o cele, do których reali-
zacji dąży prawo lub przez które prawo 
zamierza się realizować51. Badania do-
wodzą, że prawo dąży do realizacji wielu 
celów, niejednokrotnie ze sobą sprzecz-
nych. W problemach indywidualnych 
gospodarstw leśnych jest to – z jednej 
strony – sprzeczność określona przez 

prawo własności użytkowników gospo-
darstw leśnych, a z drugiej – obowią-
zek podejmowania działań ochronnych 
w lesie, ograniczających prawa użyt-
kownika gospodarstwa leśnego. Prawo 
usiłuje znaleźć metody pogodzenia tych 
sprzeczności albo dając zdecydowany 
priorytet jednym wartościom kosztem 
innych (co nie przynosi najczęściej do-
brych rezultatów), albo starając się na-
dać wartościom takie znaczenie, dzięki 
któremu sprzeczności są minimalizo-
wane lub zanikają (np. wprowadzenie 
zasad trwałości gospodarki leśnej) lub 
też stwarzając metody osiągnięcia kom-
promisu (zasada proporcjonalności).

Należy wskazać, że zasady ochrony 
przyrody w części są zbieżne z zasa-
dami prowadzenia gospodarki leśnej, 
trzeba bowiem zwrócić uwagę zwłasz-
cza na aspekt powszechności ochrony. 
Zarówno zgodnie z przepisami usta-
wy o ochronie przyrody52, jak i ustawy 
o lasach, obowiązkiem ochrony zostały 
obarczone wszystkie możliwe podmioty 
(choć w różnym zakresie) uczestniczące 
w obrocie prawnym. Podobnie zasada 
trwałości utrzymania lasów jest w części 
zbieżna z zasadą zachowania różnorod-

48 Aktualnie obowiązujące rozporządzenia: z 9.07.2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin 
objętych ochroną (DzU nr 168, poz. 1764); z 9.07.2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (DzU nr 168, poz. 1765) oraz z 28.09.2004 r. w sprawie gatunków dziko wy-
stępujących zwierząt objętych ochroną (DzU nr 220, poz. 2237).

49 Zob. Z. Cieślak: Podstawy aksjologiczne administracji publicznej w Polsce. Próba oceny, „Studia Iuridica” 
t. 38, Warszawa 2000, s. 64.

50 Zob. J. Wróblewski: Prawoznawstwo. Perspektywa technicystyczna i humanistyczna, „Państwo i Prawo” 
nr 4/1986, s. 4-5.

51 J. Sommer: Skuteczność prawa ochrony środowiska jako problem metodyczny. Ochrona Środowiska, 
Prawo i Polityka nr 3, Wyd. Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław 2003, s. 19-31.

52 Zgodnie z art. 4 ust. 1 uop, „Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jed-
nostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem 
narodowym”.
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ności biologicznej, a także zrównoważo-
nego użytkowania składników przyrody. 
Niemożliwe jest pełne zachowanie róż-
norodności biologicznej bez utrzymania 
lasów jako najbardziej stabilnych ekosy-
stemów. Z kolei trwałe utrzymanie eko-
systemów leśnych niemożliwe jest bez 
zrównoważonego użytkowania zasobów 
leśnych53. Zasada restytucji składników 
przyrody dobrze zaś koresponduje z za-
sadą powiększania zasobów leśnych.

Krzyżowanie się 
kompetencji organów
W sferze wykonywania obowiązku ochro-
ny przyrody na gruntach leśnych częstym 
zjawiskiem jest krzyżowanie się zadań ad-
ministracyjnych i gospodarczych pomię-
dzy organami administracji publicznej 
i jednostkami państwowymi powołanymi 
do sprawowania zarządu i prowadzenia 
gospodarki leśnej w lasach publicznych. 
Czasem krzyżowanie się zadań przybiera 
postać sprzeczności materialnoprawnej 
pomiędzy przepisami ustawy o lasach 
i ustawy o ochronie przyrody – jak to jest 
w wypadku sprawowania nadzoru nad la-
sami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, znajdującymi się w granicach 
administracyjnych parków narodowych. 
Norma zawarta w art. 102 ust. 5 uop od-
nosi się do wykonywania z mocy prawa 

przez dyrektora parku narodowego za-
dań i kompetencji – określonych enume-
ratywnie w przepisach ustawy o lasach 
– z zakresu gospodarki leśnej dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Pań-
stwa, znajdujących się w granicach parku 
narodowego. Nie jest zatem konieczne, 
a nawet możliwe, zawieranie w tej kwe-
stii odrębnego porozumienia czy wyda-
wanie innego aktu prawnego54.

Błędy dotyczą nie tylko organów stosu-
jących prawo, ale również samego usta-
wodawcy. Zgodnie bowiem z art. 102 
ust. 5 uop, dyrektor parku narodowego 
wykonuje zadania starosty wynikające 
między innymi z art. 5 ust. 2-4 uol, ale 
nie może już wykonywać zadań wyni-
kających z art. 5 ust. 1 uol, związanych 
z realizacją zadań nadzorczych. Wska-
zać należy, że ust. 2-4 art. 5 uol doty-
czą zadań powierzanych przez starostę 
nadleśniczemu bądź zadań na obszarach 
przekraczających granice administracyj-
ne jednego powiatu. Zważywszy na to, 
z mocy prawa dochodzi do niezrozu-
miałej sytuacji, kiedy w odniesieniu do 
kompleksu leśnego niebędącego włas-
nością Skarbu Państwa, znajdującego się 
w granicach administracyjnych jednego 
powiatu i jednocześnie w granicach jed-
nego parku narodowego, zadania z zakre-
su gospodarki leśnej wykonuje zawsze 

53 Zasada ta w części została uwzględniona w przepisach ustawy o lasach, gdyż zgodnie z art. 8 pkt 3 uol, 
gospodarkę leśną prowadzi się według m.in. zasady ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszyst-
kich funkcji lasów.

54 Na przykład, w porozumieniu z 5.01.2010 r. pomiędzy starostą limanowskim a dyrektorem Gorczańskiego 
Parku Narodowego w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wbrew przepisom materialnym starosta powierzył 
dyrektorowi parku zadania dotyczące gospodarki leśnej w parkach narodowych [w:] (DzUrz woj. Mało-
polskiego, nr 29, poz. 196).
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starosta, natomiast w każdym przy-
padku, w którym kompleks leśny prze-
kracza granice administracyjne jednego 
powiatu, zadania te będzie wykonywać 
dyrektor parku narodowego. Wydaje się, 
że została tu naruszona istotna zasada 
sformułowana przez Trybunał Konsty-
tucyjny, mówiąca iż ustawodawca nie 
może przez odwołanie się do innej usta-
wy naruszać zasad poprawnej legislacji 
w ten sposób, że trudno jest ustalić, ja-
kie przepisy regulują prawa i obowiązki 
obywatela i stwarzać w ten sposób stan 
niepewności prawnej55.

Z prawnego punktu widzenia nale-
ży postawić jeszcze jedno pytanie – czy 
do dyrektora parku narodowego nale-
żą wszystkie kompetencje i zadania, do 
których odsyła art. 102 ust. 5 uop? Za-
dania określone na przykład w art. 9 
ust. 1 pkt 2 i art. 10 uol polegają na za-
pobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu 
nadmiernie pojawiających się i rozprze-
strzeniających organizmów szkodliwych, 
a także wykonywaniu zabiegów zwalcza-
jących i ochronnych. Przepisy te wyraź-
nie kolidują z: celem ochrony parku naro-
dowego, wskazującym na objęcie ochroną 
całej przyrody oraz walorów krajobrazo-

wych (art. 8 pkt 1 in fine uop), oraz re-
żimem ochronnym ustanowionym w art. 
15 ust. 1 uop56. Ze względu na redakcję 
art. 102 ust. 5 uop, prima facie można 
wyinterpretować, że powyższe zadania, 
określone w ustawie o lasach, jako koli-
dujące z przepisami ustawy o ochronie 
przyrody – w parku narodowym nie mogą 
być w ogóle wykonywane. Ustawodawca 
w tym przepisie, zawierającym odwoła-
nie do przepisów ustawy o lasach, użył 
bowiem słowa „odpowiednio”. W orzecz-
nictwie sądowoadministracyjnym wska-
zuje się natomiast, że „odpowiednie za-
stosowanie oznacza, że niektóre przepisy 
nie będą miały w ogóle zastosowania57 

[…]”. Prawodawca powinien jednak uni-
kać tego rodzaju określeń, szczególnie 
gdy mogą budzić kontrowersje58, gdyż 
prowadzi to do błędów podczas stoso-
wania prawa (prawo staje się niejedno-
znaczne). Taką wykładnię wzmacnia do-
datkowo przeprowadzona wyżej analiza 
aksjologiczna wartości będących ze sobą 
w sprzeczności. Wystarczyłoby wybrać 
zadania i kompetencje, które powinny 
należeć do dyrektora parku narodowego 
oraz wprowadzić odniesienie do konkret-
nych przepisów.

55 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.01.2000 r., sygn. akt K.7/99 (DzU nr 3, poz. 45).
56 Zgodnie z ust. 2 pkt 5 tego artykułu, zakazy nie dotyczą obszarów objętych ochroną krajobrazową w trak-

cie ich gospodarczego wykorzystania oraz wykonywania prawa własności zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego.

57 Zob. wyrok WSA w Białymstoku z 13.01.2005 r., sygn. akt II SA/Bk 746/04 (niepubl.), Centralna Baza 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/>.

58 Por. spór pomiędzy przedstawicielami nauk przyrodniczych: J. Michalskim a L. Tomiałojciem i Z. Witkow-
skim [w:] J. Michalski: Problemy czynnej ochrony drzewostanów świerkowych w parkach narodowych, 
„Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” nr 2/2001, s. 97-108; J. Michalski: Metody polemiki – odpowiedź 
na nagonkę na leśników i naukę leśną L. Tomiałojciowi i Z. Witkowskiemu, „Parki Narodowe i Rezerwaty 
Przyrody” nr 2/2003, s. 305-312; L. Tomiałojć, Z. Witkowski: Kornik drukarz i fundamentalizm leśniczy, 
„Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” nr 2/2002, s. 117-122; L. Tomiałojć: Z. Witkowski: Wyjaśnienia 
do odpowiedzi J. Michalskiego, „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” nr 1/2004, s. 159-160.
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Wnioski i uwagi de lege ferenda
1. Należy dążyć do rozwiązywania 

konfliktów pomiędzy ochroną przyro-
dy a gospodarką leśną, zawsze mając na 
względzie uzyskanie wyższej wartości, 
to jest dobra wspólnego.

2. Specyfika własności leśnej wy-
maga korelacji wprowadzanych ogra-
niczeń z innymi przepisami, służącymi 
osiąganiu trwałej gospodarki leśnej. Na 
obszarach Natura 2000 nie jest moż-
liwe prowadzenie gospodarki leśnej 
bez uwzględnienia zasad wskazanych 
expressis verbis w przepisach ustawy 
o ochronie przyrody. Zważywszy, że 
dotychczasowe zasady prowadzenia 
gospodarki leśnej na tych obszarach nie 
zostały wyraźnie uregulowane w prze-
pisach ustawy o lasach, wydaje się nie-
zbędne znowelizowanie jej art. 7.

3. Konieczne jest rozwiązanie duali-
zmu prawnego w nadzorze nad gospo-
darką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, położonych 
w granicach administracyjnych parków 
narodowych. Jednocześnie niezbędne 
jest wyeliminowanie sprzeczności do-
tyczących zadań realizowanych przez 
dyrektorów parków narodowych na 
obszarach lasów niebędących własnoś-
cią Skarbu Państwa, z zachowaniem 
celów ochrony przyrody (np. przez 
wprowadzenie wymogu uwzględnienia 
tego rodzaju spornych kwestii w pla-

nach ochrony i zadaniach ochronnych 
tej formy ochrony przyrody).

4. Trzeba stworzyć instrumenty praw-
ne i ekonomiczne mające na celu upo-
rządkowanie klasyfikacji gruntów leś-
nych (konieczność usunięcia niedosza-
cowania należących do osób fizycznych 
gruntów, porośniętych roślinnością leśną; 
dotyczy to przypuszczalnie powierzchni 
ok. 400 tys. ha).

5. Pożądane jest rozszerzenie i udo-
skonalenie prawnych możliwości zrze-
szania się prywatnych właścicieli lasów 
w celu wspólnego ich zagospodarowa-
nia i efektywniejszej ochrony przyrody 
(np. rezerwat Cisy Bukowskie).

6. Należy unikać tworzenia regulacji 
umożliwiających powstawanie „luzów” de-
cyzyjnych w decyzjach leśno-przyrodni-
czych bądź wyeliminować już istniejące 
(np. zmiana lasu na użytek rolny w przy-
padkach szczególnie uzasadnionych po-
trzeb właścicieli lasów – art. 13 ust. 2 uol).

MAREK GESZPRYCH, główny spe-
cjalista w Departamencie Prawnym 
Ministerstwa Środowiska 

MICHAŁ BOROWIAK, naczelnik Wy-
działu ds. Orzecznictwa w Departa-
mencie Ochrony Przyrody Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska
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Wobec osób sprawujących funkcje publiczne oraz spółek z udziałem 
Skarbu Państwa ustawodawca zastosował szczególne regulacje dotyczą-
ce możliwości ograniczenia kumulacji funkcji członka rady nadzorczej 
spółki akcyjnej. Wciąż jednak brakuje ogólnej zasady, która zakazywa-
łaby powoływania członka takiego podmiotu do rady nadzorczej innej 
spółki w obrębie tej samej grupy kapitałowej, a więc w odniesieniu do 
spółek dominujących, zależnych czy powiązanych.

Podmioty tej samej grupy kapitałowej

Powołanie członka rady nadzorczej 
spółki do rady innego podmiotu 

1 Ustawa z 15.09.2000 r. (DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.); dalej: k.s.h.

WOJCIECH SZYDŁO

Ogólne zasady 
kumulacji niektórych funkcji
Kodeks spółek handlowych1, przy ist-
nieniu ogólnej zasady zakazu kumulacji 
niektórych funkcji i stanowisk w spół-
kach akcyjnych, nie zawiera przepisu, 
który by w sposób wyraźny zakazywał 
członkom ich rad nadzorczych pełnić 
funkcję członka rady nadzorczej w in-
nych spółkach handlowych. W omawia-
nym kontekście istotny wydaje się 
art. 387 k.s.h., który stanowi: „§ 1. 
Członek zarządu, prokurent, likwida-

tor, kierownik oddziału lub zakładu 
oraz zatrudniony w spółce główny księ-
gowy, radca prawny lub adwokat nie 
może być jednocześnie członkiem rady 
nadzorczej. § 2. Przepis § 1 stosuje się 
również do innych osób, które podlega-
ją bezpośrednio członkowi zarządu albo 
likwidatorowi. § 3. Przepis § 1 stosuje 
się odpowiednio do członków zarządu 
i likwidatorów spółki lub spółdzielni 
zależnej”. Unormowanie to może być 
oczywiście odczytywane jako skiero-
wane wprost do osób, które już peł-
nią w danej spółce akcyjnej określone 
funkcje lub też zajmują w niej określone 
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stanowiska, wskazane enumeratywnie 
w art. 387 § 1 i 2 k.s.h.

Oznacza to, że członek zarządu, pro-
kurent, likwidator, kierownik oddziału 
lub zakładu oraz zatrudnieni w spółce na 
podstawie umowy o pracę, bądź inne-
go stosunku prawnego (umowa zlecenie, 
umowa o zarządzanie): główny księgowy, 
radca prawny lub adwokat, nadto osoby 
bezpośrednio podległe członkowi zarządu 
lub likwidatorowi (chodzi o podległość 
faktyczną, ale i o pozorną, w związku 
z udzielonymi upoważnieniami czy umo-
cowaniami do działania, wynikającą ze 
struktury organizacyjnej spółki2) – nie 
mogą pełnić jednocześnie funkcji członka 
rady nadzorczej. Ich wybór do rady był-
by w takim wypadku ex lege nieważny3. 
Celem zakazu jest niedopuszczenie do 
sytuacji, w której w składzie rady spółki 
(kontrolującej przecież jej działalność) 
znalazłyby się osoby, które z racji zajmo-
wanego w niej kierowniczego stanowiska, 
zatrudnienia lub pełnionej funkcji4, pod-
legałyby nadzorowi ze strony rady.

Jedyną możliwością objęcia funkcji 
członka rady nadzorczej byłaby rezyg-

nacja z pełnienia kolidującej funkcji czy 
zajmowanego stanowiska. W takiej sy-
tuacji sama uchwała o wyborze człon-
ka do rady nadzorczej będzie zgodna 
z prawem, jednak jej konsekwencje 
w postaci objęcia funkcji byłoby z nim 
sprzeczne (por. art. 58 § 1 k.c. w zw. 
z art. 2 k.s.h.), a tym samym z mocy 
prawa nieważne. Równocześnie jednak 
art. 387 § 1 k.s.h. należy odczytywać 
jako skierowany do obecnych członków 
rady nadzorczej danej spółki akcyjnej, 
którzy z uwagi na zawarty w powoła-
nym przepisie zakaz nie mogą objąć 
funkcji ani stanowiska wskazanego 
w art. 387 § 1 k.s.h. Jeżeli chcieliby 
jednak tak uczynić, najpierw musieliby 
zrezygnować z członkostwa w radzie.

W razie braku takiej rezygnacji mandat 
członka rady nadzorczej wygaśnie z chwi-
lą objęcia funkcji lub stanowiska wskaza-
nego w art. 387 § 1 k.s.h.5 Wygasłby rów-
nież, gdyby ta osoba została powołana do 
pełnienia funkcji członka zarządu lub li-
kwidatora spółki lub spółdzielni zależnej 
(art. 387 § 3 k.s.h.). W omawianym prze-
pisie nie ma natomiast mowy o członko-

2 A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom II, Komentarz do art. 301-633 k.s.h., Warszawa 
2007, s. 428 i n.

3 Tamże, s. 423; W. Popiołek [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. A. Strzępka, Warszawa 
2009, s. 879; M. Bielecki: Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych według k.s.h., „Prawo Spółek” 
nr 6/2006, s. 18.

4 Szerzej o wskazanych grupach osób, których dotyczy zakaz kumulacji funkcji i stanowisk: J. Szwaja [w:] 
S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych, tom III, Komentarz do 
artykułów 301-458, Warszawa 2008, s. 807 i n.; A. Opalski: Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 
2006, s. 216 i n.; M. Bielecki: Zakaz łączenia funkcji w spółkach, op. cit., s. 10 i n.

5 Zob. np. D. Kulgawczuk, R. L. Kwaśnicki: Zakaz pełnienia funkcji członka organu nadzoru spółki w kodek-
sie spółek handlowych. Uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda, „Prawo Spółek” nr 11/2006, s. 10; 
inaczej A. Lewicki, którego zdaniem wybór członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji lub objęcia stano-
wiska określonego w art. 387 § 1 k.s.h. jest nieważny i jako taki nie wywołuje żadnych skutków prawnych: 
A. Lewicki: Zakaz łączenia funkcji przez członków organów spółki dominującej i zależnej, „Prawo Spółek” 
nr 11/2003, s. 12-13; A. Opalski: Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, op. cit., s. 227 i n.
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stwie w radzie nadzorczej innej spółki, 
w tym zależnej. Nie miałoby zatem żad-
nego uzasadnienia w treści tego przepisu 
twierdzenie, że członek rady nadzorczej 
nie może objąć stanowiska członka rady 
nadzorczej w innej spółce. Artykuł 387 
k.s.h., ustanawiający wyjątki od gene-
ralnej swobody wyboru osób pełniących 
funkcję członka w radzie nadzorczej, 
nie może przecież podlegać interpre-
tacji rozszerzającej, zgodnie z zasadą 
exceptiones non sunt extendendae.

W przepisach k.s.h., mówiących o ra-
dzie nadzorczej i jej członkach, nie ma 
również odpowiednika art. 380 § 1 
k.s.h., odnoszącego się do członków za-
rządu spółki akcyjnej. Ten ostatni przepis 
wskazuje, że członek zarządu nie może 
bez zgody spółki zajmować się interesa-
mi konkurencyjnymi, a więc podejmo-
wać czynności będących w relacji z dzia-
łalnością prowadzoną przez inną osobę 
lub przedsiębiorcę (nie może prowadzić 
działalności takiej samej lub podobnej 
do prowadzonej przez spółkę, w zarzą-
dzie której zasiada). Nie może ponadto 
uczestniczyć w innej spółce konkuren-
cyjnej, nawet gdy nie podejmuje w niej 
żadnej aktywności czy nie osiąga zysku. 
Członek zarządu nie może jednocześnie 
posiadać więcej niż 10% udziałów lub 
akcji albo też prawa powoływania co naj-

mniej jednego członka zarządu w konku-
rującej spółce kapitałowej6. 

Taka regulacja oznacza, że członek 
zarządu spółki powinien zajmować się 
przede wszystkim jej sprawami. Wszyst-
kie zaś jego zachowania wymienione 
wyżej nie mogą godzić w interesy spółki 
(być sprzeczne z jej interesami), gdyż ma 
on zarządzać spółką w interesie akcjona-
riuszy, a nie dla osiągania własnych ko-
rzyści. Nieprzestrzeganie zakazu konku-
rencji będzie odczytywane jako przejaw 
złamania zasady lojalności wobec spółki. 
Konsekwencją zajmowania się interesami 
konkurencyjnymi oraz łączenia wymie-
nionych funkcji może być podejmowa-
nie wadliwych pod względem prawnym 
i ekonomicznym decyzji, których powo-
dzeniem byłby on sam zainteresowany7. 

Z wymienionego przepisu wynika, że 
określone w nim zakazy nie mają jednak 
charakteru bezwzględnego, lecz każdy 
z nich może być uchylony stosowną zgo-
dą wyrażoną przez daną spółkę, której 
udziela organ uprawniony do powo-
ływania zarządu (art. 380 § 2 k.s.h.). 
Zatem wydaje się dopuszczalne zajmo-
wanie się przez członków zarządu inną 
działalnością, w tym prowadzeniem jej 
na własny rachunek, jak i udział w in-
nych spółkach czy osobach prawnych8, 
z wyłączeniem jednak zajmowania się 

6 A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych, op. cit., s. 384 i n.; K. Kopaczyńska-Pieczniak: Uwagi na tle uregu-
lowania zakazu konkurencji w Kodeksie spółek handlowych, „Rejent” nr 6/2003, s. 99 i n.; J. Szwaja [w:] 
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2000, s. 26 i n.; orz. 
SN z 6.03.2006 r., II PK 211/05, OSNP 2007, nr 1-2, poz. 10. 

7 Zob. M. Bielecki: Podstawowe przejawy obowiązywania zasady lojalności, „Prawo Spółek” nr 4/2005, 
s. 21; A. Szajkowski, M. Tarska [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks 
spółek handlowych, tom III, op. cit., s. 721.

8 Tak J. Frąckowiak [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz: Kodeks spółek han-
dlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warszawa 2008, s. 767.
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bez zezwolenia spółki interesami kon-
kurencyjnymi oraz udziału, w określo-
nym charakterze, w spółkach konku-
rencyjnych. Jest wszak kwestią ustaleń 
pomiędzy spółką a członkiem jej zarzą-
du, czy i w jakim zakresie mógłby on 
zajmować się tego rodzaju działalnością. 
Zezwolenie powinno zostać udzielone 
(w formie pisemnej) przed podjęciem 
pierwszej czynności konkurencyjnej czy 
też wejściem w struktury spółki kon-
kurencyjnej oraz objęciem co najmniej 
10% udziałów lub akcji. Trzeba powtó-
rzyć, że powołany przepis odnosi się 
jedynie do członków zarządu w spółce 
akcyjnej i nie ma odpowiednika w prze-
pisach k.s.h. odnoszących się do człon-
ków rady nadzorczej takiej spółki, chy-
ba że ów członek zostałby delegowany 
do pełnienia funkcji członka zarządu 
spółki (por. art. 383 § 1 k.s.h.)9. 

Łączenie funkcji członka rady 
w różnych spółkach
Kodeks spółek handlowych nie zawie-
ra równocześnie przepisu zakazującego 

członkom rady nadzorczej spółki akcyj-
nej pełnić funkcję członka rady w innej 
spółce lub w innych spółkach handlo-
wych, bez względu na to, jakie relacje 
prawne zachodzą pomiędzy nimi. Nie 
ma tu znaczenia, czy wzmiankowane 
podmioty, w których dana osoba chce 
pełnić na zasadzie kumulacji funkcję 
członka rady nadzorczej, należą do tej 
samej grupy kapitałowej, a więc czy 
łączy je stosunek dominacji (art. 4 § 1 
pkt 4 k.s.h.) lub powiązania (art. 4 § 1 
pkt 5 k.s.h.).

Za grupę kapitałową10, zgodnie z art. 
4 pkt 14 ustawy z 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumen-
tów11, należy uznawać wszystkich przed-
siębiorców, którzy są kontrolowani bez-
pośrednio lub pośrednio przez jednego 
przedsiębiorcę wraz z tym przedsię-
biorcą, określanym jako przedsiębiorca 
dominujący (por. art. 4 pkt 312 w zw. 
z art. 4 pkt 4 uokk13). Oznacza to, że do 
grupy kapitałowej należą przedsiębiorca 
dominujący i wszyscy przedsiębiorcy, 
na których zachowania rynkowe decy-

9 Zob. P. Naworski: Ustawowy zakaz konkurencji niektórych członków rady nadzorczej spółki akcyjnej, 
„Prawo Spółek” nr 12/2001, s. 6 i n.; F. Serdyński: Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej 
do pełnienia funkcji członka zarządu, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 9/2007, s. 23.

10 Polskie prawo zawiera kilka definicji grupy kapitałowej; por.: art. 4 pkt 16 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.); art. 2 pkt 24 ustawy z 27.05.2004 r. o fun-
duszach inwestycyjnych (DzU nr 146, poz. 1546 ze zm.); art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z 29.09.1994 r. 
o rachunkowości (t.j. DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.). 

11 DzU nr 50, poz. 331 ze zm.; dalej: uokk.
12 Na potrzeby uokk, przedsiębiorca dominujący, to przedsiębiorca, który posiada kontrolę, w rozumieniu 

pkt. 4, nad innym przedsiębiorcą.
13 Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 

przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności praw-
nych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przed-
siębiorców; Uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio 
większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik 
albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie

112 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo    xWojciech Szydło



dujący wpływ ma (lub może mieć) ten 
przedsiębiorca (przedsiębiorcy zależni), 
chociażby wpływ ten był wywierany za 
pośrednictwem innego podmiotu zależ-
nego od przedsiębiorcy dominującego14. 
Istotą grupy kapitałowej niemającej oso-
bowości prawnej jest wspólne działanie 
podmiotów prawa, niezależnych pod 
względem formy organizacyjno-praw-
nej, wyposażonych w odrębne organy 
zarządzające i nadzorujące, ale powiąza-
nych gospodarczo15. 

Wewnątrz każdej grupy kapitałowej 
będzie istniał pomiędzy spółkami albo 
stosunek dominacji (wraz ze stosun-
kiem zależności), albo powiązania. Przez 
stosunek dominacji należy rozumieć 
wystąpienie takich relacji jak posiada-
nie przez spółkę dominującą większości 
głosów na zgromadzeniu wspólników 
(walnym zgromadzeniu) spółki zależ-
nej, wpływ na powoływanie i odwoły-
wanie większości członków jej organów 
zarządzających i nadzorczych lub też za-
siadanie tych samych osób w zarządach 

spółki dominującej i zależnej. W prawie 
polskim istnieje kilka definicji spółki 
dominującej (tę z uokk już przytoczono 
powyżej)16, które są do siebie treścio-
wo zbliżone, lecz nie identyczne. Stąd 
też każdą z nich należy traktować jako 
właściwą dla ustawy, w której została 
zamieszczona.

 Zgodnie z interesującą nas defini-
cją, w kontekście kumulowania funkcji 
członka rad nadzorczych w spółkach, 
które łączy stosunek dominacji (zawar-
tą w art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h.), ze spółką 
dominującą będziemy mieli do czynie-
nia, jeżeli: 
• dysponuje bezpośrednio lub pośred-
nio większością głosów na zgromadzeniu 
wspólników albo na walnym zgroma-
dzeniu, także jako zastawnik albo użyt-
kownik, bądź w zarządzie innej spółki 
kapitałowej (spółki zależnej), także na 
podstawie porozumień z innymi osoba-
mi, lub 
• jest uprawniona do powoływania lub 
odwoływania większości członków za-

 porozumień z innymi osobami; b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków 
zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie po-
rozumień z innymi osobami; c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę 
członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego); d) dysponowanie bezpośrednio lub 
pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni za-
leżnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami; e) prawo do całego albo do części mienia inne-
go przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego); f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą 
(przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

14 Zob. szerzej E. Stawicki [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, 
E. Stawicki, Warszawa 2011, s. 191; M. Będkowski-Kozioł [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, red. T. Skoczny, Warszawa 2009, s. 274 i n.; M. Szydło: Nadużywanie pozycji dominującej 
w prawie konkurencji, Warszawa 2010, s. 79 i n.; zob. też art. 4 w zw. z art. 1 rozporządzenia nr 139/2004 
z 10.07.2007 r.

15 Por. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. C. Banasiński, E. Piontek, Warsza-
wa 2009, s. 161 i n.

16 Por.: art. 3 ust. 1 pkt 37 i 39 ustawy o rachunkowości; art. 4 pkt 14 i 15 ustawy o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych.
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rządu innej spółki kapitałowej (spółki 
zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni 
zależnej), także na podstawie porozu-
mień z innymi osobami, lub 
• jest uprawniona do powoływania lub 
odwoływania większości członków rady 
nadzorczej innej spółki kapitałowej 
(spółki zależnej) albo spółdzielni (spół-
dzielni zależnej), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, lub 
• członkowie jej zarządu stanowią wię-
cej niż połowę członków zarządu innej 
spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo 
spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 
• dysponuje bezpośrednio lub pośrednio 
większością głosów w spółce osobowej 
zależnej albo na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni zależnej, także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, lub 
• wywiera decydujący wpływ na dzia-
łalność spółki kapitałowej zależnej albo 
spółdzielni zależnej, w szczególności na 
podstawie umów określonych w art. 7 
k.s.h. (tzn. umów o zarządzanie spół-
ką zależną lub o przekazywanie zysku 
przez taką spółkę). 

Dla przyjęcia, że mamy do czynienia 
ze stosunkiem dominacji wystarczy, 
że wystąpi choć jedna z powyższych 
relacji (odpowiednio dominacja głoso-
wa, zarządcza, nadzorcza, personalna, 
kontraktowa17), bowiem ustawodawca 
dokonał typizacji przesłanek w sposób 
rozłączny. 

Stosunek powiązania wystąpi zaś wów-
czas, gdy będziemy mieli do czynienia 
ze spółką kapitałową, w której inna 
spółka handlowa albo spółdzielnia dys-
ponuje bezpośrednio lub pośrednio co 
najmniej 20% głosów na zgromadzeniu 
wspólników albo na walnym zgroma-
dzeniu, także jako zastawnik lub użyt-
kownik, albo na podstawie porozumień 
z innymi osobami lub która ma bezpo-
średnio co najmniej 20% udziałów albo 
akcji w innej spółce kapitałowej (por. 
art. 4 § 1 pkt 5 k.s.h.). Warto jedno-
cześnie podkreślić, że spółka powią-
zana nie musi być spółką zależną, i od-
wrotnie18.

Opisane relacje pomiędzy spółkami 
nie mają jednak w świetle k.s.h. żad-
nego wpływu na możliwość kumulacji 
funkcji członka rady nadzorczej w ta-
kich spółkach, co oznacza, że w radach 
nadzorczych spółek dominujących, za-
leżnych i powiązanych, mogą zasiadać 
te same osoby. Przypomnieć jednak 
należy, że przed nowelizacją k.s.h., któ-
ra weszła w życie 15 stycznia 2004 r.19, 
w jego art. 387 § 3, do osób, które nie 
mogły być członkami rad nadzorczych 
w spółkach dominujących, zaliczono 
również osoby pełniące funkcje w orga-
nach nadzorczych w spółkach lub spół-
dzielniach zależnych, w rozumieniu 
art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. Nie ma jednak 
w k.s.h. zakazu, by członkiem rady 

17 M. Romanowski: Pojęcie spółki dominującej w kodeksie spółek handlowych, „Państwo i Prawo” 
nr 5/2004, s. 79 i n.; M. Bielecki: Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych, op. cit., s. 15 i n.

18 A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych, 
tom I, Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa 2006, s. 88.

19 DzU z 2003 r., nr 229, poz. 2276.
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nadzorczej w spółce zależnej był czło-
nek rady nadzorczej spółki dominują-
cej20. Oznacza to, że k.s.h., nie zakazu-
jąc obecnie możliwości powoływania 
członków rad spółek akcyjnych do rad 
nadzorczych innych spółek w obrębie 
tej samej grupy kapitałowej; dopuszcza 
tym samym takie sytuacje. 

Przepisy szczególne
Pogląd, że przepisy k.s.h. nie zakazują 
członkom rady nadzorczej spółki ak-
cyjnej równoczesnego (równoległego) 
pełnienia funkcji członka rady nadzor-
czej innej spółki, w szczególności zaś 
pełnienia funkcji członka rady nad-
zorczej spółki zależnej, jest również 
konsekwentnie podtrzymywany przez 
przedstawicieli doktryny prawniczej21. 
Należałoby jednak przeanalizować, czy 
aby nie istnieją inne, szczególne prze-
pisy, które odnosiłyby się do pełnienia 
przez członków rady nadzorczej spółki 
akcyjnej funkcji członka rady nadzor-
czej innej spółki, w tym również zależ-
nej, zakazując kumulacji owych funkcji. 
Miałyby one wówczas rangę przepisów 
lex specialis, przez co byłyby bezpo-
średnio stosowane, przełamując ogólną 
zasadę wynikającą z kodeksu spółek 
handlowych.

Ograniczenie prowadzenia 
działalności gospodarczej
Z przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funk-
cje publiczne22 wynika, że określone oso-
by wskazane w art. 1 i 2 ustawy z 1997 
r., nie mogą być w czasie pełnienia tych 
funkcji m.in. członkami rad nadzorczych 
(art. 4 pkt 1 ustawy z 1997 r.). 

Dotyczy to – po pierwsze – osób 
zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe w rozumieniu przepisów 
o wynagrodzeniu tych osób23: 
• prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
• marszałka Sejmu, marszałka Sena-
tu, prezesa Rady Ministrów, wicemar-
szałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, 
wiceprezesa Rady Ministrów, prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Try-
bunału Konstytucyjnego, ministra, pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego, 
rzecznika praw obywatelskich, rzecz-
nika praw dziecka, generalnego in-
spektora ochrony danych osobowych, 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, przewodniczące-
go Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa, wiceprezesa Trybunału Kon-

20 Por. W. Popiołek [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz: Kodeks spółek han-
dlowych, op. cit., s. 780; R. Szymkowiak, P. Zgliński: Skutki nowelizacji definicji spółki dominującej i spółki 
zależnej, „Prawo Spółek” nr 6/2004, s. 31 i n.

21 J. Frąckowiak [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł: Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 2001, s. 629; J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, 
A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, op. cit., s. 809; M. Bielecki: Zakaz 
łączenia funkcji w spółkach kapitałowych, op. cit., s. 15 i n.

22 T.j. DzU z 2006 r., nr 216, poz. 1584 ze zm.; dalej: ustawa z 1997 r.
23 Por. art. 2 ustawy z 31.07.1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

(DzU nr 20, poz. 101 ze zm.)
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stytucyjnego, wiceprezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, szefa Kancelarii Sejmu, 
szefa Kancelarii Senatu, zastępcy szefa 
Kancelarii Sejmu, zastępcy szefa Kan-
celarii Senatu, szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, szefa Służby Cywilnej, 
głównego inspektora pracy, zastępcy 
głównego inspektora pracy, kierownika 
Krajowego Biura Wyborczego; 
• ministra stanu, szefa Kancelarii Prezy-
denta, zastępcy szefa Kancelarii Prezy-
denta, zastępcy prokuratora generalne-
go, wiceprezesa Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa; 
• prezesa Polskiej Akademii Nauk, se-
kretarza stanu, członka Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, pierwszego za-
stępcy prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego, podsekretarza stanu (wicemini-
stra), wiceprezesa Narodowego Banku 
Polskiego, sekretarza Komitetu Integra-
cji Europejskiej, zastępcy rzecznika praw 
obywatelskich, zastępcy rzecznika praw 
dziecka, zastępcy generalnego inspekto-
ra ochrony danych osobowych, rzecznika 
ubezpieczonych, kierownika urzędu cen-
tralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii 
Nauk, wojewody, zastępcy kierownika 
urzędu centralnego, wicewojewody. 

Zakaz odnosi się również do sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego, a także osób 
określonych w art. 2 ustawy z 1997 r.: 
• pracowników urzędów państwowych, 
w tym członków korpusu służby cywil-
nej, zajmujących stanowiska kierownicze: 

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

– dyrektora generalnego urzędu woje-
wódzkiego, dyrektora wydziału (jed-
nostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz 
głównego księgowego, kierownika urzędu 
rejonowego i jego zastępcy oraz głównego 
księgowego – w urzędach terenowych or-
ganów rządowej administracji ogólnej; 

–  kierownika urzędu i jego zastępcy – 
w urzędach terenowych organów rządo-
wej administracji specjalnej; 
• pracowników urzędów państwowych, 
w tym członków korpusu służby cywil-
nej, zajmujących stanowiska równorzęd-
ne pod względem płacowym ze stanowi-
skami wymienionymi w pkt. 1; 
• innych niż wymienieni w pkt. 1 i 2 
członków korpusu służby cywilnej za-
trudnionych w urzędzie obsługującym 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych; 
• dyrektora generalnego Najwyższej Izby 
Kontroli oraz pracowników Najwyższej 
Izby Kontroli nadzorujących lub wyko-
nujących czynności kontrolne; 
• prezesa i wiceprezesów oraz starszych 
radców i radców Prokuratorii General-
nej Skarbu Państwa; 
• przewodniczącego i zastępców prze-
wodniczącego Komisji Nadzoru Finan-
sowego; pracowników regionalnych izb 
obrachunkowych zajmujących stanowi-
ska: prezesa, członka kolegium, naczel-
nika wydziału oraz inspektora do spraw 
kontroli; 
• pracowników samorządowych kole-
giów odwoławczych zajmujących stano-
wiska: przewodniczącego, jego zastępcy 
oraz etatowego członka kolegium; 
• wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast), skarbników gmin, 
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sekretarzy gmin, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, osób zarządzają-
cych i członków organów zarządzających 
gminnymi osobami prawnymi oraz in-
nych osób wydających decyzje admini-
stracyjne w imieniu wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta); 
• członków zarządów powiatów, skarb-
ników powiatów, sekretarzy powiatów, 
kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu, osób zarządzających i człon-
ków organów zarządzających powiato-
wymi osobami prawnymi oraz innych 
osób wydających decyzje administra-
cyjne w imieniu starosty; 
• członków zarządów województw, skarb-
ników województw, sekretarzy woje-
wództw, kierowników wojewódzkich sa-
morządowych jednostek organizacyjnych, 
osób zarządzających i członków organów 
zarządzających wojewódzkimi osobami 
prawnymi oraz innych osób wydających 
decyzje administracyjne w imieniu mar-
szałka województwa; 
• pracowników banków państwowych 
zajmujących stanowiska: prezesa, wice-
prezesa, członka zarządu oraz skarbnika; 
• pracowników przedsiębiorstw pań-
stwowych zajmujących stanowiska: dy-

rektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy 
oraz głównego księgowego; 
• pracowników jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa oraz spółek, w których 
udział Skarbu Państwa przekracza 50% 
kapitału zakładowego lub 50% liczby 
akcji, zajmujących stanowiska: prezesa, 
wiceprezesa i członka zarządu;
• pracowników agencji państwowych 
zajmujących stanowiska: prezesa, wi-
ceprezesa, dyrektora zespołu, dyrekto-
ra oddziału terenowego i jego zastępcy 
– lub stanowiska równorzędne; 
• innych osób pełniących funkcje publi-
czne, jeśli ustawa szczególna tak stanowi.

Wybór lub powołanie tych osób do 
organów spółki akcyjnej jest ex lege nie-
ważny (osoby, które w dniu wejścia w ży-
cie ustawy z 1997 r. były członkami rad 
nadzorczych zobowiązano do rezygnacji 
z pełnionej funkcji publicznej w okre-
ślonym terminie, pod rygorem utraty 
zajmowanego stanowiska w spółce)24. 
Zakaz pełnienia przez te osoby funkcji 
członka rady nadzorczej spółki handlo-
wej (w tym akcyjnej) nie dotyczy wszak 
osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 
i 6-10 ustawy z 1997 r.25, o ile zostały 
zgłoszone do objęcia takich stanowisk 

24 Zob. M. Bator, G. Ninard: Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 6/2006, s. 16 i n.; J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, 
A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych, op. cit., s. 810 i n.

25 Dla przypomnienia: chodzi o: pkt 1 – pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby 
cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze: a) dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jed-
nostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) – w urzędach na-
czelnych i centralnych organów państwowych; b) dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora 
wydziału (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu rejono-
wego i jego zastępcy oraz głównego księgowego – w urzędach terenowych organów rządowej admini-
stracji ogólnej; c) kierownika urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej admini-
stracji specjalnej, pkt 2 – pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 
zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w pkt 1, 
pkt 9 – wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), 
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w spółce prawa handlowego przez: Skarb 
Państwa, inne państwowe osoby prawne, 
spółki, w których udział Skarbu Państwa 
przekracza 50% kapitału zakładowego 
lub 50% liczby akcji, jednostki samorzą-
du terytorialnego (JST), ich związki lub 
inne samorządowe osoby prawne JST. 
Osoby te nie mogą zostać zgłoszone do 
więcej niż dwóch spółek prawa handlo-
wego z udziałem podmiotów je zgłaszają-
cych (art. 6 ust. 1 ustawy z 1997 r.).

Jeżeli zatem wymieniona wyżej oso-
ba zostanie do pełnienia funkcji członka 
rady nadzorczej zgłoszona przez: Skarb 
Państwa, inne państwowe osoby prawne, 
spółki, w których udział Skarbu Państwa 
przekracza 50% kapitału zakładowego 
lub 50% liczby akcji, JST, ich związki lub 
inne osoby prawne jednostek samorządu 
terytorialnego, wówczas może legalnie 
pełnić wzmiankowaną funkcję członka 
rady nadzorczej – z tym jednak zastrze-
żeniem, że wobec takiej osoby nadal ak-
tualny pozostaje zakaz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej w innych spół-
kach handlowych, w tym zależnych od 
pierwszej spółki. 

Nieco upraszczając, można by stwier-
dzić, że jeżeli w radzie nadzorczej spółki 
akcyjnej zasiada osoba pełniąca funk-
cję publiczną określoną w art. 2 pkt 1, 
2 i 6-10 ustawy z 1997 r. i do pełnienia 
tej funkcji została zgłoszona na powy-
żej przedstawionych zasadach – wów-
czas objęcie przez nią funkcji członka 
rady nadzorczej w innej spółce, w tym 
w zależnej od tej, w której jest już człon-
kiem rady nadzorczej (ale nie więcej niż 
w jeszcze jednej), będzie warunkowane 
zgłoszeniem takiej osoby do pełnienia tej 
funkcji przez: Skarb Państwa, inne pań-
stwowe osoby prawne, spółki, w których 
udział Skarbu Państwa przekracza 50% 
kapitału zakładowego lub 50% liczby ak-
cji, jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki lub inne osoby prawne JST.

Zakazy wynikające 
z ustawy „kominowej”
Określone zakazy kumulacji członkostwa 
w radach nadzorczych różnych spółek 
(w tym również spółek zależnych) mogą 
wynikać z ustawy z 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących nie-

 skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i człon-
ków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne 
w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), pkt 10 – członków zarządów powiatów, skarbników po-
wiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i człon-
ków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje admini-
stracyjne w imieniu starosty, pkt 11 – członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy 
województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające 
i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje ad-
ministracyjne w imieniu marszałka województwa, pkt 12 – pracowników banków państwowych zajmujących 
stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz skarbnika, pkt 13 – pracowników przedsiębiorstw 
państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowe-
go, pkt 14 – pracowników jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu 
Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zajmujących stanowiska: prezesa, wice-
prezesa i członka zarządu, pkt 15 – pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wi-
ceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy – lub stanowiska równorzędne.
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którymi podmiotami prawnymi26, zna-
nej jako „ustawa kominowa”27. Jej prze-
pisy wskazują, że w przypadku: 
• jednoosobowych spółek prawa han-
dlowego utworzonych przez Skarb Pań-
stwa lub jednostki samorządu teryto-
rialnego;
• spółek prawa handlowego, w których 
udział Skarbu Państwa przekracza 50% 
kapitału zakładowego lub 50% liczby 
akcji; 
• spółek prawa handlowego, w których 
udział jednostek samorządu terytorial-
nego przekracza 50% kapitału zakłado-
wego lub 50% liczby akcji;
• spółek prawa handlowego, w których 
udział spółek wymienionych powyżej 
przekracza 50% kapitału zakładowego lub 
50% liczby akcji – jedna osoba może być 
członkiem rady nadzorczej tylko w jed-
nym spośród takich podmiotów (art. 4 
ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 4-7 ustawy). 

Osoby pełniącej funkcję członka 
rady nadzorczej takiej spółki nie moż-
na zatem skutecznie powołać do rady 
nadzorczej innej spółki tego rodzaju, 
bez względu na to, kto by dokonał aktu 
takiego powołania lub wyznaczenia. 

Odnosząc się do powyższej zasady, 
że jedna osoba może być członkiem 
rady nadzorczej tylko w jednej spo-
śród spółek, do których zastosowanie 
ma powyższa ustawa, Trybunał Kon-
stytucyjny stwierdził: „Zasada ta wy-

nika z założenia, iż kumulacja stano-
wisk w dwóch lub większej liczbie rad 
nadzorczych powoduje, iż jedna osoba 
pobiera odpowiednio dwa lub więcej 
wynagrodzeń, co mogłoby prowadzić 
do obejścia oczywistego celu ustawy, 
którym jest ograniczenie wysokości 
uposażeń w szeroko pojętym sektorze 
publicznym”28.

Należy zaznaczyć, że jeżeli spółka ak-
cyjna nie należy do żadnej z kategorii 
wskazanych wyżej i określonych w art. 1 
pkt 4-7 ustawy o wynagradzaniu osób kie-
rujących niektórymi podmiotami praw-
nymi, to tym samym członek jej rady 
nadzorczej może być równocześnie człon-
kiem rady w jednej z takich spółek. 

Odnosząc te rozważania do spółek 
zależnych, można zastanowić się, czy je-
żeli zaistniałaby sytuacja, w której taka 
spółka należałaby do kategorii podmio-
tów określonych w art. 1 pkt 4-7 usta-
wy o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (np. 
Skarb Państwa posiadałby w niej ponad 
50% kapitału zakładowego, ale równo-
cześnie nie był uprawniony do wyko-
nywania wszystkich swoich praw głosu, 
zaś spółka akcyjna mogłaby wykonywać 
w takiej spółce większość praw głosu 
na walnym zgromadzeniu), czy członek 
rady nadzorczej spółki akcyjnej mógłby 
pełnić funkcję członka rady spółki za-
leżnej. Odpowiedź byłaby twierdząca, 

26 DzU nr 26, poz. 306 ze zm.
27 J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych, op. 

cit., s. 814 i n.; G. Domański, M. Jagielska: Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, 
funkcjonowanie – aspekty prawne. Podręcznik praktyczny z wzorami, Warszawa 2011, s. 33 i n.

28 Wyrok TK z 7.05. 2001 r. w sprawie K. 19/00, OTK ZU 2001 r., nr 4, poz. 82.
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bowiem dana spółka należałaby do ka-
tegorii spółek określonych w art. 1 pkt 
5 ustawy o wynagradzaniu osób kieru-
jących niektórymi podmiotami prawny-
mi, mimo że równocześnie byłaby pod-
miotem zależnym od spółki akcyjnej. 
Zatem członek rady nadzorczej spółki 
akcyjnej mógłby pełnić funkcję członka 
rady w takiej spółce zależnej, choć tylko 
w jednym podmiocie tego rodzaju.

Ograniczenia 
w prawie samorządowym
Istotne ograniczenia kumulowania fun-
kcji członka rady nadzorczej w kilku 
spółkach akcyjnych (w tym w spółkach 
zależnych) istnieją w świetle przepi-
sów prawa samorządowego. Artykuł 24f 
ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym29 stanowi, że „Radni 
i ich małżonkowie oraz małżonkowie 
wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy 
gminy, skarbników gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy oraz 
osób zarządzających i członków orga-
nów zarządzających gminnymi osobami 
prawnymi nie mogą być członkami władz 
zarządzających lub kontrolnych i rewi-
zyjnych ani pełnomocnikami spółek 
handlowych z udziałem gminnych osób 
prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą takie osoby. Wybór lub 
powołanie tych osób na te funkcje są 
z mocy prawa nieważne”. Analogicz-
nie, art. 25b ust. 3 ustawy z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym30 sta-

nowi, że „Radni i ich małżonkowie oraz 
małżonkowie członków zarządu powiatu, 
sekretarzy powiatu, skarbników powia-
tu, kierowników jednostek organizacyj-
nych powiatu oraz osób zarządzających 
i członków organów zarządzających po-
wiatowymi osobami prawnymi nie mogą 
być członkami władz zarządzających lub 
kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomoc-
nikami spółek handlowych z udziałem 
powiatowych osób prawnych lub przed-
siębiorców, w których uczestniczą takie 
osoby. Wybór lub powołanie tych osób 
na te funkcje są z mocy prawa nieważne”. 
Z artykułu 27b ust. 3 ustawy z 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie województwa31 
wynika ponadto, że „Radni i ich mał-
żonkowie oraz małżonkowie członków 
zarządu województwa, skarbników wo-
jewództwa, sekretarzy województwa, 
kierowników wojewódzkich samorzą-
dowych jednostek organizacyjnych oraz 
osób zarządzających i członków organów 
zarządzających wojewódzkimi osobami 
prawnymi nie mogą być członkami władz 
zarządzających lub kontrolnych i rewizyj-
nych ani pełnomocnikami spółek han-
dlowych z udziałem wojewódzkich osób 
prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą takie osoby. Wybór lub 
powołanie tych osób na te funkcje są 
z mocy prawa nieważne”.

Dla członków rady nadzorczej spółki 
akcyjnej wymienione przepisy prawa 
samorządowego mają takie znaczenie, 
że gdyby któryś z nich był radnym, mał-

29 T.j. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.
30 T.j. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.
31 T.j. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.
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żonkiem radnego, małżonkiem członka 
organu wykonawczego JST czy małżon-
kiem sekretarza lub skarbnika jednostki 
samorządowej, małżonkiem kierownika 
samorządowej jednostki organizacyjnej 
lub małżonkiem osoby zarządzającej lub 
członka organu zarządzającego samorzą-
dową osobą prawną – wówczas nie móg-
łby równocześnie pełnić funkcji człon-
ka rady nadzorczej spółki handlowej 
z udziałem samorządowej osoby praw-
nej. Wybór lub powołanie na tę funkcję 
byłyby z mocy prawa nieważne.

Należy zatem założyć, że wymienione 
wyżej osoby mogą być członkami rady 
nadzorczej spółki akcyjnej, o ile akcjo-
nariuszem takiego podmiotu nie jest 
żadna samorządowa osoba prawna32. 

Wymogi ustawy 
o komercjalizacji przedsiębiorstw
Problematyka kumulowania funkcji 
członka rady nadzorczej w kilku spół-
kach akcyjnych (w tym w spółkach za-
leżnych) została poruszona także w prze-
pisach ustawy z 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji33. Z ar-
tykułu 13 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 
1 pkt 3 ustawy wynika, że w czasie gdy 
Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjo-
nariuszem spółki, członkowie jej rady 
nadzorczej nie mogą być członkami rad 
nadzorczych konkurencyjnych przedsię-

biorców34. Jeżeli zaś spółka akcyjna nie 
należy do kategorii spółek, o których jest 
mowa w powyższym przepisie, to w re-
zultacie członków rady nadzorczej takiej 
spółki nie dotyczy zakaz bycia człon-
kiem rady nadzorczej konkurencyjnego 
przedsiębiorcy, wynikający z art. 13 ust. 
2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Artykuł 15a ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji stanowi, że „Osobami 
wskazanymi przez Skarb Państwa lub 
inne państwowe osoby prawne do peł-
nienia funkcji członka rady nadzorczej 
spółki powstałej w drodze komercjali-
zacji nie mogą być osoby: 1) zatrudnione 
w biurach poselskich, senatorskich, po-
selsko-senatorskich lub biurach posłów 
do Parlamentu Europejskiego na podsta-
wie umowy o pracę, umowy-zlecenia lub 
innej umowy o podobnym charakterze; 
2) wchodzące w skład organów partii 
politycznych reprezentujących partie po-
lityczne na zewnątrz oraz uprawnionych 
do zaciągania zobowiązań; 3) zatrudnio-
ne przez partie polityczne na podsta-
wie umowy o pracę”. Powyższy przepis 
ma zastosowanie do wszelkich spółek 
powstałych w wyniku komercjalizacji, 
w których uczestniczy jeszcze Skarb 
Państwa lub państwowa osoba prawna35. 
Należy jednak podkreślić, że osoby te 
mogłyby być członkami rady nadzorczej 

32 Na temat pojęcia samorządowych osób prawnych zob. szeroko M. Szydło: Ustawa o gospodarce komu-
nalnej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 175 i n.

33 T.j. DzU z 2002 r., nr 171, poz. 1397 ze zm.
34 Na temat pojęcia „konkurencyjny przedsiębiorca” czyt. J. Grabowski: Ustawa o komercjalizacji i prywaty-

zacji przedsiębiorstw państwowych. Komentarz, Warszawa 1998.
35 Definicję „państwowej osoby prawnej” zob. w art. 1a ustawy z 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (DzU nr 106, poz. 493 ze zm.).
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takiej spółki, ale do pełnienia funkcji 
nie mogłyby zostać wskazane ani przez 
Skarb Państwa, ani przez inną państwo-
wą osobę prawną. 

Co jest przy tym istotne, gdyby osoba 
wymieniona w art. 15a ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji była członkiem 
rady nadzorczej spółki, niewskazanym 
przez Skarb Państwa lub inną państwo-
wą osobę prawną, nie mogłaby być 
równocześnie wskazana przez Skarb 
Państwa oraz przez państwową osobę 
prawną ani jako członek rady nadzor-
czej spółki powstałej na podstawie od-
rębnych przepisów i w trybie innym niż 
określony w ustawie o komercjalizacji 
i prywatyzacji (a więc np. spółki po-
wstałej tylko na podstawie przepisów 
k.s.h.), w której akcje posiada Skarb 
Państwa lub inna państwowa osoba 
prawna ani jako członek rady nadzor-
czej spółki, o której mowa w art. 1a 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 
(chodzi o jednoosobowe spółki Skarbu 
Państwa o szczególnym znaczeniu dla 
gospodarki państwa). 

Wynika to z treści art. 69a ust. 4 usta-
wy o komercjalizacji i prywatyzacji, sta-
nowiącego, że „Przepisy art. 15a i art. 
16 ust. 4 stosuje się również do spółek 
powstałych na podstawie odrębnych 
przepisów i w trybie innym niż określo-
ny w niniejszej ustawie, w których akcje 
posiada Skarb Państwa lub inna pań-
stwowa osoba prawna oraz do spółek, 
o których mowa w art. 1a”. Powyższe 
równocześnie oznacza, że osoba wymie-

niona w art. 15a ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji, zasiadająca w radzie 
nadzorczej spółki (będąca tam oczywi-
ście nie ze względu na wolę Skarbu Pań-
stwa i innej państwowej osoby prawnej), 
może zostać wyznaczona do rady nad-
zorczej innych spółek, o których mowa 
w art. 69a ust. 4 ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji, ale pod warunkiem, 
że takiego wyznaczenia dokona sama 
spółka, w której funkcję członka rady 
nadzorczej pełniłaby owa osoba.

Kumulacja członkostwa 
jako stan koncentracji
Kumulacja członkostwa w radach nad-
zorczych różnych spółek może być 
w pewnych sytuacjach traktowana jako 
stan faktyczny koncentracji (a konkret-
nie stan przejęcia kontroli), podlegają-
cy uprzedniemu zgłoszeniu Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów (dalej: UOKiK) na podsta-
wie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Nieobowiązująca już 
ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów36 przewi-
dywała, że objęcie przez tę samą osobę 
funkcji członka organu zarządzającego 
albo organu kontrolnego (w tym funk-
cji członka rady nadzorczej) u konku-
rujących ze sobą przedsiębiorców jest 
stanem faktycznym koncentracji, który 
już na etapie zamiaru (a więc przed jego 
rzeczywistym wystąpieniem) wyma-
ga uprzedniego zgłoszenia Prezesowi 
UOKiK w celu uzyskania jego zgody 

36 T.j. DzU z 2005 r., nr 244, poz. 2080 ze zm.
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(art. 12 ust. 3 pkt 2 wspomnianej usta-
wy). Taki stan faktyczny był traktowa-
ny w doktrynie jako przejaw tak zwanej 
parakoncentracji37.

Obecnie obowiązująca ustawa z 16 lute-
go 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów38 nie przewiduje już takiego sta-
nu faktycznego jako samodzielnego stanu 
koncentracji. Niemniej jednak stanowi, że 
obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK 
zamiaru koncentracji istnieje w przypadku 
„przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, 
innych papierów wartościowych, udziałów 
lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośred-
niej lub pośredniej kontroli nad jednym lub 
więcej przedsiębiorcami przez jednego lub 
więcej przedsiębiorców” (art. 13 ust. 2 pkt 2 
ustawy). Tego rodzaju przejęcie kontroli, któ-
re verba legis może być dokonane „w jakikol-
wiek sposób”, może również nastąpić przez 
tak zwaną unię personalną, czyli objęcie 
przez osobę pełniącą funkcję w organie za-
rządzającym lub nadzorczym jednego przed-
siębiorcy analogicznej funkcji w organie dru-
giego przedsiębiorcy, o ile w wyniku takiej 
operacji dojdzie do przejęcia kontroli39. 

Przez pojęcie „przejęcia kontroli” usta-
wa o ochronie konkurencji i konsumen-
tów rozumie przy tym „Wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyska-
nia przez przedsiębiorcę uprawnień, które 
osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie de-
cydującego wpływu na innego przedsię-

biorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia 
takie tworzą w szczególności: a) dyspono-
wanie bezpośrednio lub pośrednio więk-
szością głosów na zgromadzeniu wspól-
ników albo na walnym zgromadzeniu, 
także jako zastawnik albo użytkownik, 
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na pod-
stawie porozumień z innymi osobami; 
b) uprawnienie do powoływania lub od-
woływania większości członków zarządu 
lub rady nadzorczej innego przedsiębior-
cy (przedsiębiorcy zależnego), także na 
podstawie porozumień z innymi osoba-
mi; c) członkowie jego zarządu lub rady 
nadzorczej stanowią więcej niż połowę 
członków zarządu innego przedsiębior-
cy (przedsiębiorcy zależnego); d) dys-
ponowanie bezpośrednio lub pośrednio 
większością głosów w spółce osobowej 
zależnej albo na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni zależnej, także na podstawie 
porozumień z innymi osobami; e) prawo 
do całego albo do części mienia innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależne-
go); f) umowa przewidująca zarządza-
nie innym przedsiębiorcą (przedsiębior-
cą zależnym) lub przekazywanie zysku 
przez takiego przedsiębiorcę” (art. 4 
pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów).

Można najogólniej powiedzieć, że sam 
tylko fakt, iż osoba pełniąca funkcję 
członka rady nadzorczej jednego przed-
siębiorcy zaczyna pełnić funkcję członka 

37 E. Modzelewska-Wąchal: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s. 138.
38 DzU nr 50, poz. 331 ze zm.
39 Zob. T. Skoczny [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, War-

szawa 2009, s. 786-787.
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rady nadzorczej drugiego przedsiębiorcy, 
nie jest wystarczający, aby można było 
mówić o „przejęciu kontroli” (w rozumie-
niu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów). Jeżeli tego rodzaju 
unia personalna jest połączona z innymi 
jeszcze elementami (np. zdobycie dodat-
kowych praw głosu u innego przedsię-
biorcy, nabycie odpowiednio wysokiego 
pakietu udziałów lub akcji tego drugiego 
przedsiębiorcy), stanowi wówczas część 
przejęcia kontroli, co podlega uprzednie-
mu zgłoszeniu Prezesowi UOKiK (przy 
założeniu dodatkowo, że spełniona jest 
przesłanka minimalnego progu obrotu, 
określona w art. 13 ust. 1 ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów).

Wobec zgłoszonej koncentracji, Pre-
zes UOKiK może zachować się trojako:

1. Wydaje decyzję o zgodzie na do-
konanie koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku nie zostanie istot-
nie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji do-
minującej na rynku (art. 18 ustawy). 

2. Wydaje decyzję o zgodzie na doko-
nanie koncentracji, gdy – po spełnieniu 
przez przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji określonych warun-
ków – konkurencja na rynku nie zosta-
nie istotnie ograniczona, w szczególności 
przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku (art. 19 ustawy). 

3. Zakazuje, przez wydanie decyzji, 
dokonania koncentracji, w wyniku któ-
rej konkurencja na rynku zostanie istot-
nie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji do-
minującej na rynku (art. 20 ustawy).

W omawianym kontekście, gdy funk-
cje członkostwa w radach nadzorczych 

są kumulowane w obrębie spółek nale-
żących do tej samej grupy kapitałowej, 
należy wyraźnie zastrzec, że zgodnie 
z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów: „Nie podle-
ga zgłoszeniu zamiar koncentracji […] 
przedsiębiorców należących do tej sa-
mej grupy kapitałowej”. Przez pojęcie 
„grupy kapitałowej” ustawa rozumie 
„wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, 
w tym również tego przedsiębiorcę” (art. 
4 pkt 14 uokk).

Z powyższego wynika, że jeżeli członek 
rady nadzorczej spółki akcyjnej chciałby 
objąć funkcję członka rady nadzorczej 
innej spółki bezpośrednio lub pośrednio 
kontrolowanej przez ową spółkę akcyjną 
(a więc spółki należącej do tej samej gru-
py kapitałowej), wówczas taki przypadek 
unii personalnej nie byłby w żadnym 
razie traktowany przez przepisy ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów 
jako stan faktyczny koncentracji, podle-
gający obowiązkowi uprzedniego zgło-
szenia Prezesowi UOKiK.

Podsumowanie
Zaprezentowane szczególne regulacje 
dotyczące możliwości ograniczania ku-
mulacji funkcji członka rady nadzor-
czej spółki akcyjnej w innych spółkach, 
jakkolwiek rzadkie oraz odnoszące się 
głównie do osób sprawujących funkcje 
publiczne oraz spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, wydają się uzasadnione. Nie ma 
jednak w obowiązującym ustawodaw-
stwie ogólnej zasady, która zakazywałaby 
powoływania członka rady nadzorczej 
spółki akcyjnej do rady nadzorczej inne-
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go podmiotu w obrębie tej samej grupy 
kapitałowej, a więc w odniesieniu do 
spółek dominujących, zależnych czy po-
wiązanych. Umożliwienie łączenia man-
datów w radach nadzorczych spółek na-
leżących do tej samej grupy kapitałowej 
sprawia, że istnieje lepszy nadzór nad 
działalnością zarządu spółki dominującej 
przez spółki zależne czy powiązane. To 
przecież przedsiębiorca dominujący po-
dejmuje najważniejsze decyzje dotyczą-
ce funkcjonowania całej grupy, w tym 
spółek zależnych. Dobrze więc, gdy 
członkowie rad nadzorczych tych spó-
łek pełnią jednocześnie funkcje w radzie 
nadzorczej spółki dominującej. Daje to 
możliwość korygowania działań zarządu 
spółki dominującej, a ponadto pozwala 
na kształtowanie rozbudowanych struk-
tur holdingowych40, choć w praktyce to 

członkowie zarządu spółki dominującej 
częściej (niejako „automatycznie”) peł-
nią funkcje członków rad nadzorczych 
w spółkach zależnych. Należy przy tym 
mieć zawsze na uwadze, że sprawowanie 
wielu funkcji, bądź zatrudnienie na kilku 
stanowiskach w różnych spółkach, z całą 
pewnością może powodować trudności 
w prawidłowym wykonywaniu obowiąz-
ków w każdej z nich, a niekiedy także 
doprowadzać do stosowania praktyk 
monopolistycznych.

dr WOJCIECH SZYDŁO, adiunkt 
w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa 
Międzynarodowego Prywatnego, Wy-
dział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego

40 J. P. Naworski: Nowelizacja przepisów kodeksu spółek handlowych o spółce z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Część II, „Monitor Prawniczy” nr 10/2004.

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2011.
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Z planów rządowych wynika, że po 2022 r. energetyka jądrowa będzie sta-
nowiła trwały komponent koszyka paliwowego Polski, z udziałem w kra-
jowej produkcji energii elektrycznej wynoszącym w 2030 r. około 16%. 
Ma umożliwić przede wszystkim pokrycie zwiększonego zapotrzebowania 
na energię, będącego efektem rozwoju gospodarki, dywersyfikację źródeł 
zaopatrzenia w jej nośniki, redukcję emisji CO2, wytwarzanie energii elek-
trycznej po kosztach konkurencyjnych w stosunku do innych technologii. 
Te argumenty nie przekonują jednak przeciwników siłowni jądrowych.

Energetyka jądrowa

Spór o budowę elektrowni w Polsce 

1 Elektrownie jądrowe ze 139 reaktorami działają w 14 krajach UE, przy czy największą liczbą reaktorów 
energetycznych dysponują: Francja (58 jednostek), Wielka Brytania (19), Niemcy (17) i Szwecja (10). 
Dane dostępne na portalu Ministerstwa Gospodarki <www.mg.gov.pl/node/10976>.

2 W 1990 r. przerwana została – rozpoczęta w 1982 r. – budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Rozwój 
energetyki jądrowej zaczęto ponownie rozważać w ramach prac nad dokumentem pt. Polityka energetyczna 
Polski do 2025 roku, przyjętym przez Radę Ministrów (RM) w styczniu 2005 r., co jednak nie przyniosło 
konkretnych działań w tym kierunku. W styczniu 2009 r. RM przyjęła uchwałę w sprawie działań podej-
mowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, w której zapowiedziano wybudowanie w Polsce co 
najmniej dwóch elektrowni jądrowych i określono 2020 r. jako moment rozpoczęcia pracy pierwszej z nich. 
W przyjętym przez RM w listopadzie 2009 r. dokumencie pt. Polityka energetyczna Polski do roku 2030

PAWEŁ WIECZOREK

Zgodnie z danymi Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej (IAEA), 
obecnie na świecie pracuje 440 ener-
getycznych reaktorów jądrowych, o su-
marycznej mocy około 375 GW(e), 
65 reaktorów energetycznych znajduje 
się w budowie, zaś do 2030 r. może zo-
stać uruchomionych kolejnych 490 te-
go rodzaju obiektów. W krajach Unii 

Europejskiej1 pokrywają one około 30% 
zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną (dane z 2009 r.). Z punktu widzenia 
bezpieczeństwa jądrowego Polski waż-
ne jest, że w promieniu około 300 km 
od granic kraju działa 10 siłowni jądro-
wych wyposażonych w 25 reaktorów. 
Polska ma dołączyć do grona państw 
dysponujących energetyką jądrową 
w 2022 r., kiedy to – zgodnie z aktual-
nymi planami rządowymi2 – przewiduje 
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się uruchomienie pierwszego z czte-
rech bloków energetycznych, które 
mają zostać zainstalowane w dwóch 
elektrowniach o łącznej mocy 6000-
6400 MW(e).

Dyskusja na temat budowy elektro-
wni jądrowych toczy się w Polsce od 
dawna, zaś nasila się w obliczu incy-
dentów jądrowych, w tym zwłaszcza 
awarii reaktorów połączonych z wy-
ciekiem substancji radioaktywnych. 
W tym kontekście wydarzeniem bez 
precedensu była katastrofa w elektro-
wni jądrowej w Czarnobylu na Ukrai-
nie, w kwietniu 1986 r., w następstwie 
której przeciwnicy energetyki jądrowej 
– także w Polsce – zyskali ważkie ar-
gumenty przeciwko korzystaniu z niej, 
łatwo w tej sytuacji trafiające do prze-
konania opinii publicznej. 

W miarę jak zacierała się pamięć 
o Czarnobylu – przy braku nowych, 
równie groźnych zdarzeń w energe-
tyce jądrowej – siła tego argumentu 
zaczęła słabnąć. Wynikało to z kilku 
czynników, wśród których ważną rolę 
odegrało upowszechnienie reaktorów 
energetycznych nowej generacji, skon-
struowanych w sposób wykluczają-
cy możliwość powtórki scenariusza 
z Czarnobyla.

Wkrótce okazało się również, że cał-
kowita rezygnacja z elektrowni jądro-
wych oznaczałaby zaostrzenie – i tak 
coraz poważniejszych – wyzwań zwią-
zanych z bezpieczeństwem energetycz-
nym Polski na tle: 
• rosnącego zapotrzebowania kraju na 
energię elektryczną w efekcie rozwoju 
społeczno-gospodarczego;
• wzrostu kosztów pozyskania orga-
nicznych nośników energii pierwotnej 
i w konsekwencji coraz wyższych cen 
energii dla odbiorców detalicznych; 
• trudności z dywersyfikacją źródeł 
zaopatrzenia w ropę oraz gaz i zmniej-
szeniem uzależnienia od dostaw tych 
nośników z kierunku wschodniego; 
• rozczarowania efektami wdrażania 
odnawialnych źródeł energii (OZE), 
których potencjał rozwojowy oraz wy-
sokie koszty nie pozwalają w polskich 
warunkach traktować tego źródła jako 
wystarczającej alternatywy dla paliw 
kopalnych; 
• silnego nacisku UE na ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych (w tym 
zwłaszcza dwutlenku węgla – CO2) 
w ramach rygorystycznej polityki kli-
matycznej Unii3. 

Spowoduje to wyraźny spadek znacze-
nia węgla w polskiej energetyce w per-

 zapisano, że jednym z podstawowych kierunków polskiej polityki energetycznej jest „…dywersyfikacja 
struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej”. Szczegółowy za-
kres oraz terminy realizacji działań w tym zakresie zostaną określone w Programie polskiej energetyki 
jądrowej, którego projekt – po zakończeniu prac nad oceną oddziaływania elektrowni jądrowych na środo-
wisko naturalne – ma w drugiej połowie 2011 r. rozpatrzyć RM. Inwestorem odpowiedzialnym za budowę 
elektrowni jądrowych będzie Polska Grupa Energetyczna (PGE) SA.

3 UE zamierza do 2050 r. ograniczyć emisję CO2 na obszarze Unii aż o 80% w stosunku do poziomu z 1990 r., 
a ponadto przewiduje rozwój produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych. Plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. Komunikat Komisji 
Europejskiej z 8.03.2011 r. (KOM(2011) 112 wersja ostateczna). 
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spektywie 2030 r., także wówczas, gdy 
w Polsce uda się względnie szybko wdro-
żyć niskoemisyjne technologie węglo-
we, w tym technologie wychwytywania 
i składowania dwutlenku wegla (ang. 
carbon capture and storage – CCS).

Syndrom Fukushimy
Poważna awaria reaktorów w japoń-
skiej elektrowni jądrowej Fukushima 
Daiichi4, do której doszło w marcu 
2011 r. w następstwie trzęsienia zie-
mi oraz tsunami u wybrzeży Honsiu, 
stworzyła nowy impuls do dyskusji na 
temat sensu i perspektyw energetyki 
jądrowej w wielu krajach Unii, również 
w Polsce. Do wydarzeń w Fukushimie 
odwołują się zarówno przeciwnicy, jak 
i zwolennicy energetyki jądrowej. Ci 
pierwsi podkreślają, że jej przykład po-
kazał, iż katastrofa jądrowa o potencjal-
nie nieobliczalnych skutkach jest moż-
liwa (wskutek działania sił przyrody) 
również w kraju o rozwiniętej kulturze 
technicznej oraz wysokim poziomie 
zorganizowania państwa i społeczeń-
stwa. Zwolennicy energetyki jądrowej 
argumentują z kolei, że mimo trzęsie-
nia ziemi i tsunami nie doszło w Japonii 
do powtórki z Czarnobyla, zaś dostawy 
energii elektrycznej z wielu elektrowni 

jądrowych, które nie zostały uszkodzo-
ne umożliwiły funkcjonowanie japoń-
skiej gospodarki w momencie samego 
kataklizmu i w okresie odbudowy te-
renów zniszczonych. 

W początkowych latach po katastrofie 
w Czarnobylu dyskusja wokół problema-
tyki energetyki jądrowej koncentrowała 
się na kwestii bezpieczeństwa tej ener-
gii oraz ryzyka dla ludzi i środowiska, 
związanego z eksploatacją reaktorów 
energetycznych. W okresie późniejszym 
– w konsekwencji wyjaśnienia przy-
czyn wybuchu reaktora w Czarnobylu5, 
a przede wszystkim wobec udoskona-
lenia technologii i zmniejszenia ryzyka 
awarii reaktorów energetycznych, które 
mogą prowadzić do skażenia środowiska 
substancjami radioaktywnymi – prze-
ciwnicy energetyki jądrowej położyli 
nacisk na aspekty finansowe budowy 
elektrowni jądrowych, starając się wy-
kazać, że ten sposób produkcji energii 
jest mało konkurencyjny na przykład 
w porównaniu z OZE. Po awarii w Fu-
kushimie kwestie bezpieczeństwa reak-
torów jądrowych ponownie wysunęły 
się na plan pierwszy, przede wszystkim 
w kontekście ryzyka katastrof natu-
ralnych (trzęsienia ziemi, powodzie), 
wypadków lotniczych oraz ataków ter-

4 Awaria w elektrowni Fukushima – podobnie jak katastrofa w Czarnobylu – została zakwalifikowana przez 
IAEA jaka tzw. wielka awaria, co odpowiada maksymalnemu poziomowi w 7-stopniowej skali INES. 
Wielka awaria ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do uwolnienia znacznych ilości substancji promienio-
twórczych, występują długotrwałe skutki środowiskowe, konieczna jest ewakuacja z terenów skażonych 
i podjęcie działań odkażających, możliwe są ofiary śmiertelne i długotrwałe skażenie terenu mieszanką 
krótko- i długożyciowych pierwiastków radioaktywnych, którego zasięg może przekroczyć granice kraju, 
w którym znajduje się jego źródło. 

5 Do wybuchu reaktora w Czarnobylu przyczyniła się jego wadliwa konstrukcja, bazująca na rozwiązaniach 
stosowanych do celów wojskowych (produkcja plutonu), która nie gwarantowała bezpiecznej eksploata-
cji, a także błędy proceduralne popełnione przez obsługę elektrowni.
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rorystycznych. Przeciwnicy energetyki 
jądrowej w zasadzie nie kwestionują, 
że współczesne technologie jądrowe 
nie stwarzają szczególnego zagrożenia 
w normalnych warunkach eksploatacji, 
natomiast otwartym pytaniem jest, czy 
są wystarczająco odporne na zdarzenia 
wyjątkowe o charakterze naturalnym, 
ale także będące skutkiem zamierzo-
nych działań terrorystów czy wypad-
ków lotniczych. 

Badania CBOS potwierdzają, że po 
awarii w Fukushimie klimat dla budo-
wy elektrowni jądrowych w Polsce po-
gorszył się, a w konsekwencji uzyskanie 
społecznej akceptacji dla projektów 
nuklearnych będzie trudniejsze. W po-
wszechnej opinii, rozwój energetyki ją-
drowej w Polsce powinien być przed-
miotem debaty społecznej, która jednak 
w praktyce – z uwagi na to, że około 
80% Polaków bardzo nisko ocenia swoją 
wiedzę na temat technologii jądrowych 
– siłą rzeczy musi być zawężona do re-
latywnie niewielkiej grupy przedstawi-
cieli przemysłu jądrowego oraz kręgów 

naukowych, przy mało konstruktywnej 
czasami roli organizacji ekologicznych 
i mediów. W konsekwencji, spór wo-
kół energetyki jądrowej charakteryzuje 
się dużym ładunkiem emocji – prawda 
często miesza się z fikcją, a uprzedze-
nia i stereotypy biorą górę nad racjonal-
nymi argumentami. Po awarii w Fukus-
himie przybyło w Polsce przeciwników 
energetyki jądrowej i jest ich więcej niż 
25 lat temu, kiedy doszło do katastro-
fy w Czarnobylu. Główną przyczyną 
są wątpliwości co do bezpieczeństwa 
reaktorów i obawy o możliwość ich 
awarii, nawet wówczas, gdy siłownie 
jądrowe w Polsce zostaną wyposażone 
w najnowocześniejsze zabezpieczenia. 
Dominująca część przeciwników ener-
getyki jądrowej deklaruje ograniczone 
zaufanie zarówno do technologii ją-
drowych, jak i do sposobu ich wyko-
rzystania w Polsce6. W związku z po-
wyższym pojawiają się głosy, że sprawa 
budowy elektrowni jądrowej powinna 
stać się przedmiotem ogólnopolskiego 
referendum7. 

6 W 1987 r., kiedy przeprowadzono pierwsze badania, 30% polskiego społeczeństwa opowiadało się za 
budową elektrowni jądrowej na terenie kraju, 39% było przeciwnych, zaś 31% nie miało zdania. Z badań 
Ministerstwa Gospodarki przeprowadzonych w 2010 r. wynika, że za rozwojem energetyki jądrowej opto-
wało 46% Polaków, liczba przeciwników nie zmieniła się (39%), przy wyraźnym zmniejszeniu się (do 15%) 
liczby osób niepotrafiących zająć stanowiska w tej sprawie. W kwietniu 2011 r., a więc już po wydarze-
niach w Fukushimie, badania CBOS potwierdziły 6 punktowy spadek odsetka zwolenników energetyki 
jądrowej (do 40%), przy bardzo wyraźnym wzroście odsetka przeciwników (o 14 pkt. proc., tj. do 53%) 
oraz spadku odsetka osób niezdecydowanych (do 7%). Energetyka jądrowa w Polsce – za czy przeciw, 
komunikat z badań BS/48/2011, CBOS, Warszawa, kwiecień 2011 r., <www.cbos.pl>. 

7 Zdaniem Hanny Trojanowskiej, pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej, chociaż w wypadku ener-
getyki jądrowej potrzebna jest akceptacja społeczna, to jednak referendum nie jest najlepszą formą jej 
uzyskania z uwagi na to, że wyniki opierałyby się zdecydowanie bardziej na emocjach czy instynkcie niż na 
przesłankach merytorycznych. Ponadto trzeba pamiętać, iż Polska jest już zaangażowana w sprawy bez-
pieczeństwa jądrowego, jako że w bezpośrednim sąsiedztwie kraju działa 25 reaktorów energetycznych. 
Zdecydowanie więcej argumentów przemawia za przeprowadzeniem referendów lokalnych w miejscach 
potencjalnej lokalizacji reaktorów jądrowych. (Wypowiedź przytoczona na łamach „Wirtualnego Nowego 
Przemysłu” z 13.05.2011 r., <www.wnp.pl/drukuj/7047_2.html>).
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W związku z awarią w Fukushimie 
niektóre kraje UE zapowiedziały prze-
analizowanie na nowo potrzeby utrzy-
mywania energetyki jądrowej. W prak-
tyce jednak tylko Niemcy zdecydowały 
się na istotną zmianę w tej dziedzinie 
i zamknięcie (do 2022 r.) swoich elek-
trowni jądrowych, przy jednoczesnym 
zwiększeniu nakładów na rozwój odna-
wialnych źródeł energii. Wszystkie po-
zostałe kraje członkowskie korzystające 
z energetyki jądrowej lub zamierzające 
rozpocząć programy jądrowe8 – w tym 
także Polska – podkreślają, że nie zmie-
niają swoich planów9. Początkowo dość 
dramatycznie brzmiące apele komisarza 
ds. energii Günthera Ettingera z mar-
ca i kwietnia 2011 r. w sprawie rewizji 
polityki UE w zakresie energetyki ją-
drowej nie odniosły skutku, zaś w póź-
niejszych wypowiedziach G. Ettinger 
złagodził swoje pierwotne stanowisko10. 
Jednocześnie, pod wpływem doświad-
czeń z Fukushimy, Komisja Europejska 
we współpracy z ENSREG opracowała 
metodykę i kryteria oceny bezpieczeń-
stwa siłowni jądrowych i zabezpieczeń 

reaktorów. Na tej podstawie, w drugiej 
połowie 2011 r. przeprowadzone zosta-
ną tak zwane stress tests, które mają po-
kazać stopień odporności działających 
w krajach UE elektrowni jądrowych na 
zdarzenia wyjątkowe (trzęsienie ziemi, 
powódź, katastrofa lotnicza, atak cy-
bernetyczny itp.). Ponieważ w obszarze 
bezpieczeństwa jądrowego kraje człon-
kowskie zachowały suwerenność, udział 
w testach i stosowanie się do rekomen-
dacji sformułowanych w ich wyniku 
będą fakultatywne. 

Argumentacja zwolenników
Zgodnie z planami rządowymi, po 2022 r. 
energetyka jądrowa będzie stanowiła 
trwały komponent koszyka paliwowe-
go (tzw. miksu energetycznego) Polski, 
z udziałem w krajowej produkcji energii 
elektrycznej, wynoszącym w 2030 r. oko-
ło 16%. Budowa elektrowni jądrowych 
ma umożliwić realizację kilku celów.

Pokrycie zapotrzebowania na energię

W Polsce jest ono efektem procesu 
rozwoju gospodarki. Doświadczenia in-

8 Grupę państw UE nieposiadających i niezamierzających wdrażać energetyki jądrowej tworzą: Włochy, 
Portugalia, Grecja, Irlandia, Austria, Dania, Luksemburg i Malta.

9 Krótko po awarii w Fukushimie H. Trojanowska oświadczyła, że zdarzenie to nie wpłynie na plany budowy 
elektrowni jądrowej w Polsce. (Wypowiedź przytoczona na łamach „Wirtualnego Nowego Przemysłu” 
z 13.05.2011 r., <www.wnp.pl/drukuj/7047_2.html>). Na temat stanowisk innych państw UE w kwestii 
energetyki jądrowej po awarii w Fukushimie patrz np.: Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej po po-
wrocie Niemiec do decyzji o zakończeniu eksploatacji elektrowni jądrowych do roku 2022, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa 2011 r., s. 9-12. Opracowanie dostępne na portalu Ministerstwa Gospodarki 
<www.mg.gov.pl/files/upload/10957/opracowanie_EJ_w _UE_po_Fukushimie.pdf>.

10 Na zorganizowanych w czerwcu 2011 r. spotkaniach Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF) 
w Pradze oraz Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) w Brukse-
li Günther Ettinger podkreślał, iż jego wcześniejsze wypowiedzi, jak i działalność Komisji Europejskiej 
w obszarze bezpieczeństwa jądrowego w żadnym razie nie mogą być interpretowane jako wymierzone 
w energetykę jądrową. Państwa UE zachowują pełną suwerenność w kształtowaniu swego koszyka pali-
wowego, zaś „wszystkie źródła energii w UE są równie ważne”.
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nych państw UE wskazują, że szybkie-
mu wzrostowi PKB towarzyszy rosnące 
zużycie energii elektrycznej, zwłaszcza 
jeśli – tak jak obecnie w Polsce – kształ-
tuje się ono na niskim poziomie11. 
Zgodnie z prognozą zapotrzebowania 
na paliwa i energię, przygotowaną w ra-
mach prac nad dokumentem pt. „Poli-
tyka energetyczna Polski do 2030 roku”, 
krajowy popyt na energię elektryczną 
brutto wzrośnie ze 141 TWh w 2010 r. 
do 217,4 TWh w 2030 r., czyli o około 
54%12. Oczekiwana znacząca poprawa 
efektywności energetycznej gospodar-
ki13 – wbrew twierdzeniom niektórych 
organizacji ekologicznych (Instytut 
na rzecz Ekorozwoju) – nie wystarczy 
do zrównoważenia tego wzrostu i nie-
zbędna będzie rozbudowa mocy wy-
twórczych energetyki14. Zapewnienie 
produkcji energii elektrycznej w ilości 
pokrywającej zwiększone zapotrzebo-
wanie, po akceptowanych społecznie 
kosztach i przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska, będzie wymagało 
– obok budowy wysokosprawnych elek-
trowni węglowych – rozwoju źródeł 

gazowych, odnawialnych i jądrowych, 
w konsekwencji czego nastąpi zmiana 
struktury wytwarzania energii elek-
trycznej. W ocenie wielu ekspertów nie 
da się bowiem na dłuższy czas zapewnić 
pokrycia wzrastającego popytu na ener-
gię elektryczną w Polsce bez urucho-
mienia elektrowni jądrowej. W innym 
przypadku musiałby nastąpić radykal-
ny wzrost cen energii elektrycznej, zaś 
Polska nie byłaby w stanie wykonać zo-
bowiązań wobec unijnej polityki klima-
tycznej15.

Obniżenie emisyjności energetyki

Ułatwiłoby ono Polsce wypełnienie 
postanowień pakietu energetyczno-kli-
matycznego Unii Europejskiej. Polska, 
z uwagi na dominujący udział węgla 
w strukturze nośników energii, należy 
do największych emitentów dwutlen-
ku węgla w Unii16. Możliwość sprosta-
nia rygorystycznym wymaganiom eko-
logicznym UE (80% redukcja emisji 
CO2 do 2050 r.) związana jest zwłasz-
cza z rozwojem energetyki jądrowej, 
uznawanej za bezemisyjne źródło energii. 

11 Według danych Eurostat z maja 2009 r., Polska z rocznym zużyciem energii elektrycznej na mieszkańca 
na poziomie prawie 4000 KWh – przy średniej wielkości tego wskaźnika dla całej Unii, wynoszącej około 
7500 KWh – plasuje się dopiero na 24 miejscu wśród krajów UE. 

12 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listo-
pad 2009 r., s. 14.

13 Przewiduje się, że zużycie energii pierwotnej na jednostkę PKB zmniejszy się z ok. 73 toe/mln zł 
w 2010 r.do ok. 33 toe/mln zł w 2030 r., natomiast elektrochłonność PKB obniży się w latach 2010–2030 
z ok. 110 MWh/mln zł do ok. 61 MWh/mln zł. Tamże, s. 17.

14 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu polskiej energetyki jądrowej, s. 10-716. Materiał do-
stępny na portalu Ministerstwa Gospodarki <http://bip.mg.gov.pl/node/12331>. 

15 M. Duda: Dlaczego Polska potrzebuje energetyki jądrowej? Agencja Rynku Energii, s. 15, opracowanie 
dostępne na portalu Instytutu Energii Atomowej POLATOM <www.iea.cyf.gov.pl>.

16 Zgodnie z danymi Eurostat, w 2009 r. Polska pod względem emisji gazów cieplarnianych – z emisją 376,7 
mln t ekwiwalentu CO2 (8,2% całkowitej emisji krajów UE) – zajmowała piąte miejsce w Unii, po Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. 
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Nie można oczywiście powiedzieć, 
że cały cykl jądrowy nie daje emisji17, 
jednak stopień zanieczyszczania atmo-
sfery jest w tym wypadku bez porów-
nania mniejszy niż w elektrowniach 
węglowych (emisja 960 t CO2/GWh), 
olejowych (730 t CO2/GWh) i gazo-
wych (480 t CO2/GWh)18. Pozostanie 
przy dotychczasowej strukturze źródeł 
energii elektrycznej z dominującą rolą 
węgla – wobec spodziewanego znaczą-
cego wzrostu ceny rynkowej upraw-
nień do emisji CO2 do 60 euro/t CO2

19 
w kontekście planowanej przez UE 
głębokiej redukcji wielkości emisji (co 
zwiększy popyt na uprawnienia) – za-
ostrzy wyzwania, wobec których stoi 
polski sektor energetyczny. 

Jak wynika z niektórych szacunków, 
konsekwencją tego może być podwo-
jenie ceny energii elektrycznej, ze 
wszystkimi tego negatywnymi skut-
kami dla procesów rozwojowych oraz 
standardu życia Polaków.

Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia 
w nośniki energii pierwotnej 

Dzięki niej wzmocnione zostanie bez-
pieczeństwo energetyczne kraju. Ener-
getyka jądrowa zapewnia większe bez-
pieczeństwo dostaw energii elektrycz-
nej niż technologie olejowe i gazowe, 

w przypadku których istnieje ryzyko 
przerw w zaopatrzeniu w nośniki energii 
importowane z kierunku wschodnie-
go. Ma również wyraźną przewagę nad 
odnawialnymi źródłami energii (farmy 
wiatrowe, fotowoltaika) z uwagi na to, że 
nie pracują one w sposób ciągły, w zależ-
ności od warunków atmosferycznych.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego ważne jest też, że na 
rynku światowym paliwo jądrowe jest 
powszechnie dostępne. Udokumentowa-
ne zasoby uranu pozwalają zaspokoić po-
trzeby energetyki jądrowej na 80-120 lat, 
natomiast spodziewane odkrycia nowych 
złóż powinny wydłużyć ten okres do 300 
lat (przy otwartym cyklu paliwowym). 
W przypadku dalszego rozwoju technolo-
gii reaktorów powielających, pracujących 
w zamkniętym cyklu paliwowym, zaso-
by uranu mogą starczyć nawet na ponad 
1000 lat20. Co istotne, uran wydobywany 
jest w krajach o stabilnej sytuacji politycz-
nej (w Australii, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie). Nie ma zatem ryzyka braków 
w zaopatrzeniu w paliwo jądrowe ani 
uzależnienia się od jednego producenta. 
W sumie jest ono jedynym nośnikiem 
energii pierwotnej o praktycznie nieogra-
niczonych zasobach, w przeciwieństwie 
do paliw kopalnych, zwłaszcza ropy, ale 
także węgla. 

17 Niewielkie ilości CO2 są emitowane chociażby przy wydobywaniu i wzbogacaniu rudy uranowej. Analizy 
przeprowadzone przez Word Nuclear Association wykazały jednak, że emisje CO2 w całym cyklu jądro-
wym wynoszą ok. 3-20 g CO2/kWh, a więc są dużo mniejsze niż w cyklu węglowym (950 g CO2/kWh) 
i gazowym (300 g CO2/kWh).

18 Fakty i mity na temat energetyki jądrowej, opracowanie dostępne na portalu <www.elektrownia-jadrowa.pl>.
19 M. Duda: Dlaczego Polska…, op.cit., s. 9.
20 Jako paliwo jądrowe może być także wykorzystywany tor, którego światowe zasoby są trzy razy większe 

niż uranu.
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Zgromadzenie rocznego, a nawet 
10-letniego zapasu paliwa jądrowego, 
jest technicznie proste. Utworzenie 
rezerwy jakichkolwiek innych paliw 
na 10 lat, a nawet tylko na 1 rok, jest 
natomiast praktycznie niewykonalne 
– przykładowo: do wytworzenia tej sa-
mej ilości energii elektrycznej potrze-
ba 75 tys. razy więcej węgla niż pali-
wa uranowego. Do jednej elektrowni 
jądrowej o mocy 1000 MW(e) roczny 
zapas paliwa (20-24 t) zmieści się na 
jednej dużej ciężarówce, natomiast do 
przywozu 2,5 mln t węgla do elektro-
wni konwencjonalnej potrzeba 100 tys. 
takich ciężarówek21.

Tańsza energia elektryczna

Będzie możliwe jej wytwarzanie po 
kosztach konkurencyjnych w stosunku do 
innych technologii energetycznych. Prze-
prowadzone analizy wykazały, że elek-
trownie jądrowe mają przewagę w szero-
kim zakresie parametrów w stosunku do 
technologii produkcji energii elektrycz-
nej, które emitują dwutlenek węgla. Prze-
widywane koszty budowy elektrowni 
z kotłami pyłowymi na węgiel kamienny 

lub brunatny, wyposażonych w instala-
cje CCS, lub elektrowni z zintegrowaną 
instalacją zgazowania węgla kamiennego 
lub brunatnego oraz instalacjami CCS 
będą niewiele niższe (ok. 20%) od kosz-
tów budowy elektrowni jądrowej, nato-
miast koszty produkcji energii elektrycz-
nej znacząco przewyższą koszty energii 
ze źródła jądrowego22. Wyższe, w po-
równaniu na przykład z elektrowniami 
węglowymi (bez instalacji CCS), koszty 
budowy elektrowni jądrowej są następnie 
równoważone przez zdecydowanie niższe 
koszty wytwarzania energii elektrycz-
nej23, a także długi okres eksploatacji re-
aktorów jądrowych.

Energia jądrowa jest na dłuższą metę 
najtańszym źródłem energii nawet 
wówczas, gdy weźmie się pod uwagę tyl-
ko koszty producenta, a po uwzględnie-
niu kosztów zewnętrznych24 wykazuje 
ogromną przewagę nad innymi źródła-
mi, zwłaszcza elektrowniami opalanymi 
węglem25. Tania energia z paliw kopal-
nych, szczególnie z węgla – to pozory, 
gdyż rzeczywisty koszt tej energii jest 
trzy- czterokrotnie wyższy od bezpo-
średnich kosztów jej wytworzenia, jeśli 

21 H. Trojanowska: Rozwój energetyki jądrowej w Polsce, artykuł dostępny na portalu firmy konsultingowej 
GEOLAND Consulting International sp. z o.o., <www.geoland.pl/dodatki/ener-gia_1xvii/mg1.html>.

22 M. Duda: Konkurencyjność perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektryczne,. „Zeszyty Na-
ukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” nr 78/2010 r., s. 48.

23 W przypadku elektrowni jądrowej o mocy 1000 MW(e), pracującej 8000 godzin w skali roku, produkujacej 
8 TWh energii elektrycznej, łączny koszt wytworzenia energii elektrycznej w ciągu roku wyniesie 56 mln 
euro. Natomiast w przypadku elektrowni węglowej z 2 blokami o parametrach nadkrytycznych bez wy-
chwytu CCS, o sprawności 43%, roczne koszty produkcji energii elektrycznej wyniosą 415 mln euro. Por. 
Finansowanie projektu elektrowni jądrowej, oprac. dostępne na portalu <http://elektrowania-jadrowa.pl>.

24 Koszty wynikające z zagrożeń zdrowotnych związanych ze spalaniem paliw organicznych i emisją zanie-
czyszczeń (SO2, NOX, pyły) do atmosfery oraz skutków efektu cieplarnianego dla środowiska, wynikają-
cego z emisji gazów cieplarnianych, w tym zwłaszcza CO2.

25 Zalety i wady różnych typów elektrowni, oprac. dostępne na portalu <www.atom.edu.pl> pod adresem 
<www.atom.edu.pl/index.php/ekonomia/porownanie-dla-polski.html>. 
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do rachunku doda się także koszty ze-
wnętrzne, związane z większą podat-
nością społeczeństwa na choroby, będą-
ce efektem zanieczyszczenia atmosfery 
oraz zniszczeń w ekosystemach26.

Ważnym argumentem na rzecz ener-
getyki jądrowej jest bezpieczeństwo 
eksploatacji współczesnych reaktorów 
energetycznych, które są skonstruowane 
w sposób minimalizujący możliwość po-
ważnej awarii w normalnych warunkach 
pracy. Wskutek trzęsienia ziemi reakto-
ry w Fukushimie zostały automatycz-
nie wyłączone i awaryjnie chłodzone do 
momentu, w którym tsunami zniszczyło 
zbiorniki z olejem napędowym do silni-
ków diesla, co spowodowało brak zasila-
nia i w efekcie brak chłodzenia reaktora. 
W konsekwencji doszło do uszkodzenia 
prętów paliwowych i topienia rdzenia 
reaktora. Ale elektrownia w Fukushimie 
wyposażona jest w reaktory drugiej ge-
neracji, niezabezpieczone przed skutka-
mi trzęsienia ziemi. W nowoczesnych 
technologiach trzeciej generacji, które 
mają być zainstalowane w Polsce, praw-
dopodobieństwo takiej awarii jest bez 
porównania mniejsze, dzięki zastosowa-
niu niewymagających zasilania elektrycz-

nego układów (pasywnych) oraz zwielo-
krotnieniu systemów bezpieczeństwa.

Argumenty przeciwników
Zdaniem przeciwników energetyki ją-
drowej, koncepcja budowy w Polsce 
elektrowni jądrowych jest złym pomy-
słem z kilku ważkich powodów, które 
można ująć w pięciu tezach. 

Niewłaściwy kierunek 
rozwoju energetyki

Polityka energetyczna Polski nie po-
winna koncentrować się na rozbudowie 
mocy wytwórczych energetyki w celu 
pokrycia zwiększonego zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną, lecz na dzia-
łaniach ukierunkowanych na zmniej-
szenie energochłonności gospodarki, 
ograniczenie strat w przesyle sieciowym 
energii27 oraz rozwój OZE. Uzyskane 
dzięki temu oszczędności w zużyciu 
energii mogą być tak duże, iż dla po-
krycia zapotrzebowania na energię elek-
tryczną budowa elektrowni jądrowych 
w Polsce w ogóle nie będzie potrzebna, 
zwłaszcza że Polska jako kraj członkow-
ski UE jest zobowiązana do rozwoju od-
nawialnych źródeł energii.

26 M. Popkiewicz: Jak wytwarzać energię: CSS, jądrowa, źródła odnawialne, materiał datowany 15.06.2009 r., 
dostępny na portalu <http://dlaklimatu.pl>.   

27 Według niektórych ocen, dzięki poprawie efektywności energetycznej możliwe będzie zmniejszenie zuży-
cia energii finalnej o 25% do 2020 r. Największy potencjał tkwi w poprawie efektywności wykorzystania 
ciepła w budynkach (67% oszczędności w zużyciu energii finalnej), poprawie sprawności wytwarzania 
energii elektrycznej (18,8%) oraz poprawie sprawności  napędów (silniki elektryczne, pompy odśrodkowe 
i obiegowe) (5,8%). Por. S. Liszka, S. Pasierb i J. Wojtulewicz: Raport. Możliwości zwiększenia efektyw-
ności energetycznej Polski w ramach wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego, Fundacja na rzecz 
Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice, listopad 2009 r., s. 15; Raport. Potencjał efektywności 
energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pa-
kietu klimatyczno-energetycznego, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Fundacja na rzecz Efek-
tywnego Wykorzystania Energii, Katowice 2009,  s. 73.
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Do powyższej argumentacji odwołuje 
się duża część działających w Polsce or-
ganizacji ekologicznych (w tym np. In-
stytut na rzecz Ekorozwoju), zgłaszając 
jednocześnie zastrzeżenia co do moż-
liwości energetycznego wykorzystania 
dużych ilości biomasy w sposób zgodny 
z zasadami zrównoważonego rozwoju28, 
a także wykazując rezerwę w stosunku 
do koncepcji szerokiego zastosowania 
technologii CCS29. Położenie nacisku 
na poprawę efektywności energetycznej 
pozwala połączyć dwa wykluczające się 
w pewnym zakresie elementy stanowi-
ska ekologów, a mianowicie optowanie 
za wdrożeniem radykalnych rozwiązań 
z zakresu ochrony środowiska przy 
sprzeciwie wobec energetyki jądrowej30. 
Rzecz w tym, że poprawa efektywno-
ści energetycznej polskiej gospodarki 
– co prawda jak najbardziej możliwa 
i zakładana w dokumentach rządowych 
określających kierunki polityki energe-
tycznej kraju w perspektywie 2030 r. 
– nie może stanowić alternatywy wobec 
działań służących zwiększeniu produk-
cji energii elektrycznej w odpowiedzi 
na spodziewany wzrost potrzeb w tym 

zakresie. W innym przypadku może się 
okazać, że podaż energii i popyt na nią 
po prostu się nie bilansują31.

Zagrożenie dla środowiska

Uruchomienie elektrowni jądrowych nie 
tylko nie spowoduje odczuwalnej po-
prawy stanu środowiska naturalnego, 
a wręcz przeciwnie – będzie stanowić dla 
niego zagrożenie z uwagi na powstawanie 
odpadów radioaktywnych i konieczność 
ich przewożenia oraz składowania, nie 
mówiąc już o możliwości skażenia śro-
dowiska w następstwie awarii reaktora. 
W tym kontekście wskazuje się zwłasz-
cza prognozy IAEA i Międzyrządowego 
Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCCC), 
z których wynika, że dla powstrzymania 
zmian klimatycznych światowa emisja 
CO2 musiałaby zmniejszyć się o 25-40 
mld t do 2050 r., co wymagałoby rzeczy 
niewykonalnej, jaką jest potrojenie licz-
by elektrowni jądrowych w stosunku do 
obecnego stanu. Prawdą jest oczywiście, 
że dla widocznej poprawy czystości at-
mosfery rozwój energetyki jądrowej nie 
wystarczy i potrzebne są także inne dzia-
łania proekologiczne. Symptomatyczne 

28 Zob. np. T. J. Chmielewski: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce – punkt wi-
dzenia przyrodnika [w:] Jaka energetyka w zrównoważonym rozwoju? (pod nadzorem merytorycznym An-
drzeja Kassenberga), zeszyt nr 1 serii wydawniczej Innowacyjne Myślenie Kluczem do Zrównoważonego 
Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, sierpień 2008 r., s. 18.

29 Zob. np. M. Sobolewski: Projekt dyrektywy w sprawie CCS – szansa czy ślepa uliczka?, „Biuletyn Klima-
tyczny” nr 15, II kwartał 2008 r., s. 4.

30 Warto odnotować, iż nastawienie wielu ekologów wobec energetyki jądrowej uległo zmianie. Uznali oni, 
że w świecie zagrożonym zmianą klimatu energia jądrowa ze wszystkimi jej wadami może być jednak 
lepszym rozwiązaniem niż spalanie węgla, co silnie zanieczyszcza atmosferę. Por. A. Strupczewski: Eko-
lodzy a energetyka jądrowa, prezentacja z maja 2008 r. dostępna na portalu Instytutu Energii Atomowej 
POLATOM, <www.iea.cyf.gov.pl/pytaj/ppt/ekolodzy_a_energetyka_jadrowa.ppt>.

31 Opłacalność budowy energetyki jądrowej w Polsce, Instytut Energii Atomowej POLATOM, Warszawa, 
październik 2010 r., s. 64, oprac. dostępne na portalu Trzeciej Szkoły Energetyki Jądrowej

 <http://szkola-ej.pl/iiiszkola/referaty/oplacalnosc.pdf>.
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jest jednak, że eksperci IPCCC uznają 
energetykę jądrową za niezbędny ele-
ment walki z emisją dwutlenku węgla.

 
Obawy przed skażeniem 
promieniotwórczym

Obecność w reaktorach energetycznych 
materiałów rozszczepialnych wywiera 
negatywny wpływ na zdrowie ludno-
ści mieszkającej w pobliżu elektrowni 
jądrowych oraz składowisk odpadów 
radioaktywnych, zaś w wypadku uszko-
dzenia reaktora jądrowego stanowi on 
potencjalne źródło skażenia promienio-
twórczego na wielką skalę. Przeciwnicy 
energetyki jądrowej nie kwestionują fak-
tu, iż ryzyko awarii reaktorów jądrowych 
sukcesywnie maleje wraz z rozwojem 
technologii jądrowych, podkreślają jed-
nak, że w okresie występujących obec-
nie często anomalii pogodowych, a także 
zagrożenia terrorystycznego32, nie można 
mówić o całkowicie bezpiecznej elektro-
wni jądrowej. Wydarzenia w Fukushimie 
urealniły ten punkt widzenia. 

Kwestia wpływu pracy elektrowni 
jądrowej na zdrowie ludności miesz-
kającej w jej pobliżu była przedmio-
tem badań prowadzonych w Stanach 
Zjednoczonych, Francji i Niemczech. 
Wyniki tych badań nie dają podstaw 
do twierdzenia, że elektrownie te czy 
składowiska odpadów radioaktywnych 
są źródłem zagrożeń zdrowotnych 

okolicznej ludności oraz środowiska 
naturalnego. Skala promieniowania jest 
często mniejsza od tła promieniowa-
nia naturalnego. Znacznie bardziej 
dolegliwe z punktu widzenia zagrożeń 
dla zdrowia ludności oraz ekosystemu 
są natomiast elektrownie węglowe, 
z uwagi na silne zanieczyszczanie at-
mosfery gazami cieplarnianymi (w tym 
CO2) oraz pyłami. Z tego punktu wi-
dzenia rozwój energetyki jądrowej 
w Polsce przyczyni się do stopniowe-
go zmniejszenia zagrożeń zdrowot-
nych dla społeczeństwa, które wyni-
kają ze spalania paliw organicznych 
i emisji szkodliwych zanieczyszczeń do 
atmosfery33.

Odpady jądrowe nie są w Polsce ni-
czym nowym – w następstwie stoso-
wania izotopów w medycynie, co roku 
powstaje znaczna ilość tego rodzaju od-
padów, przechowywanych dotychczas 
w składowisku w Różanie koło Ostrołę-
ki. Składowisko to jest już w znacznym 
stopniu zapełnione, tak więc wraz z bu-
dową elektrowni jądrowej konieczne 
będzie przygotowanie nowego miejsca 
magazynowania odpadów jądrowych. 
Praktyka pokazuje, że przechowywanie 
materiałów rozszczepialnych w sposób 
wykluczający ich przenikanie do śro-
dowiska naturalnego jest możliwe, o ile 
tylko składowisko zostanie zlokalizowa-
ne w miejscu spełniającym określone 

32 Nie można wykluczyć, że elektrownie jądrowe staną się kiedyś celem ataku terrorystycznego. Wydaje 
się to jednak mało prawdopodobne z uwagi na to, że reaktory jądrowe są chyba najlepiej chronionymi 
obiektami przemysłowymi na świecie. O wiele łatwiejszym celem zamachu terrorystycznego mogą być np. 
zakłady chemiczne, ujęcia wody czy elektrownie węglowe. 

33 J. Marecki, M. Duda: Dlaczego istnieje w Polsce konieczność budowy elektrowni jądrowych?, s. 22, 
<http://apw.ee.pw.edu.pl/tresc/-pol/01-ElektrownieJadrowe,ost.doc>
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wymagania34, zaś odpady jądrowe będą 
znajdowały się w specjalnych pojemni-
kach odpornych na korozję, składowanych 
w budowlach o grubych ścianach betono-
wych (dawne forty wojskowe, bunkry) 
lub głęboko pod ziemią. W ramach pro-
wadzonego od długiego już czasu moni-
toringu zagrożenia radiacyjnego ludno-
ści mieszkającej w pobliżu składowiska 
w Różanie oraz badań długookresowych 
zmian radioaktywności w tym rejonie, 
nie stwierdzono dotychczas przypadku 
wycieku substancji radioaktywnych do 
otoczenia, ani nie odnotowano podwyż-
szonej ponad granice tła naturalnego ak-
tywności radiacyjnej gleby, trawy, zbóż, 
wód gruntowych i powietrza atmosfe-
rycznego. Co ciekawe, z badań wynika, że 
podatność miejscowej ludności na choro-
by jest niższa od przeciętnej krajowej. 

W przyszłości wysokoaktywnych od-
padów jądrowych prawdopodobnie 
w ogóle nie trzeba będzie składować, 
bowiem już dzisiaj istnieją i są dalej roz-
wijane technologie pozwalające na po-
nowne przetwarzanie zużytego paliwa 
jądrowego w pełnowartościowe paliwo. 
Duże nadzieje pokłada się w techno-
logii transmutacji zużytego paliwa, po-
legającej na przekształceniu izotopów 

o długim czasie połowicznego rozpadu 
w izotopy szybciej rozpadające się. Na 
razie technologia ta – z uwagi na wysokie 
koszty (wymaga użycia akceleratorów) 
– nie nadaje się do zastosowania na skalę 
przemysłową, ale to jest jedynie kwestia 
czasu. Trwają prace nad reaktorami IV 
generacji, które będą bardziej efektyw-
nie wykorzystywać paliwo jądrowe i wy-
twarzać mniej odpadów radioaktywnych 
o długim czasie połowicznego rozpadu.

Wysokie koszty budowy reaktorów

Realne koszty budowy elektrowni ją-
drowej są bardzo wysokie, zaś szacunki, 
na które powołują się eksperci rządowi 
wydają się niedoszacowane o 50-65%35. 
Koszt budowy typowej elektrowni 
jądrowej wynosi dzisiaj co najmniej 
4,5-5,5 mld euro za każde 1000 
MW(e)36, a uwzględniając konieczność 
wprowadzenia nowych zabezpieczeń 
oraz procedur bezpieczeństwa w za-
kresie pracy samej elektrowni, a także 
przewozu i składowania materiałów ra-
dioaktywnych (efekt doświadczeń z Fu-
kushimy), koszt prawdopodobnie wzroś-
nie do 6-6,5 mld euro za 1000 MW(e), 
a więc będzie znacząco wyższy niż za-
kładano w planach rządowych37. Trzeba 

34 Chodzi o tereny asejsmiczne, niezagrożone powodzią, oddalone od skupisk ludzkich oraz charakteryzujące 
się odpowiednimi warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi (poziom wód gruntowych musi być wyraź-
nie niższy od poziomu składowiska, a skład podłoża powinien przeciwdziałać migracji radionuklidów).

35 Stanowisko Instytutu na rzecz Ekorozwoju w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko programu 
polskiej energetyki jądrowej, oprac. dostępne na portalu <www.chronmyklimat.pl>.

36 W. Mielczarski: Program polskiej energetyki jądrowej, „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, nr 10/2010, s. 3. 
Artykuł dostępny na portalu <www.cire.pl>, zakładka „materiały problemowe”.

37 Z informacji udostępnionych przez H. Trojanowską wynika, że potencjalni partnerzy strategiczni PGE SA de-
klarują możliwość zainstalowania 1000 MW(e) za cenę 3-4 mld euro. Por. Finansowanie projektu elektrowni 
jądrowej, oprac. dostępne na portalu <http://elektrowania-jadrowa.pl>. W projekcie Programu polskiej ener-
getyki jądrowej z sierpnia 2010 r. przyjęto koszty budowy reaktorów III generacji na poziomie 3,0-3,5 mld euro 
za 1000 MW(e).
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pamiętać, że koszty niemal wszystkich 
aktualnie budowanych elektrowni ją-
drowych okazują się o wiele wyższe 
w porównaniu z pierwotnymi kalkula-
cjami; przykładowo, koszty rozpoczętej 
w połowie 2006 r. budowy elektrowni 
Flamanville 3 we Francji wzrosły z 3,3 
do 5 mld euro za każde 1000 MW(e). 
Podobnie może być w Polsce, biorąc pod 
uwagę zwiększone wymogi bezpieczeń-
stwa, brak doświadczenia w budowie 
takich siłowni oraz niezbędne nakłady na 
połączenia sieciowe umożliwiające prze-
sył wytworzonej energii. W rezultacie, 
zainstalowanie pierwszych 1000 MW(e) 
może kosztować nawet 7 mld euro, nato-
miast koszt budowy kolejnych reaktorów 
będzie niższy z uwagi na „efekt skali”. 
Przeciwnicy energetyki jądrowej twier-
dzą, że polska gospodarka nie udźwignie 
ciężaru budowy elektrowni jądrowych, 
zwłaszcza że przez wiele lat trzeba bę-
dzie ponosić duże wydatki związane z tą 
inwestycją, zanim pojawią się pierwsze 
efekty w postaci tańszej energii. Ponad-
to, gospodarka krajowa odniesie jedynie 
niewielkie korzyści z realizacji programu 
rozwoju energetyki jądrowej, bowiem 
80% potrzebnych technologii i materia-
łów trzeba będzie zakupić za granicą. 

Osobnym problemem jest to, w jaki 
sposób PGE SA pozyska kapitał na 
budowę elektrowni jądrowej. Zapew-
ne nie da się w tym celu wykorzystać 
giełdy (ceny akcji spółki od czasu jej 

debiutu na parkiecie w listopadzie 
2009 r. kształtują się poniżej ceny 
emisyjnej). Z kolei pomoc publiczna, 
w postaci na przykład gwarancji kredy-
towych Skarbu Państwa, wymagałaby 
notyfikacji Komisji Europejskiej, która 
może się na to nie zgodzić. Trudno też 
będzie uzyskać środki z rynku energii 
elektrycznej, drenując kieszenie od-
biorców prądu.

Koszt produkcji energii elektrycznej 
w reaktorach jądrowych jest relatywnie 
niski w porównaniu z innymi źródłami 
energii pierwotnej – francuska elektro-
wnia Flamanville 1 i 2 wytwarza ener-
gię elektryczną po 35 euro/MWh, nato-
miast w Polsce cena energii dostarczanej 
przez elektrownie systemowe wynosi 
średnio 45 euro/MWh, a więc jest o po-
nad 28% wyższa. Jeśli uwzględni się spo-
dziewany znaczny wzrost ceny upraw-
nień do emisji CO2, wskazana różnica 
w kosztach produkcji energii elektrycz-
nej będzie jeszcze większa. Niektórzy 
sądzą, że prąd z elektrowni jądrowych 
dlatego jest taki tani, iż powszechnie 
zaniżona jest kalkulacja ryzyka finan-
sowego związanego z ewentualną po-
ważną awarią reaktorów jądrowych38 
w następstwie kataklizmu naturalnego 
czy ataku terrorystycznego39. Trzeba 
przy tym pamiętać, że konkurencyjność 
kosztowa odnawialnych źródeł energii, 
których rozwój może stanowić alterna-
tywę dla energetyki jądrowej stopniowo 

38 Wstępne szacunki kosztów usunięcia skutków awarii w Fukushimie oceniane są na 144 mld dolarów. 
Oczywiście firma, do której należy elektrownia, nie dysponuje tak dużymi środkami finansowymi, co ozna-
cza, że znacząca część kosztów będzie musiała być przerzucona na budżet państwa, czyli podatników.

39 Por. M. Gross: Węgiel wróci do łask?, „Nasz Dziennik” z 31.05.2011 r.
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się poprawia, chociaż nie na tyle, aby 
w dającej się przewidzieć perspektywie 
ceny energii z OZE mogły być porów-
nywalne z cenami energii z elektrowni 
jądrowych. W tym kontekście istotniej-
sza jest możliwość rozpoczęcia eksploa-
tacji krajowych zasobów gazu łupkowe-
go, którego cena może być na tyle niska, 
iż zwiększeniu ulegnie atrakcyjność 
kosztowa energii elektrycznej ze źródeł 
gazowych.

Zatrzymanie rozwoju 
innych źródeł energii

Energetyka jądrowa stanowi swego 
rodzaju „ślepą uliczkę” w polityce ener-
getycznej, bowiem zaciąży na rozwo-
ju innych źródeł energii pierwotnej 
(zwłaszcza OZE), nie rozwiązując 
zarazem podstawowych problemów 
energetyki w Polsce, takich jak zaspo-
kojenie rosnących potrzeb na ener-
gię elektryczną w ciągu najbliższych 
15-20 lat oraz ograniczenie emisji CO2 
zgodnie z oczekiwaniami UE (budo-
wa elektrowni jądrowych po prostu 
będzie trwała w tym kontekście zbyt 
długo i wykroczy poza 2022 r.). 

Według niektórych ocen, energetyka 
jądrowa nie jest w Polsce w ogóle po-
trzebna, jeśli uwzględni się możliwości 
poprawy efektywności energetycznej 
polskiej gospodarki, istniejący poten-
cjał rolnictwa energetycznego i całej 
innowacyjnej energetyki w połączeniu 
z zasobami gazu łupkowego, pozwala-

jący na zabezpieczenie potrzeb ener-
getycznych Polski, a zarazem umożli-
wiający zrównoważony rozwój kraju40. 
Ponieważ energetyka jądrowa stanowi 
bardzo kapitałochłonne źródło energii 
pierwotnej, jej rozwój – wobec ogra-
niczonych możliwości finansowania 
tak kosztownej inwestycji ze środków 
prywatnych i publicznych – będzie ha-
mować rozwój innych (tańszych i ła-
twiejszych w budowie) źródeł energii 
pierwotnej, zwłaszcza odnawialnych, 
jak również spowolni działania na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej 
gospodarki oraz wdrażania rozwiązań 
innowacyjnych, przynoszących efekty 
nie tylko w energetyce, ale również 
w innych sektorach gospodarki.

Pod uwagę trzeba również wziąć moż-
liwość wpasowania elektrowni jądro-
wych w system elektroenergetyczny 
kraju (tzw. aspekt sieciowy). Systemo-
we analizy optymalizacyjne wykonane 
w Politechnice Śląskiej wskazują jedno-
znacznie na brak możliwości „zmiesz-
czenia” dwóch elektrowni jądrowych 
o mocy 3200 MW(e) każda w polskim 
systemie elektroenergetycznym w ogóle, 
a zwłaszcza w tak zwanej dolinie nocnej 
(od godz. 22 do 6). Pojemność polskiego 
systemu jest po prostu za mała z punktu 
widzenia zdolności wytwórczych tych 
elektrowni. W szczycie obciążenia (jed-
nak już nie w dolinie nocnej) mieści się 
praktycznie tylko jeden blok, natomiast 
w przypadku dwóch elektrowni nastę-

40 J. Popczyk: Krytyczna analiza energetyki jądrowej w Polsce w perspektywie 2030, „Czysta Energia”, 
nr 5/2010, s. 1. Materiał dostępny na portalu <www.cire.pl>, zakładka „materiały problemowe”.
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puje gwałtowny wzrost strat sieciowych 
oraz ograniczeń sieciowych prądowych, 
a także napięciowych, czyli pogorszenie 
ekonomiki pracy całego systemu elektro-
energetycznego. Ograniczenie energety-
ki jądrowej do jednego bloku zmniejszy-
łoby rentowność całego przedsięwzięcia 
(nakłady inwestycyjne na pierwszy blok 
w przypadku kraju, który wchodzi bez 
doświadczeń w segment energetyki ją-
drowej, są o 30% wyższe niż na kolejne 
bloki)41.

Alternatywne warianty rozwoju 
sektora energetycznego 
Punktem odniesienia dyskusji w Pol-
sce na temat energetyki jądrowej są 
toczące się w Unii debaty w sprawie 
europejskiej polityki energetycznej 
oraz polityki klimatycznej, w tym za-
powiedź działań na rzecz zdecydowa-
nego ograniczenia emisji CO2, i ich 
konsekwencji dla perspektyw euro-
pejskiej energetyki. Po wydarzeniach 
w Fukushimie dyskusję o przyszłości 
energetyki jądrowej w Unii rozpoczę-
ły Niemcy, decydując się ostatecznie 
– jako jedyne państwo UE – na wyga-
szenie wszystkich posiadanych reakto-
rów energetycznych, przy jednoczes-
nym zwiększeniu roli OZE w koszyku 
paliwowym. 

Inne kraje Unii dysponujące energe-
tyką jądrową wykazały pod tym wzglę-
dem wstrzemięźliwość, uznając, że:

• elektrownie jądrowe stanowią wypró-
bowaną technologię dostarczania taniej 
energii elektrycznej przy niskiej emisji 
CO2, dla której na razie nie ma realnej 
alternatywy (obecnie nie stanowi jej 
także rozwój OZE)42;
• duże nakłady, poniesione przez pań-
stwa UE na budowę elektrowni jądrowej, 
jeszcze się nie zamortyzowały w stopniu, 
który od strony finansowej uzasadniałby 
likwidację energetyki jądrowej;
• energetyka jądrowa, z uwagi na niskie 
koszty produkcji energii elektrycznej, 
umożliwia subsydiowanie produkcji 
energii wytwarzanej na bazie innych 
źródeł, które wymagają dotowania ze 
strony państwa (np. OZE). 

Zatem nie obserwuje się w UE po-
wszechnego odwrotu od energetyki ją-
drowej – kraje Unii zastanawiają się nato-
miast, jak uchronić się przed ewentualną 
powtórką wydarzeń w Fukushimie oraz 
czy działające w nich elektrownie jądro-
we są wystarczająco odporne na skut-
ki kataklizmów pogodowych, błędów 
w obsłudze, ataków terrorystycznych itp. 
Przyszłościową rolę energetyki jądrowej 
trzeba widzieć nie tylko w kontekście 
możliwości zaspokojenia zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną w sposób gwa-
rantujący bezpieczeństwo energetyczne 
(akceptowalna cena, pewność dostaw), 
ale również przez pryzmat oddziaływa-
nia różnych technologii energetycznych 
na rozwój społeczno-gospodarczy kraju 

41 Tamże, s. 2.
42 Symptomatyczne jest, że w Wielkiej Brytanii – mimo doskonałych warunków wiatrowych (silne i stałe 

wiatry znad Atlantyku) – eksperci doszli do wniosku, iż farmy wiatrowe nie wystarczą i energetyka jądro-
wa musi nadal stanowić istotny składnik miksu energetycznego.

140 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo    xPaweł Wieczorek



(impulsy technologiczne, zamówienia, 
miejsca pracy). Europa poszukuje dzisiaj 
rozwiązania, które zapewniłoby konku-
rencyjność gospodarki europejskiej w wy-
miarze globalnym (zgodnie z założeniami 
strategii „Europa 2020”), przy jedno-
czesnym upowszechnieniu niskoemisyj-
nej gospodarki w perspektywie 2050 r. 
W warunkach globalizacji dostęp do ryn-
ku światowego uwarunkowany jest zdol-
nością do budowania nowych przewag 
komparatywnych, zwłaszcza o charakte-
rze innowacyjnym. Niektórzy uważają, 
że inwestowanie w energetykę jądrową 
– która wraz ze wzrostem wymagań bez-
pieczeństwa (efekt Fukushimy) będzie 
coraz droższa – może utrudnić rozwój in-
nych technologii energetycznych, w tym 
zwłaszcza odnawialnych, które mogłyby 
kreować wyższą wartość dodaną z gospo-
darczego i społecznego punktu widzenia.

W przypadku Polski na docelowy 
kształt sektora energetycznego i rolę, 
jaką mają w nim odgrywać źródła jądro-
we, wpłynie kilka specyficznych czyn-
ników, takich jak:
• dominacja wysokoemisyjnego węgla 
w strukturze nośników energii pier-
wotnej, związana z krajowymi zasobami 
tego surowca; 
• rosnące koszty wydobycia węgla 
i uciążliwość górnictwa dla środowiska 
naturalnego;

• ograniczony potencjał energetyki od-
nawialnej oraz wolne tempo jego wyko-
rzystania; 
• konieczność modernizacji znacznie zde-
kapitalizowanych mocy wytwórczych 
energetyki, a także rozbudowy potencja-
łu sektora w odpowiedzi na zwiększone 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, 
co wymaga ogromnych nakładów, oce-
nianych na 170 mld zł (nie licząc kosz-
tów budowy elektrowni jądrowych). 

Trzeba mieć świadomość, że wejście 
w technologie jądrowe oznacza zdeter-
minowanie kierunku rozwoju polskiej 
energetyki przynajmniej na 80-100 lat 
(20 lat budowy elektrowni i co najmniej 
60 lat ich eksploatacji). Utrwali też do-
minującą rolę dużych elektrowni, silnie 
powiązanych z kopalniami43, podczas gdy 
preferowanym kierunkiem na świecie 
jest obecnie rozbudowa energetyki roz-
proszonej, bazującej na małych i średnich 
obiektach. Jednocześnie tworzy się wa-
runki do rozwoju energetyki odnawialnej 
przez coraz powszechniejsze stosowanie 
takich technologii, jak: kolektory sło-
neczne, mikrowiatraki, pompy ciepła, 
domy pasywne, samochody elektryczne, 
mikrobiogazownie itp.44

Ewentualna rezygnacja Polski z planów 
budowy elektrowni jądrowych musi być 
powiązana z pytaniem o alternatywne spo-
soby zaspokojenia zwiększonych potrzeb 

43 Chodzi o 19 tzw. elektrowni systemowych (zwanych też elektrowniami zawodowymi), w których energia 
elektryczna wytwarzana jest przez spalanie węgla brunatnego i węgla kamiennego. Produkują one  75% 
całości energii zużywanej w kraju, zaś do największych należą: Bełchatów, Opole, Turów, Połaniec, Ko-
zienice, Rybnik oraz Dolna Odra.

44 J. Popczyk: Energetyka rozproszona na rzecz klienta – rynku – pakietu energetyczno-klimatycznego, Insty-
tut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2010 r.; oprac. dostępne na portalu Instytutu na rzecz Ekorozwoju 
<www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/broszury/id/18/file/73/option/save/>.
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na energię elektryczną, dostarczaną po 
akceptowalnej społecznie cenie, z posza-
nowaniem wymogów ekologicznych UE. 
Pole wyboru obejmuje następujące opcje.

Unowocześniona 
energetyka węglowa

Krajowe zasoby węgla są stosunkowo 
duże45, jednak w miarę eksploatacji obec-
nie udostępnionych złóż rosną koszty 
wydobycia, bowiem surowiec ten trzeba 
czerpać z coraz trudniejszych pokładów 
(głębiej położonych, bardziej złożonych 
pod względem geologicznym, stanowią-
cych zagrożenie wybuchowe). Pozyskiwa-
nie nowych złóż – z uwagi na niezbędne 
nakłady oraz protesty społeczne (np. 
związane z potencjalną eksploatacją zło-
ża Legnica czy rozpoczęciem eksploatacji 
odkrywki Tomisławie niedaleko jezio-
ra Gopło) – przebiega wolno i z dużymi 
trudnościami.

Z powodu polityki klimatycznej UE sy-
tuacja energetyki węglowej będzie coraz 
trudniejsza. Bez upowszechnienia nisko-
emisyjnych technologii węglowych, które 
nie są jeszcze dobrze rozwinięte i dalekie 
są od skomercjalizowania – koszty pro-
dukcji energii elektrycznej z węgla będą 
dramatycznie rosły wskutek wzrostu cen 

45 Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego wynoszą 44,3 mld t (stan z grudnia 2009 r.), 
zaś zasoby złóż zagospodarowanych – 17 mld t. Analogiczne dane dla węgla brunatnego wynoszą:14,9 
mld t (zasoby bilansowe) oraz 1,8 mld t (zasoby zagospodarowane); dane Państwowego Instytutu Geo-
logicznego <www.pgi.gov.pl>

46 Nawet przy pełnej realizacji programu modernizacji polskiej energetyki w jego najbardziej optymistycz-
nym wariancie, w 2030 r. wciąż 47% energii będzie wytwarzane przez elektrownie węglowe.

47 Koszty inwestycji i zobowiązań poniesione w przeszłości (koszty historyczne), które nie zostały jeszcze 
odzyskane przez inwestorów ze sprzedaży energii elektrycznej i innych usług i nie będą możliwe do odzy-
skania na rynku konkurencyjnym.

48 Elektrownie gazowe są łatwiejsze w realizacji (cykl inwestycyjny trwa około 4 lat) i wymagają niższych 
nakładów inwestycyjnych w porównaniu z innymi konwencjonalnymi źródłami energii, nie mówiąc już 

uprawnień do emisji CO2. Technologie 
węglowe trzeba w Polsce traktować jako 
rozwiązanie przejściowe, choć w polskich 
warunkach będą one niezbędne jeszcze 
przez bardzo długi czas46. Nie można jed-
nak zbyt dużo inwestować w te technolo-
gie, z uwagi na ryzyko pojawienia się tak 
zwanych kosztów osieroconych47. 

Technologie podziemnego zgazowania 
węgla w złożu oraz CCS wciąż znajduje 
się w fazie testów, a możliwości ich wdro-
żenia na skalę przemysłową do 2030 r. 
są pod znakiem zapytania. Trzeba także 
pamiętać, że instalacje CCS umożliwiają 
redukcję emisji CO2, ale nie mają wpły-
wu na emisję pozostałych gazów spalino-
wych, które często stanowią istotniejszy 
problem środowiskowy niż emisje dwu-
tlenku wegla. Ponadto nie przyczyniają się 
do produkcji energii (wręcz przeciwnie – 
zmniejszają sprawność elektrowni o około 
7%) – inwestycje poniesione w tym zakre-
sie nie będą zatem skutkowały zwiększe-
niem bezpieczeństwa energetycznego czy 
dywersyfikacją zaopatrzenia w nośniki 
energii.

Energetyka gazowa

Ta opcja ma wiele zalet48, ale także dwie 
poważne wady – koszty paliwa mają duży 
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udział w całkowitym koszcie wytworze-
nia energii elektrycznej (powoduje to sil-
ny wpływ ceny gazu na cenę prądu), lecz 
przede wszystkim konieczny jest import 
blisko 75% zapotrzebowania krajowego 
na gaz ziemny z kierunku wschodniego, 
co koliduje z wymaganiami bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. Sytuacja pod 
tym względem częściowo zmieni się wraz 
z zapewnieniem regularnych dostaw gazu 
skroplonego LNG przez budowany aktu-
alnie terminal (gazoport) w Świnoujściu, 
który ma być gotowy w czerwcu 2014 r. 
W tym kontekście szczególne znaczenie 
miałoby rozpoczęcie eksploatacji krajo-
wych zasobów gazu łupkowego, ocenia-
nych na 500-800 mld m3 (tzw. zasoby 
wydobywane), kilkakrotnie większych 
od złóż konwencjonalnego gazu ziemnego 
w Polsce (140 mld m3). W ciągu 2-3 lat za-
soby gazu łupkowego powinny zostać osta-
tecznie zweryfikowane, zaś za kolejne 5-7 
lat może się rozpocząć ich eksploatacja na 
skalę przemysłową, co jednak uwarunko-
wane jest pozyskaniem niezbędnych tech-
nologii spełniających standardy ochrony 
środowiska, a także kapitału49. Zachętą 
dla inwestorów są niskie koszty uzyskania 
koncesji na poszukiwanie złóż, a także nie-
wielkie – w porównaniu z innymi krajami 
– stawki opłat eksploatacyjnych.

Rozpoczęcie eksploatacji złóż gazu łup-
kowego w Polsce na skalę przemysłową 
dałoby energetyce duże ilości gazu tańsze-
go od gazu importowanego z Rosji. W kon-
sekwencji mogłyby się zmienić dotych-
czasowe oceny opłacalności wytwarzania 
energii elektrycznej z wykorzystaniem 
różnych źródeł, które dzisiaj wskazują na 
energetykę jądrową jako najtańszy sposób 
produkcji energii. Dostępność gazu krajo-
wego po cenie 200-250 dolarów/1000 m3 
ze źródeł niekonwencjonalnych mogłaby 
zwiększyć atrakcyjność kosztową elektro-
wni gazowych i spowodować, że wytwa-
rzanie energii elektrycznej z gazu będzie 
bardzo konkurencyjną technologią, mającą 
przy tym liczne zalety, w tym akceptację 
społeczną50. Rozwój elektrowni gazowych 
jest o tyle istotny, że mogą one stano-
wić rezerwowe źródła mocy, niezbędne 
w związku z nieciągłą pracą OZE. 

Źródła odnawialne

W Polsce istotnymi barierami w wyko-
rzystywaniu OZE są relatywnie niewiel-
kie zasoby energii odnawialnej dostępne 
w kraju, a także wysoki koszt wytworze-
nia energii elektrycznej z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych, co powoduje ko-
nieczność znacznego ich dotowania przez 
państwo. Największy potencjał wzrostu 

 o energetyce jądrowej. Ponadto charakteryzują się wyższą niż układy klasyczne sprawnością (56%), 
zaś gaz ziemny jest czystym nośnikiem energii i zanieczyszcza atmosferę w znacznie mniejszym stopniu 
niż paliwa stałe. Zaletą elektrowni gazowych jest także to, że w zasadzie nie generują odpadów. Zob. 
A. Kaczmarek: Analiza uwarunkowań rozwoju elektrowni i elektrociepłowni gazowych i gazowo-parowych, 
„Energetyka”, czerwiec 2010 r., s. 5; artykuł dostępny w witrynie <www.cire.pl>, zakładka „materia-
ły problemowe”. P. Kukurba: Polsce potrzebne są elektrownie gazowe, „Wirtualny Nowy Przemysł”, 
20 listopada 2009 r.

49 M. Wilczyński: Gaz łupkowy – szansa, czy zagrożenie, Instytut im. E. Kwiatkowskiego, Warszawa, czer-
wiec 2011 r. 

50 Wł. Mielczarski: Program…, op. cit., s. 7.  
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mają spalarnie biomasy oraz energetyka 
wiatrowa.

Krajowe rolnictwo może wyasygnować 
do produkcji biomasy energetycznej mak-
symalnie 830 tys. ha – przekroczenie tego 
pułapu odbije się negatywnie na produkcji 
żywności oraz walorach środowiskowych 
rolnictwa. Nie jest to dużo i w konse-
kwencji biomasa może wkrótce stać się 
towarem deficytowym, zwłaszcza gdy 
po 2015 r. zacznie się rozwijać produkcja 
biopaliw płynnych drugiej generacji. Wy-
budowanie spalarni biomasy nie należy 
do kosztownych przedsięwzięć, ale z ko-
lei źródło to charakteryzuje się wysokimi 
kosztami eksploatacji, a ponadto spalarnie 
biomasy emitują do atmosfery czad (tle-
nek węgla – CO) oraz pyły51.

W latach 2005–2010 moc zainstalowa-
na elektrowni wiatrowych powiększyła się 
w Polsce 8,5 razy: ze 124 do 1055 MW(e). 
Niewątpliwą zaletę tego źródła stanowi 
„darmowe” paliwo oraz brak emisji dwu-
tlenku węgla i zanieczyszczeń.

Jednocześnie farmy wiatrowe mają 
liczne wady, wśród których wymienić 
trzeba zwłaszcza:
• bardzo wysokie koszty wytworzenia 
energii elektrycznej, 2-3 razy wyższe 
niż w elektrowniach jądrowych i wę-
glowych; powoduje to konieczność do-
towania produkcji energii w farmach 
wiatrowych (np. w formie „zielonych 
certyfikatów”), co podnosi jej cenę dla 
odbiorców końcowych;

• brak możliwości pracy w tak zwanej 
podstawie obciążenia sieci (wyklucza to 
możliwość oparcia krajowego systemu 
elektroenergetycznego na takim źródle);
• bardzo niski współczynnik wykorzy-
stania mocy, związany ze zmiennością 
warunków atmosferycznych (wiatr nie 
zawsze wieje albo wieje za słabo) – w pol-
skich warunkach 17-22% na lądzie i około 
35% na morzu;
• konieczność budowy dodatkowych, sta-
bilnych źródeł mocy w systemie (głównie 
elektrowni gazowych), które mogą być 
uruchomione w momencie, gdy wiatr nie 
wieje – co rodzi dodatkowe koszty;
• sieć energetyczna odbierająca energię 
wyprodukowaną w farmach wiatrowych 
musi mieć pięciokrotnie większą prze-
pustowość w porównaniu z sytuacją, gdy 
źródłem energii są elektrownie konwen-
cjonalne, co zwiększa koszty infrastruk-
tury przesyłowej;
• okres eksploatacji farmy wiatrowej 
(20-25 lat) jest znacznie krótszy niż 
elektrowni jądrowej (60 lat i więcej);
• zajmowanie rozległych obszarów, przy 
jednoczesnym generowaniu relatywnie 
niewielkich ilości energii elektrycznej;
• brak pełnego udokumentowania wpły-
wu na środowisko (emisja uciążliwego 
hałasu o niskich częstotliwościach).

Wariant optymalny
Wobec narastającego konfliktu między 
zwiększającym się zapotrzebowaniem na 

51 W odniesieniu do CO2, spalarnie biomasy klasyfikowane są jako technologie bezemisyjne (zakłada się, 
że rośliny energetyczne wychwytują CO2 emitowany przez spalarnie biomasy, przez co praca spalarni nie 
wpływa na ogólny bilans CO2 w atmosferze).
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energię a coraz bardziej rygorystyczny-
mi wymaganiami ochrony środowiska 
– zwłaszcza związanymi z efektem cie-
plarnianym, będącym w dużej części wy-
nikiem spalania paliw kopalnych – wdro-
żenie energetyki jądrowej ma podstawowe 
znaczenie dla możliwości redukcji emisji 
CO2, zapewnienia dostaw energii elek-
trycznej po akceptowalnej społecznie 
cenie, a także dla dywersyfikacji źródeł 
zaopatrzenia w nośniki energii pierwotnej. 
Rozpoczęcie na skalę przemysłową eks-
ploatacji gazu łupkowego może zmienić 
ocenę konkurencyjności energetyki jądro-
wej w stosunku do źródeł gazowych. 

W praktyce – o ile uda się zmobilizować 
wystarczające środki finansowe – uzasad-
niony wydaje się wielokierunkowy rozwój 
polskiej energetyki, obejmujący:
• inwestycje w redukcję zużycia energii 
(poprawa efektywności energetycznej 
gospodarki);
• unowocześnienie energetyki konwen-
cjonalnej (nowsze technologie wytwór-
cze i tzw. czyste technologie węglowe, 
w tym ewentualnie CCS);
• rozwój źródeł gazowych;
• rozwój OZE (proporcjonalnie do moż-
liwości i potrzeb Polski);
• uruchomienie elektrowni jądrowych, 
z których pierwsza powinna rozpocząć 
pracę najpóźniej w 2022 r.

Decyzja o budowie w Polsce elektro-
wni jądrowych oceniana jest niekiedy 
jako krok ryzykowny, który nie tylko 
nie rozwiąże problemów polskiej ener-
getyki, lecz nawet może zaciążyć na 
perspektywach innych źródeł energii. 
Czynnikiem utrudniającym kształ-
towanie struktury nośników energii 
pierwotnej zgodnie z długofalowymi 
potrzebami Polski, przy uwzględnieniu 
międzynarodowych zobowiązań z tym 
związanych, jest zwłaszcza niejasna 
wciąż sytuacja w odniesieniu do kra-
jowych zasobów gazu łupkowego. Po-
nieważ potencjał odnawialnych źródeł 
energii, a także możliwości poprawy 
efektywności energetycznej polskiej 
gospodarki wydają się często przesza-
cowane, rezygnacja z energetyki jądro-
wej zwiększyłaby ryzyko, że w Polsce 
energia elektryczna wkrótce stałaby 
się dobrem rzadkim, trudno dostęp-
nym (z uwagi na cenę) dla części od-
biorców.

dr PAWEŁ WIECZOREK specjalizuje 
się w problematyce bezpieczeństwa 
ekonomicznego Polski oraz gospo-
darczych aspektów procesu integracji 
europejskiej
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Współpraca 
międzynarodowa

Kontrole programów 
współpracy transgranicznej

Każdy program współpracy transgranicznej jest prowadzony w dwóch 
państwach. Jego realizacji nie da się w pełni ocenić dokonując kontroli 
tylko w jednym państwie. Celowe są zatem kontrole wspólne lub koor-
dynowane z udziałem dwóch najwyższych organów kontroli.

Współdziałanie NOK Grupy Wyszehradzkiej

1 Na temat wcześniejszej współpracy zob. J. Mazur: Działania najwyższych organów kontroli w okresie 
kryzysu finansowego. Zebranie prezesów NOK Grupy Wyszehradzkiej, „Kontrola Państwowa” nr 5/2010 
i wymieniona tam literatura. 

JACEK MAZUR

Od kilkunastu lat najwyższe organy kon-
troli (NOK) krajów Grupy Wyszehradz-
kiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier), 

a także Austrii i Słowenii (tzw. grupa 
V 4+2) blisko współpracują ze sobą. Co-
roczne spotkania prezesów umożliwiają 
dyskusje i poznanie dobrych praktyk 
stosowanych przez inne instytucje1.
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Na tegorocznym zebraniu, które od-
było się 22 i 23 września w Luhačovi-
cach (Czechy), Najwyższą Izbę Kontro-
li reprezentowali: radcy prezesa NIK 
Stanisław Jarosz i Jacek Mazur oraz 
Wiesław Karliński – wicedyrektor De-
partamentu Strategii Kontrolnej NIK. 
Przedmiotem dyskusji były między in-
nymi: wykorzystanie narzędzi informa-
tycznych w pracy NOK; sporządzanie 
zbiorczych sprawozdań o zarządzaniu 
środkami UE; kontrolowanie unijnych 
programów współpracy transgranicznej; 
ważniejsze tematy zbliżającego się ze-
brania szefów NOK Unii Europejskiej.

Narzędzia informatyczne
Przedstawiciele NOK Czech, Słowenii 
i Austrii poinformowali o stanie aktu-
alnym i planach rozwoju systemów za-
rządzania procesami kontroli i obiegu 
dokumentów. W Austrii do systemu 
informatycznego wbudowano elementy 
analizy ryzyka, wykorzystywane w pla-
nowaniu kontroli, na przykład jednostek 
samorządu terytorialnego. NOK Słowa-
cji tworzy system informatyczny, któ-
ry jest elementem krajowego projektu 
rozwoju e-administracji i docelowo ma 
służyć nie tylko zarządzaniu procesem 
kontroli, lecz także wymianie informacji 
między organami państwa. Umożliwi to 
wykorzystywanie w kontroli informacji 
zawartych w rejestrach publicznych.

Referat wygłoszony przez reprezen-
tanta NIK Wiesława Karlińskiego doty-
czył wykorzystania narzędzi IT na róż-
nych etapach procesu kontrolnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpo-
średniego wspomagania czynności kon-
trolnych. Pozyskiwanie danych wprost 

z systemów informatycznych jednostek 
kontrolowanych ma duże znaczenie dla 
sprawności postępowania kontrolne-
go, choć stosowanie narzędzi informa-
tycznych przez kontrolerów wywołuje 
trudności (problem ten podnosi wiele 
organów kontroli). Zainteresowanie 
uczestników zebrania wzbudziła in-
formacja, że mimo różnorodności sy-
stemów funkcjonujących w polskiej 
administracji, NIK z powodzeniem wy-
korzystuje narzędzia informatyczne na 
przykład w kontroli budżetowej, bez-
pośrednio pozyskując i analizując dane 
z systemów księgowych w około 97% 
kontrolowanych jednostek. Przedsta-
wione zostały też główne cechy progra-
mu komputerowego Pomocnik Kontro-
lera, który wspomaga import, analizę 
i badanie statystyczne danych, w tym 
ksiąg rachunkowych.

Sprawozdania 
o zarządzaniu środkami UE
Znaczna skala środków unijnych, które 
są wykorzystywane w państwach człon-
kowskich oraz bezpośrednio przez Ko-
misję Europejską i agencje wykonawcze 
powoduje, że coraz ważniejsze staje się 
właściwe zarządzanie nimi, nadzór i kon-
trola wykorzystania. Rośnie też znacze-
nie informowania o tym opinii publicz-
nej i organów poszczególnych państw. 
Obok rządów i administracji rządowej, 
bezpośrednio uczestniczących w euro-
pejskim procesie decyzyjnym, chodzi 
zwłaszcza o narodowe parlamenty, któ-
re powinny rozwijać funkcję kontrolną 
w tym obszarze.

Najwyższe organy kontroli mogą tu 
odegrać szczególną rolę, przedkładając 

Nr 5/wrzesień-październik/2011 147 

Kontrole współpracy transgranicznej        współpraca międzynarodowa  



parlamentom zbiorcze sprawozdania 
o zarządzaniu środkami UE:
• chodzi o przedstawienie całościowej, 
a zarazem syntetycznej informacji i oceny;
• jest to tematyka trudna nawet dla 
specjalistów, zatem niezależnie od tego, 
że sprawozdania z kontroli ETO oraz 
dokumenty Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji są dostępne w językach 
państw członkowskich – potrzebne są 
dodatkowe materiały, ujęte w sposób 
przystępny i przejrzysty, zawierające 
informacje dostosowane do potrzeb 
odbiorców;
• sprawozdania NOK mogą zawierać 
dodatkowe informacje i komentarze, 
a także krytyczną ocenę ustaleń Komi-
sji i ETO dotyczących danego państwa; 
mogą łączyć analizę zarządzania finan-
sowego UE z analizą wykorzystania 
środków unijnych w danym państwie; 
mogą też formułować postulaty pod 
adresem parlamentu i rządu;
• sprawozdania sporządzane przez NOK 
z reguły są rozpatrywane przez parla-
ment lub jego komisje, co umożliwia 
wywarcie wpływu na rząd i podległą 
mu administrację na rzecz wprowadze-
nia zmian zarówno w rozwiązaniach 
krajowych, jak i domagania się zmian 
w mechanizmach zarządzania finanso-
wego UE.

Spośród sześciu NOK krajów grupy 
V 4+2 coroczne sprawozdania o zarzą-
dzaniu środkami UE sporządzają NOK 
Austrii, Czech i Węgier. Z przedstawio-
nych referatów wynika, że sprawozda-
nia te różnią się sposobem przygotowa-
nia, materiałem źródłowym i koncepcją 
opracowania. Opierają się na wynikach 
własnych kontroli, kontrolach ETO 

i Komisji Europejskiej oraz publicznie 
dostępnych dokumentach krajowych 
i unijnych. Są przedmiotem zaintereso-
wania komisji parlamentarnych i innych 
organów państwa (w Austrii – również 
parlamentów regionalnych), a także in-
stytucji unijnych.

Kontrolowanie współpracy 
transgranicznej
Programy współpracy transgranicznej 
to programy operacyjne realizowane 
w regionach usytuowanych wzdłuż we-
wnętrznych i niektórych zewnętrznych 
granic lądowych Unii Europejskiej oraz 
w pewnych obszarach nadmorskich. Za 
ich pomocą wdraża się działania współ-
finansowane z funduszy strukturalnych 
w perspektywie finansowej 2007–2013. 
Celem jest promowanie współpracy 
i bezpośrednich kontaktów wspierają-
cych rozwój gospodarczy i społeczny oraz 
ochronę środowiska w obszarach przygra-
nicznych, charakteryzujących się zwykle 
niższym poziomem rozwoju w porówna-
niu ze średnią krajową. Poszczególne pro-
jekty mają sprzyjać budowie powiązań 
„ponad granicami” pomiędzy samorzą-
dami lokalnymi, instytucjami edukacyj-
nymi, organizacjami pozarządowymi czy 
instytucjami kulturalnymi. Potencjalni 
beneficjenci to jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki organizacyj-
ne tworzone przez organy państwa dla 
świadczenia usług publicznych, organi-
zacje pozarządowe, izby: gospodarcze, 
handlowe i rzemieślnicze, szkoły wyższe, 
instytucje publiczne prowadzące działal-
ność edukacyjną lub badawczą, instytucje 
kultury, kościoły i związki wyznaniowe, 
euroregiony. Zasadą jest, że każdy pro-
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jekt musi wykazywać znaczący „wpływ 
transgraniczny”2.

W Unii Europejskiej funkcjonują 
obecnie 52 programy współpracy trans-
granicznej, dla których w perspektywie 
finansowej 2007–2013 zaplanowano do-
finansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na 
łączną kwotę 5,6 mld euro. Kraje grupy 
V 4+2 przyjęły 9 takich programów:

W referatach przedstawicieli NOK 
Czech, Słowenii i Węgier przedstawio-
no doświadczenia z kontroli wcześniej-
szych programów współpracy transgra-
nicznej (Interreg IIIA). Były to kontrole 
przeprowadzone w latach 2006–2007, 
w ramach jednego państwa, bez nawią-

zywania współpracy z innym organami 
kontroli.

Kontrolę NIK, która była częścią rów-
noległej polsko-słowackiej kontroli pro-
gramu współpracy transgranicznej3, 
omówił autor artykułu. Najwyższa Izba 
Kontroli zbadała powołanie i skutecz-
ność funkcjonowania wspólnej struk-
tury organizacyjnej, powstałej na po-
trzeby zarządzania, wdrażania i kontroli 
programu, jak również realizację przez 
beneficjentów poszczególnych projek-
tów pod względem legalności, rzetelno-
ści i gospodarności.

Badaniami objęto okres 2007–2009, 
a więc pierwsze trzy lata działania 
programu. Polska i Słowacja powoła-

2 Zob. portal funduszy europejskich – programy europejskiej współpracy terytorialnej,  
<http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Wspolpracatransgraniczna.aspx>. 

3 Informacja o wynikach kontroli „Realizacja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzecz-
pospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007–2013”, Warszawa, grudzień 2010 r., 

 <http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,7233.html>.

Tabela 1. Wykaz programów współpracy transgranicznej w krajach grupy V 4+2

Program operacyjny
Środki UE 

(euro)
Środki publiczne 

krajowe (euro)
Środki publiczne 

ogółem (euro)

Czechy – Polska 219 459 344 38 728 123 258 187 467

Polska – Słowacja 157 407 763 27 777 840 185 185 603

Słowacja – Czechy 92 740 141 16 365 908 109 106 049

Austria – Czechy 107 435 393 18 959 187 126 394 580

Węgry – Słowacja 176 496 479 31 146 437 207 642 916

Austria – Słowacja 59 906 355 13 531 788 73 438 143

Austria – Węgry 82 280 309 18 584 114 100 864 423

Słowenia – Austria 67 111 477 11 843 203 78 954 680

Słowenia – Węgry 29 279 283 6 613 874 35 893 157

Ogółem 992 116 544 183 550 474 1 175 667 018

Źródło: Materiały z konferencji.
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ły wspólną strukturę organizacyjną do 
zarządzania i wdrażania programu: pol-
skiemu Ministerstwu Rozwoju Regio-
nalnego powierzono zadania instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej, 
zaś do pełnienia funkcji instytucji audy-
towej wyznaczono polskie Ministerstwo 
Finansów. Oba ministerstwa właściwie 
realizowały zadania, rzetelnie przygo-
towały i w terminie przekazały Komi-
sji Europejskiej wymagane dokumenty, 
takie jak „Ocena ex-ante”, „Opis syste-
mu zarządzania i kontroli”, „Strategia 
komunikacji” oraz roczne sprawozdania 
z realizacji programu, które następnie 
zostały przez Komisję zaakceptowane. 

Podczas kontroli ujawniono istotne 
opóźnienie w wykorzystaniu środków 
programu: do końca I kwartału 2010 r. 
dokonano płatności na rzecz beneficjen-
tów w wysokości 4,8 mln euro, czyli 
zaledwie 3% ogólnej kwoty. W ocenie 
NIK, tak niskie spożytkowanie pienię-
dzy wynikało stąd, że Komisja Euro-
pejska zatwierdziła program dopiero 
w grudniu 2007 r., co uniemożliwiało 
wykorzystanie środków przewidzianych 
na 2007 r. (22,3 mln euro) oraz powo-
dowało, że w 2008 r. najwięcej czasu 
poświęcono na przygotowanie struktur 
organizacyjnych, zamiast na realizację 
projektów. Drugą przyczyną opóźnień 
było przeprowadzenie pierwszego nabo-
ru wniosków o dofinansowanie dopiero 
w okresie sierpień – październik 2008 r. 
oraz wybór tych wniosków przez Komi-
tet Monitorujący dopiero w okresie od 
marca do maja 2009 r. Wpłynęło to na 
opóźnienie procesu wykorzystywania 
środków, bowiem dopiero później – to 
jest w połowie trzeciego roku funkcjo-

nowania programu – możliwe było za-
wieranie umów z beneficjentami.

Kontrola NIK została zrealizowana 
przez Delegaturę w Rzeszowie, we współ-
działaniu z jednostkami NOK Słowacji 
(delegaturami w Koszycach i Preszowie). 
W sierpniu 2008 r. dyrektorzy delegatur 
uzgodnili wstępny zamiar jej przeprowa-
dzenia. Najwyższa Izba Kontroli opraco-
wała projekt programu kontroli, który 
został uzgodniony ze stroną słowacką. 
Następnie oba NOK umieściły kontro-
lę w swoich planach pracy. W pierwszej 
połowie 2010 r. odbyła się kontrola na 
miejscu. Na spotkaniu w marcu 2010 r. 
strony podzieliły się wstępnymi ustale-
niami, a we wrześniu przedyskutowano 
całość ustaleń oraz uzgodniono pod-
stawowe tezy wspólnej informacji. Do 
podpisania tego dokumentu jednak nie 
doszło, bowiem stwierdzono, że wobec 
opóźnień w realizacji programu (a przez 
to niezrealizowania większości badanych 
projektów), ustalenia dotyczą przede 
wszystkim zarządzania programem, czyli 
głównie polskich instytucji. Postanowio-
no o kontynuowaniu w latach 2012–2013 
kontroli programu, co może stworzyć 
podstawę do wspólnej informacji.

W trakcie dyskusji przedstawiciele 
urzędu kontrolnego Czech zapropono-
wali rozważenie możliwości współdzia-
łania NOK w kontrolowaniu unijnych 
programów współpracy transgranicz-
nej. Każdy program jest prowadzony 
w dwóch państwach, zaś w każdym 
projekcie – poza projektami infrastruk-
turalnymi – musi być co najmniej dwóch 
partnerów z dwóch różnych państw 
członkowskich biorących udział w pro-
gramie. Realizacji programu nie da się 
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w pełni ocenić prowadząc kontrolę tyl-
ko w jednym państwie – współpraca 
dwóch NOK jest tu nie tylko pożądana, 
ale wręcz niezbędna. Celowe jest zatem 
prowadzenie kontroli wspólnych lub ko-
ordynowanych w tym obszarze. 

Wstępna koncepcja takiej kontroli 
może być następująca:
• celem kontroli byłaby ocena wyko-
nywania programu z punktu widzenia 
zgodności z przepisami prawa krajowe-
go i unijnego (cenna będzie zwłaszcza 
ocena „efektu transgranicznego”);
• kontrola byłaby prowadzona na pod-
stawie tych samych kryteriów doboru 
próby (kontrola tych samych projektów 
po obu stronach granicy) i wspólnej li-
sty pytań;
• każdy NOK sporządziłby własne 
sprawozdanie z kontroli, następnie po-
wstałoby wspólne sprawozdanie.

Prezesi najwyższych organów kontroli 
V 4+2 zgodzili się, że NOK Czech za-
inicjuje prace na rzecz przeprowadzenia 
w 2013 r. kontroli równoległej unijnych 
programów współpracy transgranicznej.

Inne tematy
Podczas dyskusji przed zebraniem Ko-
mitetu Kontaktowego szefów NOK 
Unii Europejskiej (w Luksemburgu, 
13 i 14 października 2011 r.) rozpa-
trzono:
• informację NOK Czech o wprowadzo-
nym w 2011 r. mechanizmie koordynacji 
polityki gospodarczej państw UE (tzw. 
europejski okres oceny). Unijne zalecenia 
stanowią kryterium, na podstawie któ-
rego NOK mogą oceniać projekty ustaw 
budżetowych (jeśli mają takie uprawnie-
nia) oraz kontrolować działalność mini-
sterstw odpowiedzialnych w swoich kra-
jach za uwzględnienie owych zaleceń.
• informację NOK Węgier o pracach 
nad unijnym rozporządzeniem finanso-
wym.

Następne zebranie prezesów NOK 
krajów grupy V 4+2 odbędzie się jesie-
nią 2012 r. na Węgrzech.

dr JACEK MAZUR, radca prezesa NIK
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1 Delegaci z Peru oraz Kolumbii nie byli obecni.
2 INTOSAI Development Initiative – IDI.

Walka z korupcją i praniem pieniędzy

Spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI

Piąte spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI do spraw Walki z Korup-
cją i Praniem Pieniędzy odbyło się w Pradze 13 i 14 września 2011 r. 
W obradach, którym przewodniczyli Ezzat Saleh Abd El Hameed 
i Mohamed Khalil, reprezentujący egipski najwyższy organ kontroli 
państwowej, wzięli udział przedstawiciele instytucji członkowskich 
grupy: Chile, Chin, Czech, Ekwadoru, Indonezji, Namibii, Niemiec, 
Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych1. Obserwatorem był Magnus Borge 
– dyrektor generalny Programu Rozwoju INTOSAI2.

ZBYSŁAW DOBROWOLSKI

Najwyższą Izbę Kontroli reprezento-
wali: Jacek Kościelniak, obecnie radca 
prezesa NIK oraz Zbysław Dobrowolski 
z delegatury w Zielonej Górze, ekspert 
ds. szkoleń IDI.

Obrady Grupy Roboczej INTOSAI 
do spraw Walki z Korupcją i Praniem 
Pieniędzy (INTOSAI Working Group 
on Fight Against Corruption and Money 
Laundering – WG FACML) poprzedziło 
międzynarodowe seminarium, zorgani-
zowane 12 września 2011 r. przez NOK 
z Czech, podczas którego referaty wygło-
sili: Miloslav Kala – wiceprezes czeskiego 
NOK – na temat roli NOK w ujawnianiu 

strat finansowych powodowanych zjawi-
skiem korupcji; Raluca Stefanuc – przed-
stawicielka Komisji Europejskiej, komórki 
ds. zwalczania przestępczości zorganizo-
wanej, która przedstawiła działania Ko-
misji Europejskiej w walce z korupcją; 
Martin Přiborský – reprezentujący Eu-
ropejski Urząd ds. Zwalczania Oszustw, 
który omówił strategię działania Urzę-
du; Radim Bureš – reprezentujący czeski 
oddział Transparency International – na 
temat roli NOK w budowaniu rzetelnego 
państwa. W końcowej części seminarium 
Uwe Schreiner – przedstawiciel NOK 
z Niemiec – przybliżył niemieckie regu-
lacje antykorupcyjne, a także ujawnione 
w trakcie kontroli nieprawidłowości w in-
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stytucjach publicznych, katalizujące zja-
wisko korupcji, takie jak słabość kontroli 
wewnętrznej czy niewłaściwy nadzór nad 
działalnością pracowników odpowiedzial-
nych za zakup sprzętu informatycznego. 
Na zakończenie seminarium István Spon-
ga z NOK Węgier zaprezentował zało-
żenia projektu wzmacniania rzetelności 
funkcjonowania węgierskich instytucji 
publicznych, realizowanego przez węgier-
ski najwyższy organ kontroli państwowej 
przy udziale NOK Holandii. Kjell Kri-
stian Dørum z NOK Norwegii omówił 
zadania Grupy Roboczej INTOSAI do 
spraw Kontroli Środowiska.

W pierwszym dniu obrad Grupy Robo-
czej Jacek Kościelniak przedstawił projekt 
wytycznych INTOSAI w sprawie roli naj-
wyższych organów kontroli państwowej 
we wzmacnianiu rzetelności, przejrzy-
stości i rozliczalności oraz racjonalnego 
gospodarowania mieniem państwowym3. 
Przypomniał, że do opracowania tych wy-
tycznych Grupa Robocza wyznaczyła na 
poprzednim posiedzeniu w Quito (Ekwa-
dor) podgrupę w składzie: Najwyższa 
Izba Kontroli (kierująca pracami podgru-
py) oraz NOK z Peru, Kolumbii i Egiptu. 
Projekt wytycznych, przygotowany przez 
przedstawicieli NIK Jacka Kościelniaka 
i Zbysława Dobrowolskiego, został zaak-
ceptowany przez NOK z Egiptu i Peru4 
oraz spotkał się z bardzo dobrym przyję-
ciem zgromadzonych. Wskazywano, że 
jego zaletą jest systematyzacja pojęć zwią-
zanych z koncepcją „dobrego rządzenia” 
(good governance).

Odnosząc się do wystąpienia przedsta-
wiciela IDI, Zbysław Dobrowolski, autor 
artykułu, w trakcie dyskusji podkreślił, że 
jednym z celów przyświecających two-
rzeniu wytycznych jest wypracowanie 
wspólnych pojęć dotyczących koncepcji 
„dobrego rządzenia”, czyli umiejętno-
ści efektywnego zarządzania w sektorze 
publicznym, tworzenia warunków do 
rozwoju gospodarczego i demokracji. Na-
wiązując do dyskusji zainicjowanej przez 
przedstawicieli IDI oraz amerykańskiego 
NOK na temat konieczności powiązania 
zjawisk korupcji i oszustwa, zaproponował 
definicje obydwu pojęć, które zebrani za-
aprobowali. Projekt wytycznych, prezen-
towanych przez Jacka Kościelniaka, został 
przyjęty przez członków Grupy Roboczej 
i skierowany do prac końcowych.

W dalszej części spotkania przedstawi-
ciel NOK Niemiec, które przewodniczą 
podgrupie (NOK Niemiec, Indonezji, 
Malezji i Iraku), omówił zaawansowanie 
przygotowania wytycznych określają-
cych rolę najwyższych organów kontroli 
państwowej w zwalczaniu korupcji oraz 
odzyskiwaniu nienależnie pozyskanych 
aktywów. Następnie reprezentantka ame-
rykańskiego najwyższego organu kontroli 
poinformowała o efektach działań ma-
jących na celu nawiązanie współpracy 
szkoleniowej z instytucjami międzynaro-
dowymi zajmującymi się problematyką 
walki z korupcją i praniem pieniędzy.

Kolejnym punktem było omówienie 
przyczyn niepodjęcia prac nad wytyczny-
mi dla NOK w zwalczaniu korupcji i pra-

3 Ang. Enhancing integrity, transparency, accountability and good governance for public assets.
4 NOK z Kolumbii nie uczestniczył w przygotowaniu wytycznych.
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nia pieniędzy. W trakcie dyskusji stwier-
dzono, że jedynie nieliczne NOK mają 
doświadczenie w kontroli działalności 
instytucji publicznych (jednostek anali-
tyki finansowej) zaangażowanych w prze-
ciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finan-
sowaniu terroryzmu. Reprezentant NOK 
Indonezji zauważył, że nie powinno to być 
przesłanką rezygnacji z opracowania ta-
kich wytycznych. Przedstawicielka ame-
rykańskiego NOK wskazała na potrzebę 
umacniania współpracy najwyższych or-
ganów kontroli z jednostkami analityki fi-
nansowej i organizacjami skupiającymi je, 
takimi jak: FATF (Financial Action Task 
Force)5, Specjalny Komitet Rady Europy 
Moneyval6, grupa robocza EGMONT, 
a także potrzebę wykorzystania doświad-
czeń NOK, które kontrolują działalność 
jednostek analityki finansowej.

Na wniosek Magnusa Borgea, Jacek 
Kościelniak zaprezentował ogólne założe-
nia kontroli polskiej jednostki analityki fi-
nansowej (obszary objęte kontrolą NIK). 
Z uwagi jednak na nieopublikowanie 
dotychczas informacji o wynikach kon-
troli działalności Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej i Departamentu 
Informacji Finansowej Ministerstwa Fi-
nansów, nie mógł przedstawić zebranym 
ustaleń kontrolnych, lecz jego wystąpie-
nie wzbudziło duże zainteresowanie.

Przedstawiciel NOK Norwegii, repre-
zentujący Grupę Roboczą INTOSAI do 
spraw Kontroli Środowiska, zapoznał ze-
branych z kierunkowymi propozycjami 
współpracy tej grupy z Grupą Roboczą 
do spraw Walki z Korupcją i Praniem 
Pieniędzy, którą uznał za najważniej-
szą w całym INTOSAI. Zwrócił uwagę 
zwłaszcza na potrzebę koordynacji prac 
obu grup. Na zakończenie tego punktu 
obrad Jean Pesme, przedstawiciel Ban-
ku Światowego, omówił zadania Banku 
w zwalczaniu nielegalnych zjawisk.

W dyskusji nad planem pracy Grupy 
Roboczej do spraw Walki z Korupcją 
i Praniem Pieniędzy autor artykułu pod-
kreślił znaczenie drugiego i czwartego 
celu grupy, to jest tworzenia bazy szko-
leniowej i informatycznej, służących 
rozwojowi potencjału NOK w skutecz-
niejszym zwalczaniu korupcji, oszustw 
i prania pieniędzy. Zaznaczył, że infor-
matyczna baza danych powinna zawierać 
informacje nie tylko – jak proponuje ro-
syjski NOK – o sposobie implementacji 
wytycznych INTOSAI przez najwyższe 
organy kontroli państwowej, ale także – 
praktyczne z punktu widzenia kontrole-
rów – o metodyce wykrywania nielegal-
nych zjawisk i studia przypadków (case 
study). Postulat ten spotkał się z aproba-
tą zebranych.

5 Międzyrządowy podmiot, który opracował 40 wytycznych dotyczących efektywnego zwalczania prania 
pieniędzy (40 rekomendacji FATF), a po zamachach terrorystycznych dodatkowo 9 specjalnych rekomen-
dacji dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

6 Który ocenia kraje członkowskie UE według zasad wypracowanych przez FATF (49 zaleceń) oraz odpo-
wiednich dyrektyw UE, Konwencji Rady Europy i ONZ, odnoszących się kwestii związanych ze zwalcza-
niem procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W skład komitetu wchodzą oprócz de-
legacji państw członkowskich, także przedstawiciele FATF, Grupy Egmont, Komisji Europejskiej, Banku 
Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ONZ, Interpolu.
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Na zakończenie obrad przypomniano 
zatwierdzony w Quito plan pracy Grupy 
Roboczej do spraw Walki z Korupcją i Pra-
niem Pieniędzy oraz wybrano NOK do re-
alizacji poszczególnych zadań. Najwyższe 
organy kontroli państwowej Chile i Rosji 
wyraziły gotowość przystąpienia do prac 
– pod przewodnictwem NIK – kończą-
cych projekt wytycznych w sprawie roli 
najwyższych organów kontroli państwo-
wej we wzmacnianiu rzetelności, przej-
rzystości i rozliczalności oraz racjonalnego 
gospodarowania mieniem państwowym. 
Do prac nad wytycznymi określający-
mi rolę najwyższych organów kontroli 
państwowej w zwalczaniu korupcji oraz 
odzyskiwaniu nienależnie pozyskanych 
aktywów, oprócz Niemiec, Indonezji, 
Malezji i Iraku, zgłosiły się także NOK 
Namibii i Polski. Gotowość opracowania 
wytycznych w sprawie roli najwyższych 
organów kontroli państwowej w zwalcza-
niu korupcji i prania pieniędzy wyraziły 
NOK Rosji i Polski. Koordynowania prac 
grup roboczych do spraw: Kontroli Śro-
dowiska oraz Walki z Korupcją i Praniem 
Pieniędzy podjęły się NOK Egiptu, Pol-
ski i Lesoto. Rozpoczęcie przygotowania 
szkoleń na temat problematyki korupcji, 
oszustw, nieprawidłowego zarządzania 
środkami publicznymi, zwalczania proce-
deru prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu zadeklarowały NOK Stanów 
Zjednoczonych, Polski, Ekwadoru i Leso-
to. NOK Rosji zobowiązał się do utworze-
nia informatycznej bazy danych, jednak na 
razie (z uwagi na ograniczone możliwości 
finansowe i kadrowe) jedynie w zakresie 
monitorowania stanu implementacji wy-
tycznych przez najwyższe organy kontroli 
państwowej.

NOK Niemiec, Ekwadoru i Egiptu pod-
jęły się przygotowania materiałów opraco-
wanych przez Grupę Roboczą w językach 
INTOSAI: angielskim, niemieckim, hi-
szpańskim, francuskim i arabskim. Przed-
stawiciele NOK Chile, Indonezji, Chin 
i Austrii poinformowali, że w najbliższym 
czasie aktywnie włączą się w działania 
poszczególnych zespołów; chiński NOK 
zadeklarował współpracę przy tworzeniu 
informatycznej bazy danych.

Podczas spotkania z przedstawicielami 
NIK Magnus Borge z uznaniem wyraził 
się o potencjale Izby. Był również zain-
teresowany aktywnością NOK krajów 
Grupy Wyszehradzkiej. Autor artykułu 
przedstawił główne punkty dwudnio-
wego seminarium krajów Grupy Wy-
szehradzkiej na temat roli najwyższych 
organów kontroli państwowej w prze-
ciwdziałaniu i zwalczaniu oszustw oraz 
korupcji, które odbyło się w Lublanie 
w kwietniu 2011 r. W seminarium tym 
wzięli udział przedstawiciele NOK Pol-
ski, Węgier, Czech, Słowenii oraz Słowa-
cji, a także szef Słoweńskiej Komisji ds. 
Przeciwdziałania Korupcji (podmiotu 
zbliżonego w swoim działaniu do Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego).

Czeski najwyższy urząd kontroli, jako 
gospodarz praskiego spotkania, przygo-
tował dla gości także program kultural-
ny, dzięki któremu mogli poznać zabyt-
ki Pragi.

dr ZBYSŁAW DOBROWOLSKI, De-
legatura NIK w Zielonej Górze, eks-
pert ds. szkoleń Programu Rozwoju 
INTOSAI
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Doświadczenia Hiszpanii

Partnerstwo publiczno-prywatne

Hiszpanie chętnie wykorzystują partnerstwo publiczno-prywatne do rea-
lizacji projektów związanych z infrastrukturą, transportem czy budowni-
ctwem. W 2010 r. wartość 13 umów realizowanych w ramach PPP wyno-
siła ponad 4 mld euro i była najwyższa w Europie. Wiele przedsięwzięć, 
takich jak obwodnica Madrytu, okazało się jednak finansową porażką.

1 Z 31 marca 2004 r. (DzUUE L 04.134.114).

ZDZISŁAW KASZUBA

Podstawy prawne
Powstanie partnerstwa publiczno-pry-
watnego (PPP) w Hiszpanii umożliwi-
ła ustawa z 1972 r. o koncesjach na bu-
dowę autostrad i dróg ekspresowych, 
która w 2003 r. została zastąpiona 
nową, dotyczącą koncesji na roboty bu-
dowlane. Ze względu na przeszłe uwa-
runkowania nazwy, wszelkie projekty 
realizowane w partnerstwie publiczno-
-prywatnym nazywane są koncesjami. 
Ostatni akt ustawodawczy odnoszący 
się do PPP to ustawa o zamówieniach 
publicznych z 2007 r., poszerzająca za-
gadnienia o nowy katalog zobowiązań 
partnera prywatnego oraz prezentująca 
nieznane wcześniej modele biznesowe 
realizacji przedmiotu partnerstwa. Po-

nadto PPP w Hiszpanii regulowane jest 
dyrektywą UE 2004/18/WE w spra-
wie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty bu-
dowlane, dostawy i usługi1 oraz inny-
mi przepisami prawnymi dotyczącymi 
różnie rozumianych koncesji w po-
szczególnych sektorach. 

W ustawodawstwie Hiszpanii wystę-
pują standardowe modele współpracy na 
podstawie prawa zamówień publicznych, 
bazującego na tak zwanym kontrakcie 
o współpracy, który może zostać zawarty 
wyłącznie pomiędzy administracją pub-
liczną a partnerem prywatnym. Stroną 
publiczną może być jednostka, której przy-
chody budżetowe nie pochodzą z operacji 
na rynku prywatnym (np. nie może to być 
spółka komunalna). Przedmiotem kon-
traktu nie może być projekt polegający 
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wyłącznie na budowie bądź dostarczeniu 
usługi; musi zawierać dodatkowo zapew-
nienie finansowania, utrzymania, eksplo-
atacji i zarządzania, wybudowania, wypo-
sażenia w instalacje itp. Kontrakt zawiera 
się wyłącznie wówczas, gdy na podstawie 
analiz przedrealizacyjnych wykazane zo-
stanie, że zamówienie nie może zostać 
wykonane w żaden inny sposób. 

Kontrakt koncesyjny charakteryzuje 
się następującymi cechami:

1. Projekt koncesyjny może zostać 
ogłoszony przez każdy szczebel admi-
nistracji publicznej.

2. Koncesja na roboty budowlane nie-
sie ze sobą pewne rodzaje ryzyka (np. bu-
dowlane, popytowe), które muszą zostać 
skatalogowane, a następnie oszacowane. 
Koncesjonariusz jest wynagradzany za 
przejęcie ryzyka w projekcie.

3. Całość bądź część przedmiotu za-
mówienia może zostać wykonana przez 
osoby trzecie (np. podwykonawców), 
co powoduje, że kontrakt koncesyjny 
może być przedmiotem obrotu pomię-
dzy partnerami prywatnymi.

4. Kontrakt musi zostać zawarty na 
określony czas, najdłużej na 40 lat.

5. Do realizacji kontraktu może zo-
stać powołana specjalna spółka celowa 
(SPV).

6. W pewnych okolicznościach, kie-
dy budżet projektu jest zagrożony, ad-
ministracja publiczna jest zobowiązana 
do jego zbilansowania, to znaczy musi 
dostosować przedmiot koncesji do moż-
liwości ekonomicznych, na przykład 
przez ograniczenie przedmiotu zamó-
wienia bądź zwiększenie przewidy-
wanych płatności na rzecz wykonawcy 
(partnera prywatnego).

7. W razie przedterminowego roz-
wiązania umowy, przedmiot koncesji 
przejmowany jest przez administrację 
publiczną, która musi zrekompenso-
wać straty koncesjonariuszowi. 

Zgodnie z prawem zamówień publicz-
nych, możliwe są 4 tryby przeprowadza-
nia zamówienia: przetarg otwarty, prze-
targ zamknięty, negocjacje z ogłoszeniem 
oraz dialog konkurencyjny. Projekty kon-
cesyjne ogłaszane są w ramach przetargu 
otwartego, przy czym zamknięcie finan-
sowe projektu nie jest konieczne przed 
przyznaniem zamówienia. Obecnie cię-
żar finansowania jest przenoszony prze-
ważnie na stronę publiczną. Planowane 
są zmiany sposobu domknięcia finan-
sowego, polegające na tym, że przedsię-
wzięcie powinno być finansowane co 
najmniej w 10% z własnych środków 
(zapewnionych przez udziałowców SPV 
– partnerów prywatnych bądź podmiot 
publiczny), natomiast finansowanie 
dłużne nie będzie mogło przekroczyć 
90% wartości nakładów inwestycyjnych. 
Finansowanie dłużne najczęściej odbywa 
się przez emisję obligacji, o gwarantowa-
nym wykupie przez rząd. 

Ponieważ w Hiszpanii żaden centralny 
organ rządowy nie jest odpowiedzialny 
za promowanie partnerstwa publiczno-
-prywatnego, nie istnieje także centralna 
baza danych o projektach. Skutkuje to 
brakiem przepływu informacji dotyczą-
cych know-how, doświadczeń i sposobów 
realizacji projektów pomiędzy poszcze-
gólnymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego, rządem i wspólnotami autono-
micznymi. Partnerstwo realizowane jest 
w sferze infrastruktury transportowej 
(lotniska, drogi, koleje, metro, autostra-
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dy), a także budownictwa użyteczności 
publicznej (szkoły, szpitale, uniwersyte-
ty, sądy, urzędy, więzienia, dworce kole-
jowe, spalarnie śmieci i inne). W 2010 r. 
wartość 13 umów realizowanych w ra-
mach PPP w Hiszpanii wynosiła ponad 
4 mld euro i była najwyższa w Europie. 
Przeciętny okres finansowania trwa oko-
ło 25 lat.

Z doświadczeniami Hiszpanii w dzie-
dzinie PPP mieli okazję zapoznać się 
przedstawiciele polskich instytucji, w tym 
Najwyższej Izby Kontroli, którzy wzięli 
udział w wyjeździe studyjnym do Madry-
tu zorganizowanym przez Ministerstwo 
Gospodarki2. Celem było przybliżenie 
tematyki związanej z partnerstwem pub-
liczno-prywatnym na podstawie działal-
ności wybranych instytucji – Minister-
stwa Gospodarki i Finansów (Ministerio 
de Economia y Hacjenda), Państwowe-
go Instytutu Kredytowego (Instituto de 
Credito Oficial), Generalnej Kontroli 
Administracji Państwowej (Intervención 
General de la Administración del Esta-
do), Hiszpańskiego Centrum Doskona-
łości i Wiedzy o PPP (Centro Espanol de 
Excelencia y Conocimiento de la Lola-
bracion Publico Privada), Prokuratury 
Generalnej (Fiscalía General del Estado), 
Trybunału Obrachunkowego (Tribunal 
de Cuentas) oraz firm realizujących takie 
przedsięwzięcia – Państwowego Przedsię-
biorstwa Infrastruktury Transportu Lą-
dowego (Sociedad Estatal de Infraestru-

cturas del Transporte Terrestre) i spółki 
Acciona SA.

Poniżej przedstawiono wybrane do-
świadczenia niektórych podmiotów i in-
stytucji dotyczące przedsięwzięć w for-
mule partnerstwa.

Pozyskanie 
zewnętrznego finansowania
Hiszpańskie Centrum Doskonałości 
i Wiedzy o PPP (CECOPP), to odpo-
wiednik polskiej fundacji Centrum 
PPP – prywatnej inicjatywy zajmującej 
się promocją idei i wiedzy o PPP, szko-
leniami, tworzeniem warunków skraca-
jących czas przygotowania projektów, 
opracowywaniem standardów umów 
i procedur. Powstało w celu przyspie-
szenia zmian w systemie PPP, zwłaszcza 
w sektorze usług budowlanych. Wspiera 
udział sektora prywatnego w projektach 
realizowanych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, w finansowaniu 
i zarządzaniu usługami publicznymi za-
równo dla rządu, jak i niezależnie od jego 
strefy wpływów.

W rozmowie z uczestnikami wyjazdu 
studyjnego przedstawiciele Centrum 
przypomnieli, że pierwsze projekty na za-
sadach koncesji zaczęto realizować w Hi-
szpanii pod koniec lat sześćdziesiątych 
XX wieku, ponieważ podstawowym ce-
lem rządu w owym czasie gdy brakowało 
dewiz było pozyskanie zewnętrznego fi-
nansowania przez hiszpańskie firmy bu-
dowlane. Przedsiębiorstwa hiszpańskie, 

2 W czerwcu 2011 r. Wśród 16 uczestników byli także przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, Centralnego Biura Śledczego, Prokuratury, Policji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
Ministerstwa Gospodarki.
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które budowały drogi w systemie kon-
cesyjnym, były motorem napędzającym 
gospodarkę i ściągającym dewizy. Przed 
1972 r., kiedy uchwalono ustawę regu-
lującą zasady umów koncesji dotyczące 
budowy autostrad i dróg ekspresowych, 
wykorzystywano istniejące regulacje 
prawne i na ich podstawie konstruowano 
pierwsze partnerstwa. 

Zaletą hiszpańskiego systemu z lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych było 
to, że zleceniodawcą i właścicielem in-
frastruktury było państwo, co oznaczało, 
iż inwestorzy i banki zawsze odzyskają 
zainwestowane środki. Budowało to pre-
stiż Hiszpanii jako wypłacalnego part-
nera, który zawsze reguluje swoje zobo-
wiązania. Normy prawne były stabilne 
praktycznie przez cały ten okres, choć 
był on trudny ze względu na przechodze-
nie od rządów Franco i scentralizowanej 
administracji, przez decentralizację i li-
beralizację, do rządów socjalistów. Nowe 
rządy partii socjalistycznej respektowały 
zawarte umowy koncesji i nie zmieniały 
funkcjonującego systemu. 

Dopiero po wejściu Hiszpanii do 
Unii Europejskiej pojawiły się proble-
my z rozbieżnością regulacji prawnych 
w stosunku do standardów europejskich. 
W 2003 r. wprowadzono nowe zasady 
dotyczące koncesji, pozostawiając jedno-
cześnie regulacje z 1972 r. Według przed-
stawiciela CECOPP, złe formułowanie 
celów oraz tak zwane „autostrady doni-
kąd” stały się podstawową przyczyną fa-
talnej sytuacji finansowej Hiszpanii. Jako 
przykład podał projekt obwodnicy M30 
w Madrycie, który spowodował lawinowy 
wzrost zadłużenia miasta do poziomów 
najwyższych w całej Europie. 

Kosztowna obwodnica Madrytu
Projekt obwodnicy Madrytu (Madrid 
Calle30), zrealizowanej w ramach PPP, 
jest jednym z największych projektów mu-
nicypalnych w Europie. Wartość szacunko-
wa inwestycji wynosiła około 5 mld euro. 
Przygotowanie merytoryczne, przeprowa-
dzenie postępowania w sprawie wyboru 
partnera prywatnego, a następnie budowa 
trwały cztery lata. 

Celem projektu było skrócenie czasu 
dojazdu do centrum, zmniejszenie licz-
by wypadków, redukcja hałasu i ograni-
czenie poziomu zanieczyszczeń powie-
trza, usunięcie bariery komunikacyjnej 
i poprawa jakości życia, bezpośrednie 
i pośrednie generowanie nowych miejsc 
pracy i dochodów, stworzenie nowych 
obszarów zielonych w centrum. 

Projekt składał się z kilku faz. W pierw-
szej miasto powołało komunalną spółkę 
celową. Następnie ta ogłosiła przetarg na 
roboty budowlane 14 odcinków drogo-
wych wraz z tunelami. Po jego rozstrzyg-
nięciu miasto ogłosiło wybór partnera 
prywatnego, odpowiedzialnego za utrzy-
manie i dostępność tej inwestycji. Spół-
ka zapłaciła za roboty budowlane wraz 
z zamknięciem fazy inwestycyjnej, co 
pozwoliło na wyłączenie tej pozycji z fi-
nansowania prywatnego i obniżenie kosz-
tów przedsięwzięcia. Partner prywatny 
dostaje wynagrodzenie za zapewnienie 
dostępności, obejmującej utrzymanie, 
konserwację i eksploatację. Miasto wy-
znaczyło aż 715 wskaźników dostępności, 
w projekcie zabrakło jednak wskazania 
automatycznych mechanizmów pomiaru 
realizacji założonych celów co kilka lat. 

Przyjęto strukturę projektu 3 razy 80, 
co oznacza, że miasto ma 80% udział 
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w aktywach (spółka PPP – przekształ-
cona ze spółki w pełni komunalnej po-
siada 20%), finansowaniu (partner pry-
watny 20% – środki własne; miasto 80% 
– kredyt) i gwarantowaniu inwestycji. 
Spowodowało to, że projekt obciążył 
znacząco dług Madrytu. Z organizacyj-
nego punktu widzenia, przeprowadze-
nie projektu było sukcesem, jednak pod 
względem finansowym zakończyło się 
porażką.

Dopiero w aneksie do umowy sprecy-
zowano standardy wykonywania usług 
dotyczące: reagowania na wypadki ko-
munikacyjne, konserwacji układu me-
lioracyjnego i nawierzchni, utrzymania 
poprawnego oznakowania oraz instalacji 
elektromechanicznych.

W ramach PPP w Madrycie rozważa 
się realizację projektu sprzątania mia-
sta oraz kontynuację budowy parkin-
gów. W zależności od typu parkingu, 
różny jest udział miasta w zapewnieniu 
stopy zwrotu inwestycji dla partnera 
prywatnego w postaci wynagrodzenia 
otrzymanego od miasta. Projekty pro-
wadzone na zasadach koncesji dotyczą 
parkingów w centrum – w miejscach, 
do których mieszkańcy dojeżdżają na 
zakupy czy do pracy. Parkingi w dziel-
nicach mieszkaniowych finansowane 
są z większym udziałem miasta w wy-
nagrodzeniu partnera. Nowe projekty, 
mające problemy z otrzymaniem finan-
sowania kredytowego z banków, planu-
je się zrealizować przez spółkę celową 
miasta, która w zamian za opłatę od 
miasta za zapewnienie dostępności zle-
ci realizację i utrzymanie tych parkin-
gów, a następnie sama będzie czerpać 
pożytki.

Największy wygrany
Hiszpański koncern Acciona SA, no-
towany na madryckiej giełdzie i dzia-
łający w 60 krajach (w tym w Polsce) 
w branży budownictwa infrastruktu-
ralnego, mieszkaniowego i przemysło-
wego, wytwarzania energii z wykorzy-
staniem czystych technologii, usług 
transportowych i logistycznych, a tak-
że komunalnych, jest jednym z najak-
tywniej działających przedsiębiorstw 
prywatnych w sferze PPP. 

Do znanych inwestycji firmy należą: 
most Ting Kau Bridge w Hongkongu, 
stacja kolejowa Kowloon w Chinach oraz 
Uniwersytet San Luis Potosi w Meksyku. 

Spółka Acciona Concessions ma 23 kon-
trakty w systemie PPP, o wartości 1467 
mld euro – 11 na drogi i mosty, 6 na szpi-
tale, 3 w kolejnictwie oraz na uniwersy-
tet, system zaopatrzenia w wodę oraz 
port morski. W ciągu ostatnich pięciu lat 
zawarła 4 umowy koncesyjne i PPP.

W ramach koncernu funkcjonuje też 
Acciona Hospital Services – spółka zaj-
mująca się projektowaniem, budowa-
niem, finansowaniem i zarządzaniem 
szpitalami w systemie PPP. Między in-
nymi zawarła trzydziestoletni kontrakt 
na budowę, finansowanie i prowadze-
nie szpitala Royal Jubilee Hospital 
w Kanadzie (na 500 łóżek, obsługują-
cego 300 tys. mieszkańców).

Przedstawiciele firmy zapoznali go-
ści z Polski z wieloma typami projektów 
i ich struktur finansowych. Dużą część 
prezentacji stanowiły kwestie związane 
z teorią, analizami, znaczeniem dobrych 
praktyk we wdrażaniu przedsięwzięć 
PPP. Przedstawiono założenia projektów 
dotyczące szpitali, w opcji z płatnością za 

160 KONTROLA PAŃSTWOWA

współpraca międzynarodowax   xZdzisław Kaszuba



dostępność, której część jest stała – płat-
na zawsze, oraz projekt, w którym kary 
umowne mogą całkowicie zablokować 
wypłatę wynagrodzenia – opłaty za do-
stępność w danym okresie. 

Wyjaśniano, dlaczego dla dużych kon-
cernów budowlanych formuła partner-
stwa jest dobrą okazją, aby stabilizować 
biznes, poszerzać pola działania, a prze-
de wszystkim przetrwać w warunkach 
dekoniunktury na rynku budowlanym.

Koło zamachowe gospodarki
Państwowe Przedsiębiorstwo Infrastruk-
tury Transportu Lądowego (SEITT) 
to spółka akcyjna, której całościowym 
udziałowcem jest Skarb Państwa Hi-
szpanii. Podlega nadzorowi Ministerstwa 
Rozwoju (El Ministerio de Fomento 
– odpowiednik polskiego Ministerstwa 
Infrastruktury).

Podstawowym celem SEITT jest pro-
mocja i rozwój infrastruktury wszystkich 
rodzajów transportu lądowego w kraju. 
Dla wykonywania tych zadań spółka 
przygotowuje projekty, odpowiada za ich 
wdrażanie, podpisywanie porozumień 
w imieniu rządu czy wspieranie tworze-
nia spółek celowych joint venture, w tym 
głównie w ramach PPP.

Spółka może uczestniczyć w przed-
sięwzięciach dotyczących infrastruktury 
jako partner w ramach PPP. Ponadto może 
rozwijać wszelką działalność handlową, 
bezpośrednio lub pośrednio związaną 
z profilem swojej działalności. W ramach 
projektów infrastrukturalnych przepro-
wadzanych przez SEITT zrealizowano 
między innymi przedsięwzięcia kolejowe 
o wartości 4,4 mld euro oraz drogowe – 
o wartości przekraczającej 1,1 mld euro.

Przedstawiciele SEITT wskazywali 
gościom z Polski na inwestycje w infra-
strukturę jako koło zamachowe gospodar-
ki hiszpańskiej. Rok 2008 był znaczący 
pod tym względem, bowiem nastąpiła 
wówczas reorientacja instytucji finanso-
wych na kwestie związane z ryzykiem. 
Z drugiej strony, rząd zaczął rozważać 
realizację projektów w takich struktu-
rach, które nie byłyby zaliczane do długu 
publicznego. W ten sposób, obok trady-
cyjnych konstrukcji z wykorzystaniem 
modelu koncesyjnego, wdrożono model 
opierający się na realizacji infrastruktury 
kolejowej (kolei dużych prędkości) przez 
spółkę rządową ADIF, która w zamian za 
opłatę za dostępność wniesioną państwu 
zleca realizację projektu linii, a następnie 
sama czerpie korzyści z opłaty od ope-
ratorów korzystających z infrastruktury. 
Mechanizm funkcjonowania, struktura 
dochodów i kosztów spółki powodują, że 
projekt spełnia oczekiwania rządu, a także 
zapewnia finansowanie przedsięwzięcia. 

Rząd Hiszpanii w 2010 r. powierzył 
Ministerstwu Rozwoju opracowanie spe-
cjalnego planu realizacji projektów infra-
strukturalnych, aby przez PPP poprawić 
sytuację gospodarczą, zapewnić finanso-
wanie inwestycji i zaangażować kapitał 
prywatny, przy kontroli państwa w za-
kresie jakości i dostępności infrastruk-
tury. Z wykorzystaniem modelu ADIF 
– PPP wykonano centrum logistyczne, 
linię kolejową Albacete – Alicante, budo-
wana jest też linia Olmedo – Santiago.

Zagrożenie korupcją
Doświadczeniami z kontroli projektów 
realizowanych w formule partnerstwa 
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podzielili się z uczestnikami wyjazdu 
studyjnego także przedstawiciele naj-
wyższego organu kontroli oraz prokura-
tury, często bowiem podnosi się, że jest 
to obszar zagrożony korupcją.

W opinii pracowników Trybunału Ob-
rachunkowego, odpowiednika Najwyż-
szej Izby Kontroli, prowadzenie z part-
nerami prywatnymi negocjacji częściej 
może skutkować naruszeniem interesu 
publicznego oraz wystąpieniem poten-
cjalnych nieprawidłowości niż w przy-
padku standardowego zamówienia pub-
licznego. Potencjalne nieprawidłowości 
mogą wynikać z tego, że przedłużające 
się negocjacje powodują, iż obu stronom 
zależy na zakończeniu projektu kompro-
misem, który może okazać się niezbyt 
korzystny dla strony publicznej. 

Trybunał, na podstawie przeprowa-
dzonych przez siebie kontroli, przygo-
tował raport podsumowujący projekty 
realizowane w PPP. Nie stwierdzono 
w nim jednak wyższego poziomu nie-
prawidłowości niż przy innych formach 
realizacji projektów.

W strukturze Prokuratury Generalnej 
Hiszpanii działa Departament Antyko-
rupcyjny, wykonujący czynności anali-

tyczne i kontrolne na zlecenie: Prokuratu-
ry, Trybunału Obrachunkowego, Policji. 
Jego ustalenia wskazują, że skala ko-
rupcji i nieprawidłowości w postępo-
waniach dotyczących wyboru koncesjo-
nariusza czy partnera prywatnego nie 
jest dużo większa, niż w wypadku za-
mówień publicznych, jednak swoboda 
negocjacyjna może pozostawiać pewien 
margines dla nieprawidłowości.

Wnioski
Przykład Hiszpanii pokazuje, że choć 
projekty te przynoszą wymierne ko-
rzyści społeczeństwu, to równocześnie 
mogą powodować zachwianie finansów 
państwa czy konkretnej jednostki samo-
rządu terytorialnego. Dlatego tak ważne 
jest określenie – już w fazie projekto-
wania przedsięwzięcia – szczegółowych 
zasad finansowania w okresie budowy 
i eksploatacji oraz standardów przyszłe-
go użytkowania danego obiektu.

ZDZISŁAW KASZUBA, Departament 
Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywa-
tyzacji NIK

W artykule wykorzystano opracowania firmy Investment Support z Warszawy, dotyczące PPP w Hiszpanii, 
dane European PPP Expertise Centre, materiały zamieszczone w portalu Ministerstwa Gospodarki oraz infor-
macje Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji ambasady RP w Madrycie.
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Z życia NIK 

NOWI WICEPREZESI 

Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna na wniosek prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli Jacka Jezierskiego 16 września 2011 r. powołał dr. Mariana Cichosza i dr. Woj-
ciecha Misiąga na stanowiska wiceprezesów NIK.

Marian Cichosz jest prawnikiem i ekonomistą (w dziedzinie ekonomii uzyskał 
stopień naukowy doktora). Przez osiem lat pracował jako prokurator. Wykonywał 

Chwila po wręczeniu nominacji nowym wiceprezesom NIK – od lewej Wiesław Motyka, dyrektor Depar-
tamentu Organizacyjnego NIK; Wojciech Misiąg, wiceprezes NIK; Jacek Jezierski, prezes NIK; Grzegorz 
Schetyna, marszałek Sejmu RP; Marian Cichosz, wiceprezes NIK; Paweł Biedziak, wicedyrektor Departa-
mentu Organizacyjnego NIK.
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też zawód radcy prawnego i adwokata. W latach 1994–1997 pełnił funkcję woje-
wody chełmskiego, był też senatorem IV kadencji. Od 2000 r. przez 7 lat piasto-
wał stanowisko dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. W latach 2007–2009 sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, później prowadził własną kancelarię 
adwokacką, specjalizując się w tematyce obrotu gospodarczego i prawie karnym 
gospodarczym. Jest współautorem książki pod redakcją prof. Marii Jarosz z PAN 
Manowce prywatyzacji, wydanej w 2000 r. nakładem PWN oraz autorem licznych 
artykułów i opracowań na temat administracji publicznej, przebiegu procesów pry-
watyzacyjnych i funkcjonowania służby więziennej.

Wojciech Misiąg jest doktorem nauk ekonomicznych. Od 1994 r. do 2011 r. był 
związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. W pierwszym okresie 
transformacji podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za bu-
dżet państwa i finanse samorządu terytorialnego. Współpracował też z Leszkiem 
Balcerowiczem przy tworzeniu planu reform gospodarczych. Od 2003 r. sprawował 
funkcję doradcy prezesa NIK; w 2008 r. powołany na członka Kolegium NIK, trzy 
lata później mianowany na kolejną kadencję. Jest autorem wielu książek i artykułów 
z dziedziny ekonomii i finansów; wieloletni wykładowca akademicki.

W następstwie wejścia w życie znowelizowanej ustawy o NIK obowiązki wice-
prezesów 2 września 2011 r. przestali pełnić: Józef Górny, Stanisław Jarosz i Marek 
Zająkała, wcześniej rezygnację złożył Jacek Kościelniak.

URZĄD PRZYJAZNY 
ŚRODOWISKU

Najwyższa Izba Kontroli uzyskała 
certyfikat potwierdzający, że jej sy-
stem zarządzania środowiskowego 
jest zgodny z normą ISO 14001:2004. 
Spełnienie wymagań tej normy po-
twierdziła jednostka certyfikująca – 
firma Germanischer Lloyd Polen 
sp. z o.o.  System zarządzania środowiskowego, służący realizacji „Polityki środo-
wiskowej NIK”, działa w Izbie od dwóch lat. Więcej informacji na ten temat na 
stronie <www.nik.gov.pl>.

Na zdjęciu pracownicy NIK odpowiedzialni za wdrożenie systemu: Anna Masiul 
(pierwsza z lewej), Tomasz Nowakowski (drugi z lewej) i Monika Skrzypiec (pierw-
sza z prawej) oraz przedstawiciele jednostki certyfikującej: Dagmara Żygowska 
– członek Zarządu Germanischer Lloyd Polen sp. z o.o. i Piotr Gzylewski – audytor 
wiodący.               (red.)

164 KONTROLA PAŃSTWOWA

z życia NIK  



Pożegnania 
W XX rocznicę śmierci Waleriana Pańki 
– pierwszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli w III RP

Kolejne pokolenia młodych kontrole-
rów słyszą i czytają o Prezesie już tyl-
ko z okazji ważnych rocznic w dziejach 
NIK lub okrągłych rocznic Jego śmierci. 
Czas sprawia, że coraz mniej liczna jest 
grupa pracowników, którzy z dumą mó-
wili, że rozpoczęli pracę w okresie gdy 
Najwyższą Izbą Kontroli kierował Pre-
zes Walerian Pańko. Dlatego też trzeba 
przypominać tego wyjątkowego człowie-
ka, który w złożonych i trudnych warun-
kach podjął się kształtowania kontroli 
państwowej odpowiadającej potrzebom 
demokratycznego państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w gło-
sowaniu 23 maja 1991 r., powierzył 
funkcję prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli człowiekowi o bogatym dorob-
ku – profesorowi Walerianowi Pańce. 
Jako absolwent Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Wrocławskiego pozostał na 
uczelni i pracował tam pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Od 
1974 r. przez wiele lat wykładał na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 
gdzie między innymi pełnił funkcje 
kierownika zakładu, katedry i prodzie-

kana Wydziału Prawa i Administracji. 
Uczestniczył w pracy Komitetu Badań 
Regionów Uprzemysłowionych PAN, 
a także Komitetu Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju PAN. Wielu gre-
miom służył jako ekspert w dziedzinie 
podstaw prawnych gospodarki prze-
strzennej, podziału terytorialnego kraju, 
restrukturyzacji gospodarki i ochrony 
środowiska na Śląsku. Pracował w Ko-
misji ds. Ustawodawstwa Rolnego przy 
Ministrze Sprawiedliwości.

Wspierał swoją wiedzą „Solidarność” 
i NSZZ „Solidarność” Rolników Indy-
widualnych, brał udział w przygotowa-
niu porozumienia rzeszowsko-ustrzy-
ckiego (początek 1981 r.) i w działaniu 
Społecznej Rady Legislacyjnej NSZZ 
„Solidarność” (1980–1981 r.).

Po zwolnieniu z internowania (16 stycz-
nia 1982 r.) współpracował z duszpaster-
stwem akademickim i duszpasterstwem 
ludzi pracy na Śląsku. Wspierał „Solidar-
ność”, uczestnicząc w negocjacjach Okrą-
głego Stołu, w podzespołach do spraw 
rolnictwa i do spraw samorządu teryto-
rialnego.
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Walerian Pańko został 4 czerwca 
1989 r. wybrany na posła do Sejmu 
RP. Jego dorobek naukowy i polityczny 
przesądził o powierzeniu Mu funkcji 
przewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego. Był jednym z najważ-
niejszych i najaktywniejszych twórców 
podstaw prawnych ustroju samorządu 
terytorialnego. Reaktywowanie samo-
rządności gminnej i jej rozwój wymaga-
ły wielkiej pracy informacyjnej i szkole-
niowej. Jesienią 1989 r. wraz z czterema 
wybitnymi realizatorami reformy samo-
rządowej utworzył Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej.

Profesor Walerian Pańko pozostawił 
duży i znaczący dorobek naukowy 
– kilkadziesiąt opublikowanych prac 
z dziedziny prawa rolnego, gospodarki 
przestrzennej, struktury terytorialnej 
kraju (podręczniki, monografie, studia, 
artykuły). Szczególną pozycję stanowią 
w tym dorobku felietony prasowe, ze-
brane w tomie „Wybór pory wyborów” 
(Wydawnictwo Sejmowe 2001). Ich 
treść obejmuje najważniejsze problemy 
społeczne, polityczne, wartości takie, 
jak dobro państwa, patriotyzm.

Wspominając krótki, niespełna pię-
ciomiesięczny okres kierowania przez 
Waleriana Pańkę Najwyższą Izbą Kon-
troli, warto pamiętać o jego wcześniej-
szych dokonaniach i roli, jaką odegrał 
w przemianach ustrojowych w Polsce, 
o jego służbie państwu i społeczeństwu. 
Warto także wspomnieć, jaki był w na-
szych oczach nowy Prezes NIK, kre-
ślący wizję niezawisłej, profesjonalnej 
kontroli państwowej. Był człowiekiem 
pogodnym, często żartującym, wrażli-
wym, bezpośrednim i szczerym, ale też 

zasadniczym i szanującym partnerów. 
Z wielkim, prawdziwym uczuciem mó-
wił o swojej Matce, o rodzinie, o miej-
scu, z którego się wywodził. Interesował 
się starymi mapami.

Funkcja prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli nie była Jego marzeniem. Przyjął 
ją w poczuciu obowiązku, rozumiejąc 
potrzebę wyprowadzenia kontroli pań-
stwowej z kryzysu i ukształtowania jako 
niezbędnego gwaranta praworządności 
działania państwa, zachowania celów 
i ideałów przekształceń ustrojowych 
i zmian społecznych. Niemal „z marszu” 
trzeba było NIK odpolitycznić, pokonać 
rutynę i podatność na stereotypowe 
oceny rzeczywistości, przywrócić właś-
ciwą rangę fundamentom prawnym 
badania i oceny kontrolowanej rzeczy-
wistości. A trzeba było działać w rze-
czywistości pełnej napięć politycznych, 
jakie towarzyszyły transformacji Polski, 
system prawny i instytucje państwa nie 
były dostosowane do nowych warun-
ków działania. Trudne i kontrowersyjne 
przemiany własnościowe, niedoskona-
ły system finansowy, system bankowy 
budowany według nowych zasad – były 
obszarami kontroli wymagającymi naj-
wyższej rzetelności i dobrego przygoto-
wania kontrolujących.

Od pierwszych dni w Najwyższej Izbie 
Kontroli Profesor W. Pańko podkreślał 
rolę wiedzy merytorycznej i umiejętno-
ści warsztatowych, motywacji pracowni-
ków i ich doskonalenia. Starał się o po-
prawę warunków pracy, o umocowanie 
obiektywizmu i niezależności pracy kon-
trolerów.

Koncepcje zmian w działaniu NIK 
przygotowywane były z szerokim udzia-
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łem pracowników różnych szczebli. Jako 
wybitny prawnik starał się zapewnić pro-
fesjonalną obsługę prawną, wspierającą 
właściwą ocenę legalności działania ad-
ministracji. Wyraźnie wzmocniona zosta-
ła rola Kolegium NIK, w którym znalazło 
się wiele znamienitych osób, reprezentu-
jących środowiska prawników, ekonomi-
stów, przedstawicieli samorządów.

Podstawowe elementy nowego kształ-
tu, pozycji ustrojowej oraz organizacji 
NIK zostały w krótkim czasie prezesury 
Profesora W. Pańki tylko wstępnie za-
rysowane. Kolejni prezesi kontynuowali 
rozpoczęte przez Niego działania, kon-
sekwentnie zmierzając do uczynienia 
z Izby nowoczesnego, sprawnego organu 
kontroli, spełniającego europejskie i świa-
towe standardy, dobrze umocowanego 
w systemie prawnym państwa. Dziś Naj-
wyższa Izba Kontroli przechodzi kolejną 
reformę, obejmującą obok przekształceń 
struktury i organizacji, niezwykle istotne 
zmiany w procedurze kontroli, dokumen-
towaniu i wykorzystywaniu wyników 
pracy. Obecne przeobrażenia wydają się 
mniej oczywiste czy mniej oczekiwane, 
niż te, które przygotował i rozpoczął 
Walerian Pańko. Dokonywane są w cał-
kowicie innych warunkach, ale ufamy, że 
stanowią kolejny krok w usprawnianiu 
kontroli państwowej.

Prezes Walerian Pańko odszedł na po-
czątku drogi, którą po zmianie ustroju 
Polski NIK pokonała w ciągu minionych 
20 lat. Nagła, niezrozumiała katastrofa 
7 października 1991 r. zabrała Polsce 

patriotę, naukowca, społecznika, wybit-
nego polityka. Najwyższa Izba Kontroli 
straciła swojego Prezesa – pierwszego 
wybranego na tę funkcję w III Rze-
czypospolitej. Zapoczątkowane przez 
Niego dzieło zmiany ustrojowej pań-
stwa, zmiany sytuacji i roli samorządu 
terytorialnego oraz kontroli państwo-
wej prowadzone było przez minione 
dwudziestolecie przez jego następców. 
Sprawdza się wypowiedziane w jednym 
z wywiadów prasowych życzenie Profe-
sora Waleriana Pańki: „Mam nadzieję, 
że kiedyś będzie inaczej, a i moja cegieł-
ka dołożona do porządkowania Polski 
będzie się liczyć”.

Najwyższa Izba Kontroli w 2009 r., 
z okazji jubileuszu dziewięćdziesię-
ciolecia istnienia, wystąpiła do Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego o przy-
znanie Prezesowi Walerianowi Pańce 
(pośmiertnie) wysokiego odznaczenia 
państwowego. 3 marca 2009 r. Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, za „wybitne osiągnięcia w podej-
mowaniu działań w zakresie kontroli 
państwowej, umacnianiu praworząd-
ności oraz zasługi na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce”, odebrała 
z rąk Prezydenta RP Urszula Pańko, 
wdowa po śp. Prezesie.

dr   CZESŁAWA  RUDZKALORENTZ,
radca prezesa NIK
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Sygnały 
o książkach 

Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność

Ryszard Bełdzikowski, Difin, Warszawa 2011, s. 189.

Książka powstała dwadzieścia lat po ukonstytuowaniu się w Polsce nowoczesnej 
kontroli skarbowej. Autor starał się przedstawić organy kontroli skarbowej jako ele-
ment administracji publicznej w kontekście ich rozwoju i przekształceń. Rozdział 
poświęcony urzędom kontroli skarbowej zawiera opis ewolucji aparatu skarbowego 
od 1919 r., zmian w uprawnieniach inspektorów oraz przemian, jakim podlegała in-
stytucja Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Kolejne przedstawiają rozwój 
i ewolucję uprawnień wywiadu skarbowego, mającego wspomagać dowodowo czyn-
ności kontrolne inspektorów, oraz kwestię skuteczności organów kontroli skarbowej 
na tle zmian zachodzących w sferze oszustw i przestępczości podatkowej.

W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. 
Metody wyceny w praktyce

Wiktor Patena, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 296. 

Precyzyjna wycena przedsiębiorstwa jest niezwykle ważnym elementem spraw-
nego funkcjonowania gospodarki. Ma znaczenie zarówno dla konsultantów i in-
westorów, jak i dla samych przedsiębiorców. Sporządzanie wyceny kojarzone jest 
najczęściej z procesem sprzedaży-kupna przedsiębiorstw, ale współcześnie ma też 
podstawowe znaczenie w zarządzaniu wartością. W książce przedstawiono koncep-
cje wartości przedsiębiorstwa, cele przeprowadzenia wyceny oraz definicje pod-
stawowych pojęć z tym związanych. Omówiono także standardy wyceny, wybór 
jej właściwych metod i poszczególne modele. Publikacja wydaje się przydatna za-
równo dla działających na rynku podmiotów, jak i dla ekonomistów, kontrolerów 
i studentów.
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Region ekonomiczny w nowych realiach 
społeczno-gospodarczych

Stanisław Korenik, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 177. 

Wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej wzrosło w Polsce zainteresowanie regio-
nami i ich rozwojem. Wynika to przede wszystkim ze znaczenia przyznawanego im 
w kształtowaniu polityki europejskiej. Publikacja jest zbiorem przemyśleń na te-
mat roli regionu ekonomicznego w kontekście współczesnych realiów społecznych, 
gospodarczych i politycznych. Każdy z sześciu rozdziałów przedstawia fenomen 
regionu z innego punktu widzenia: znaczenia ekonomicznego w gospodarce naro-
dowej, historycznego i funkcjonalnego. Ostatni rozdział dotyczy rozwoju i polityki 
regionalnej w Polsce na początku XXI wieku.

Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ 
pracowników. Ewolucja i teraźniejszość

Maciej Duszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 249.

Książka jest próbą monograficznego opisu znaczącego i zarazem drażliwego prob-
lemu Unii Europejskiej, jakim są migracje ludności spoza Unii oraz wewnątrz jej 
obszaru. Wejście w życie traktatu lizbońskiego zbudowało nową podstawę prawną 
wspólnej polityki imigracyjnej i otworzyło rynki państw Wspólnoty dla pracowni-
ków z innych krajów członkowskich. Dwa pierwsze rozdziały pracy przedstawiają 
teorie i podstawowe pojęcia związane z imigracją oraz historię kształtowania się 
europejskiej polityki imigracyjnej. Trzeci dotyczy tzw. imigracji wewnętrznej, czy-
li swobodnego przepływu pracowników między krajami stowarzyszonymi. Kolejne 
części odnoszą się do legalnej i nielegalnej imigracji spoza UE oraz wypracowy-
wanych przez Wspólnotę metod ich kontrolowania za pomocą polityki wizowej, 
azylowej czy kontroli granic. Poruszone są też kwestie działania Unii Europejskiej 
w zakresie polityki integracyjnej oraz łączenia rodzin. Dwa załączniki zawierają 
Traktat o funkcjonowaniu UE oraz Program sztokholmski, obowiązujący w latach 
2009–2014.
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has been held on the issue, also in this periodical. This regulation, which seems to be 
rather unclear, causes fears that management control, if misinterpreted and wrongly 
implemented in the administrative practice, may become a barrier to modernisation, 
especially with regard to opportunities to popularise a new attitude to conflicts in the 
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related to Poland’s membership in the European Union. The objective of the NIK is 
to detect irregularities and to present systemic solutions to improve the process of EU 
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As long as corruption is related to persons that head public administration and politicians 
who take the most important decisions, it may become yet a bigger social and economic 
threat. Significant impact of these people on corruption spreading has become the 
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selected elements of the nature protection law in forests, focusing attention on the 
axiological aspect of legal norms related to nature protection and forest management. They 
define the position of these regulations in the environment protection law system, and on 
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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 2012 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. 
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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