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KRZYSZTOF KWIATKOWSKI: Prewencyjna funkcja kontroli Najwyższej  
Izby Kontroli – wykład inauguracyjny na studiach podyplomowych   8
4 marca 2016 r. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, podczas inauguracji studiów 
podyplomowych „Prawne aspekty kontroli państwa” na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego, wystąpił z wykładem o prewencyjnej funkcji kontroli 
NIK. Badania Izby pełnią funkcję prewencyjną, gdyż zmierzają zarówno do ustalenia 
nieprawidłowości, jak też ujawniają ich przyczyny. Formułowane przez NIK w wystąpieniach 
pokontrolnych wnioski są realizowane nie tylko przez podmioty kontrolowane, ale 
stanowią także wskazówkę dla innych. Prezes wspomniał również o zgłaszanych przez 
Izbę wnioskach de lege ferenda, które określił mianem najwyżej usytuowanego rodzaju 
prewencji.

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: Procedura uchylania immunitetu  
kontrolerskiego przez Kolegium NIK – immunitet gwarancją niezależności  
i praworządności   15
Immunitet kontrolerski jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
kontroli państwowej. Osoby wykonujące te zadania muszą być chronione przed 
potencjalnymi zarzutami natury prawnokarnej, formułowanymi z powodu podejmowanych 
czynności służbowych. Instytucji immunitetu kontrolerskiego nie można pojmować 
w kategoriach bezkarności już z tego powodu, że ochrona wynikająca z immunitetu nie 
jest w Najwyższej Izbie Kontroli nadużywana. Przypadki składania wniosków o uchylenie 
immunitetu są wręcz incydentalne. Jednak skromna regulacja prawna w tym zakresie 
nie daje wystarczającej pewności co do przyjętego sposobu procedowania, zwłaszcza 
w takim newralgicznym obszarze, jakim jest zapewnienie prawa do obrony. W artykule 
kompleksowo przedstawiona została procedura uchylania immunitetu kontrolerskiego 
przez Kolegium NIK.
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MARLENA SAKOWSKA-BARYŁA: Kontrolowanie przez GIODO  
przetwarzania danych osobowych – przestrzeganie przepisów  
o ochronie danych   28
Tematem opracowania jest kontrola przetwarzania danych osobowych przez organ 
ochrony danych osobowych – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(GIODO). Analiza tego zagadnienia poprzedzona została prezentacją systemu kontroli 
przetwarzania danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, 
który kształtują nie tylko kontrole GIODO, ale również kontrole wykonywane przez 
podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych, administratorów bezpieczeństwa 
informacji, osoby, których dane dotyczą oraz liczne organy ochrony prawnej, które w swej 
działalności dokonują oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ich ochronie.  

PAWEŁ KACZYŃSKI: Kontrola działań partnera prywatnego przez  
podmiot publiczny – partnerstwo publiczno-prywatne   47
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp) jest zawierana w celu realizacji zadań 
publicznych. Odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie spoczywa na podmiocie 
publicznym, który został wyposażony w instrumenty prawne umożliwiające wpływanie 
na działania partnera prywatnego. Jednym z nich jest prawo podmiotu publicznego do 
bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia. Kontrola ta jest istotnym elementem treści 
umowy o ppp, przyczyniającym się do ochrony interesu publicznego przez właściwe 
zabezpieczenie osiągnięcia celu umowy.

USTALENIA KONTROLI NIK   61

KAZIMIERZ LASKUS: Pomoc społeczna dla uchodźców – ochrona  
cudzoziemców w Polsce – zobowiązania międzynarodowe   61
Według danych Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), w 2015 r. z powodu 
prześladowania, wojny i biedy do Europy wyemigrowało milion osób. W Polsce wnioskami 
o udzielenie ochrony międzynarodowej objętych było 12 241 osób. W porównaniu z 2014 r. 
(8195 osób) rok ubiegły przyniósł wzrost o 49%. Jednak, jak pokazują wyniki kontroli 
NIK, nasz kraj nie jest przygotowany na masowy napływ uchodźców, zarówno ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc w ośrodkach dla uchodźców, przewlekłość postępowania 
o nadanie statusu uchodźcy, jak i z powodu niewydolnego systemu pomocy integracyjnej 
dla cudzoziemców, niezapewniającego należytej integracji ze społeczeństwem. Świadczy 
o tym głównie niewielkie zainteresowanie uchodźców nauką języka polskiego oraz mała 
ich aktywność na rynku pracy. Większość uchodźców nie wiąże planów z pobytem 
w Polsce po zakończeniu programów integracyjnych i wykorzystuje procedurę uchodźczą 
do celów migracji do innych państw Unii Europejskiej lub obszaru Schengen. 
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Wspólnota założyła sobie w tak zwanym pakiecie klimatycznym bardzo restrykcyjne cele 
w tym zakresie. Aby je spełnić, Polska musi zmniejszyć emisję tych gazów, zachowując 
jednocześnie węgiel kamienny jako podstawowy surowiec energetyczny.
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w przygotowaniu i realizacji inwestycji   91
Pięć miesięcy po uruchomieniu pierwszych lotów z nowo powstałego lotniska w Modlinie, 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego cofnął pozwolenie na jego 
użytkowanie z powodu złego stanu technicznego betonowej części pasa startowego. Również 
prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o wyłączeniu części pasa z eksploatacji. 
W związku z ryzykiem pojawienia się kolejnych wad i usterek, dotyczących tym razem 
pozostałych elementów infrastruktury lotniska, NIK postanowiła zbadać tę inwestycję. 

MONIKA KOPCZYK: Ograniczanie skutków susz i powodzi przez  
zwiększanie małej retencji wód – przedsięwzięcia poprawiające  
bilans wodny   104
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę ograniczania skutków susz i powodzi 
przez zwiększanie małej retencji wód. Głównym celem badań była ocena realizacji 
przez organy administracji publicznej zadań w powyższym zakresie w latach 2011–2013 
i I. półroczu 2014 r. Analizą objęto rozpoznanie zagrożeń związanych z powodziami 
i suszami oraz potrzeb rozwijania małej retencji wód, jak również oceniono działania 
podejmowane w celu wykonywania zadań dotyczących małej retencji oraz ich efektów.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   115  
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obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym numerze 
piszemy o kontroli: dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykonania zadań oświatowych przez jednostki 
samorządowe; realizowania zadań publicznych za pośrednictwem spółek tworzonych 
przez samorządy; utrzymania obiektów mostowych i przepustów; gminnych inwestycji i ich 
wpływie na zabytki; podstawowych zadań władzy publicznej; wykorzystania broni przez 
wybrane służby i straże; budowli piętrzących wodę; kształcenia i szkolenia zawodowego 
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kadr medycznych; strategicznych ocen oddziaływania na środowisko; zadań dotyczących 
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i remontów dróg; infrastruktury przeciwpowodziowej; inwestycji w pasie nadbrzeżnym; 
działań Państwowej Inspekcji farmaceutycznej; uprawnień do mienia byłego Funduszu 
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ustalenie norm, które obejmują przedmiot kontroli, następnie organy kontrolujące 
weryfikują zgodność tych norm ze stanem faktycznym. Problem pojawia się wówczas, 
gdy nie można w sposób jednoznaczny określić zakresu przedmiotu kontroli. O sytuacji 
takiej można mówić w przypadku określenia zakresu definicji sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z uwagi na coraz większe znaczenie polityki wsparcia 
tego sektora problem ten będzie się nasilał. Przedmiotem artykułu jest analiza zakresu 
legalnej definicji MŚP określonej w przepisach Unii Europejskiej w odniesieniu do 
specyfiki przedsiębiorstw w Polsce.
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ds. oceny ram współpracy NOK UE; informacje o pracach grup roboczych i współpracy 
w prowadzeniu kontroli. Blisko połowę czasu obrad zajęła dyskusja nad sposobem wyrażenia 
poparcia dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w ich staraniach o ulepszenie systemów 
rozliczalności publicznej oraz umocnienie pozycji w swoich krajach.
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KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Spotykamy się na inauguracji studiów po-
dyplomowych, których nazwa odnosi się do 
kontroli państwa. Kluczowe znaczenie ma 

tu słowo „kontrola”. W lite raturze przed-
miotu często spotykamy zarówno różne 
znaczenia samego terminu „kontrola” czy 
„działalność kontrolna”, jak i różne okre-
ślenia funkcji, jaką badania kontrolne 
mają spełniać. Z oczywistych względów 

Kontrola 
i audyt
Wykład inauguracyjny na studiach podyplomowych

W spotkaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,  
inaugurującym 4 marca 2016 roku studia podyplomowe pn. „Prawne 
aspekty kontroli państwa” wzięli udział przedstawiciele władz uczelni 
i Najwyższej Izby Kontroli. Wykład wprowadzający wygłosił prezes NIK 
Krzysztof Kwiatkowski. Prezes podkreślił, że kontrole NIK pełnią funk-
cję prewencyjną, gdyż zmierzają nie tylko do pokazania nieprawidłowości, 
ale ujawniają ich przyczyny, starają się zapobiec kolejnym uchybieniom 
i wskazują drogę naprawy. Funkcja prewencyjna kontroli Izby polega też 
na zgłaszaniu wniosków de lege ferenda o regulację lub zmianę obowiązu-
jących przepisów prawa.

Prewencyjna funkcja kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli
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najbliższe są nam te określenia, które mają 
bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do 
kontroli państwowej i jej naczelnego orga-
nu, którym jest Najwyższa Izba Kontroli.

Ograniczone ramy czasowe mojego wy-
stąpienia zmuszają do wyboru z całego bo-
gactwa problematyki kontroli państwo-
wej pewnego wycinka, bardzo wprawdzie 
istotnego, ale będącego tylko fragmentem 
całości problematyki. Procedura kontrol-
na, podobnie jak i inne procedury uregu-
lowane prawem, spełnia różne funkcje. 
Nie możemy jednak w tym momencie 
pozwolić sobie na rozważania zbyt sze-
rokie, należy zatem dokonać pewnej selek-
cji zagadnień. Ponieważ spośród różnych 
możliwych do wypełnienia zadań, jakie 
stawiamy przed organami i podmiotami 
zaangażowanymi w działalność kontrolną 

jest także oddziaływanie prewencyjne, 
warto zastanowić się, jakie znaczenie ma 
prewencja wynikająca z aktywności kon-
trolnej w kontekście funkcjonowania pań-
stwa i społeczeństwa we współczesnych 
realiach gospodarczych i społecznych. 
Proponuję zatem zająć się bliżej aspekta-
mi prewencyjnymi działalności kontrol-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem za-
łożeń i efektów kontroli Najwyższej Izby 
Kontroli. Rozważenie tych kwestii może 
być pożyteczne także z tego względu, że 
właściwe ukształtowanie aspektów pre-
wencyjnych może pozwolić na pełniejsze 
osiągnięcie celów przyświecających wdro-
żonemu w Izbie systemowi zapewnienia 
jakości procesu kontrolnego.

Akademicki charakter niniejszego wystą-
pie nia – inaugurującego studia podyplomowe 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski (w środku) w otoczeniu uczestników studiów podyplomowych, któ-
rych większość stanowią kontrolerzy z Delegatury NIK w Łodzi. Udział w spotkaniu wzięli również: Prze-
mysław Szewczyk – dyrektor delegatury (pierwszy z lewej), Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka – wicedyrek-
tor delegatury (w 1. rzędzie, trzecia z prawej) i Wojciech Robaczyński – doradca prawny w delegaturze, 
kierownik studiów podyplomowych z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego (drugi z lewej).
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z zakresu kontroli – skłania do pewnej 
analizy o bardziej teoretycznym charak-
terze. W praktyce kontrolnej nie możemy 
sobie zbyt często pozwolić na takie abs-
trakcyjne rozważania. Niekiedy jednak 
warto oderwać się od realiów konkretnej 
kontroli, by spojrzeć na funkcjonowanie 
mechanizmów kontrolnych jako pewnej 
całości. Przy takim generalnym spojrze-
niu uwidocznią się różne poziomy pre-
wencyjnego oddziaływania. Postaram się 
przedstawić argumenty przemawiające za 
tym, że w dziedzinie aktywności kontrol-
nej wspomniany wyżej aspekt prewencyjny 
nie ma jednorodnego charakteru.

Dobrze wiemy, że o prewencji – zarów-
no w aspekcie ogólnym, jak i indywidual-
nym – mówi się dużo w innych obszarach 
stosowania prawa, w tym w szczególności 
na tle prawa i postępowania karnego. Na 
przestrzeni lat rozwoju myśli prawniczej 
rola czynnika prewencyjnego w działalno-
ści organów stosujących prawo karne była 
różnie postrzegana. Należy jednak podkre-
ślić, że w przypadku odpowiedzialności 
z tytułu czynu zabronionego przez ustawę 
prewencja nie jawi się jako funkcja samo-
dzielna, a w każdym razie niekoniecznie 
jako najważniejsza. Zasadnicze znaczenie 
ma bowiem realizacja zasad sprawiedli-
wości, wyrażająca się w adekwatnej do 
czynu i osoby sprawcy reakcji na czyn za-
broniony. Procedura kontrolna natomiast 
nie wyraża się w karaniu. Organy kon-
trolne, co oczywiste, nie są organami ści-
gania, nie sprawują także zastrzeżonego 
dla sądów wymiaru sprawiedliwości. To 
prawda, że wielokrotnie w toku kontroli 
ujawniane są okoliczności wskazujące na 
podejrzenie popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia, co skutkuje skierowaniem 

stosownego zawiadomienia, prowadzącego 
do zainteresowania sprawą organów ści-
gania. Jest to już jednak krok dalej, gdyż 
egzekwowanie odpowiedzialności następu-
je poza działalnością kontrolną. Z drugiej 
strony, osiąganie skutków prewencyjnych 
nie jest także jedynym celem planowanych 
i przeprowadzanych kontroli.

Czemu przede wszystkim służy dzia-
łalność kontrolna? Większość odpowiedzi 
– zarówno sformułowanych przez naukow-
ców po dokonaniu stosownej analizy po-
jęciowej, jak i udzielonych spontanicznie 
przez osoby, które na co dzień takiej re-
fleksji nie dokonują – będzie tego rodzaju, 
że kontrola zmierza – a w każdym razie 
zmierzać powinna – do poprawy rzeczy-
wistości. Kontrola służy ujawnieniu roz-
maitych mechanizmów i procesów życia 
społecznego i gospodarczego, w ramach 
których realizowane są różne cele państwa, 
wspólnot samorządowych, przedsiębior-
ców i obywateli. W toku kontroli można 
ustalić, czy określone fragmenty rzeczy-
wistości oparte są na właściwie funkcjonu-
jących mechanizmach. Kontrola pozwala 
ujawnić nieprawidłowości, ale także wska-
zuje te punkty, które funkcjonują prawi-
dłowo. Zarówno jednak ani negatywna 
ocena, ani pochwała ze strony organu kon-
troli nie stanowią celu samego w sobie. 
Istotne znaczenie ma bowiem wyznaczanie 
kierunków postępowania na przyszłość, 
w szczególności po to, aby podejmowane 
działania zgodne były z zaaprobowanymi 
wyznacznikami. I tu pojawia się wspo-
mniany na wstępie element prewencyj-
ny. Nie o to przecież chodzi w kontroli, 
aby nieprawidłowości po prostu wykryć. 
Rzecz jasna, bez ich wykrycia i zwymiaro-
wania nie byłoby możliwe podejmowanie 
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dalszej analizy, ale chodzi przede wszyst-
kim o próbę skonstruowania – na różnych 
płaszczyznach – właściwych modeli po-
stępowania na przyszłość. Na margine-
sie zasadniczych rozważań należy przy 
tym zaznaczyć, że osiąganie założonych 
rezultatów w wyniku działalności orga-
nu kontroli wymaga z reguły pozytyw-
nego współdziałania adresata wniosków 
pokontrolnych. Organ kontroli bowiem, 
niebędący organem nadzoru, nie jest co 
do zasady wyposażony w środki egzeku-
cyjne pozwalające na wymuszenie reali-
zacji wniosków.

Powyższe uwagi znajdują oparcie w obo-
wiązującej regulacji prawnej. Zgodnie 
z art. 28 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, postępowanie kontrolne ma na 
celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie 
działalności jednostek poddanych kontroli, 
rzetelne jego udokumentowanie i doko-
nanie oceny kontrolowanej działalności 
według kryteriów określonych w art. 5 
ustawy. Efektem kontroli przeprowadzonej 
w jednostce kontrolowanej jest wystąpie-
nie pokontrolne, które – zgodnie z art. 53 
ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o NIK – zawiera 
między innymi zwięzły opis ustalonego 
stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej 
działalności, w tym ustalone, na podstawie 
materiałów dowodowych znajdujących się 
w aktach kontroli, nieprawidłowości i ich 
przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie 
odpowiedzialne, a także uwagi i wnioski 
w sprawie usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości.

Z punktu widzenia niniejszych rozważań 
szczególne znaczenie mają sformułowane 
w treści wystąpienia pokontrolnego wnio-
ski pokontrolne. Trzeba się zastanowić, 
jakie jest znaczenie tych wniosków. Już 

na pierwszy rzut oka widać, że zmierzają 
one zasadniczo w dwóch kierunkach. Po 
pierwsze, w kierunku usprawnienia działal-
ności konkretnej jednostki kontrolowanej. 
Ze względu na charakter jednostki – nie-
jednokrotnie będącej aparatem pomocni-
czym naczelnego lub centralnego organu 
administracji – także i te „jednostkowe” 
wnioski mogą mieć w efekcie charakter 
ogólny, gdyż ich realizacja może doprowa-
dzić do poprawy stanu funkcjonowania ca-
łego sektora administracji czy gospodarki. 
Nawet jednak wtedy, gdy wnioski te do-
tyczą jednostek kontrolowanych o stosun-
kowo niewielkim zasięgu oddziaływania, 
to ich suma – a należy tu mieć na myśli 
nie tylko arytmetyczną sumę wniosków, 
ale także ich siłę argumentacji wzrastają-
cą w postępie co najmniej algebraicznym 
– ujawnia ich kolejny aspekt. Chodzi tu 
o znaczenie ogólniejsze, wyrażające się 
w zbiorczym sformułowaniu ogółu wnio-
sków w odniesieniu do szerszego już kręgu 
odbiorców. Adresatami są na tym pozio-
mie przede wszystkim inne jednostki (kie-
rownicy tych jednostek), których ustrój 
i charakter działania są takie same lub co 
najmniej zbliżone do jednostki kontrolo-
wanej. Prewencyjne znaczenie kontroli 
uwidacznia się wówczas w coraz szerszym 
kontekście.

Najszerszy wydźwięk prewencyjny doty-
czy jednak najbardziej ogólnego oddziały-
wania kontroli jako pewnego zinstytucjo-
nalizowanego procesu. Można powiedzieć, 
że im wyższy stopień instytucjonalizacji 
kontroli i im wyższy szczebel usytuowania 
organu przeprowadzającego kontrole i for-
mułującego wnioski pokontrolne, tym wy-
raźniejsze jest ogólnoprewencyjne oddzia-
ływanie działalności kontrolnej. Przekonują 
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o tym doświadczenia Najwyższej Izby 
Kontroli. Nie ulega wątpliwości, że najistot-
niejszą rolę prewencyjną odgrywają oceny, 
uwagi i wnioski o charakterze najbardziej 
generalnym, zawarte w informacji o wy-
nikach kontroli, przygotowanej na pod-
stawie art. 64 ust. 1 ustawy o NIK. Stąd 
znaczenie, jakie w Izbie przywiązuje się do 
odpowiedniego prezentowania wyników 
kontroli w tym dokumencie. Kilkanaście 
czy nawet kilka zdań zawartych w czę-
ści ogólnej informacji może oddziaływać 
– i z reguły oddziałuje – w sposób bardzo 
wyraźny na niezwykle szeroki fragment 
aktywności państwa i jego organów, a także 
samorządu terytorialnego. 

Ostatni z wyżej przedstawionych prze-
jawów prewencyjnego oddziaływania kon-
troli NIK można uznać za najdalej realizu-
jący postulat prewencji generalnej. Na tym 
poziomie nie chodzi już o egzekwowanie 
odpowiedzialności, ale o wytyczanie wła-
ściwych standardów działania na przy-
szłość. W tym zresztą, co wszyscy przecież 
wiemy, tkwi sekret dobrze przeprowadzo-
nej i zrealizowanej kontroli. Chodzi o to, 
aby w jak najpełniejszym stopniu kontrola 
pozwalała kształtować właściwe postawy 
adresatów wystąpień pokontrolnych i in-
formacji o wynikach kontroli.

Jak z powyższego wynika, przy takim 
modelowym ujęciu prewencyjnego zna-
czenia kontroli dopiero gdzieś w tle lokują 
się kwestie związane ze wspomnianym 
już wyżej bezpośrednim oddziaływa-
niem ocen i wniosków pokontrolnych na 
funkcjonowanie jednostki kontrolowanej. 
Oczywiście, każdy przejaw niewłaściwego 
działania jest niepokojący i każdy przypa-
dek poprawy jest cenny. Nie zmienia to 
jednak faktu, że poprawa w jednostkowych 

przypadkach, będąca efektem jednost-
kowego, indywidualnie prewencyjnego 
oddziaływania, nie ma – patrząc mode-
lowo – tak zasadniczego znaczenia, jak 
doprowadzenie do pozytywnych zmian 
o charakterze systemowym. A właśnie 
zmiany natury systemowej muszą pozo-
stawać głównym celem funkcjonowania 
naczelnego organu kontroli państwowej.

Gdy mowa o  systemowym ujęciu 
efektów kontroli NIK, nie sposób nie 
wspomnieć o istotnym znaczeniu, jakie 
ma formułowanie przez Izbę wniosków  
de lege ferenda. Można powiedzieć, że jest 
to najwyżej usytuowany rodzaj prewencji. 
Nie chodzi tu bowiem o to, by wszelkie 
normy były właściwie przestrzegane, ale 
o to, by normy te były właściwie skonstru-
owane. Nieracjonalne rozwiązania prawne 
nie chronią racjonalności systemu porząd-
ku prawnego jako całości. Samo mecha-
niczne narzucanie przestrzegania prawa 
chroni przed formalnymi naruszeniami. 
Nie jest jednak remedium na niekorzyst-
ne tendencje w funkcjonowaniu państwa 
i samorządu terytorialnego. Znacznie 
istotniejsze jest takie uksztaltowanie in-
stytucji prawa, które nie będzie zachęcało 
do poszukiwania rozwiązań sprzecznych 
z prawem. Kształtowaniu właściwych roz-
wiązań służy zaś właśnie konstruowanie 
przez Najwyższą Izbę Kontroli wniosków 
w zakresie zmiany obowiązującego ustawo-
dawstwa. Wspomnieć należy, że w ostat-
nim okresie Izba odnotowuje w tym za-
kresie istotne sukcesy. Zauważyć tu można 
między innymi uwzględnione w toku prac 
ustawodawczych nad projektowanymi 
zmianami Prawa zamówień publicznych 
wnioski NIK odnoszące się do tego obsza-
ru legislacji. W tym kontekście należy też 
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dostrzec propozycje, jakie Izba formułuje 
po kontrolach przeprowadzanych i koor-
dynowanych przez łódzką delegaturę NIK.

Zasygnalizowany tu najwyższy stopień 
prewencji nie polega zatem na oddziały-
waniu na konkretnego adresata danego 
zakazu lub nakazu, ale na wpływaniu na 
ustawodawcę w tym kierunku, aby two-
rzył spójne i racjonalne przepisy, dające 
samym swym kształtem najdalej idące 
nadzieje na przestrzeganie prawa przez 
ogół adresatów norm prawnych.

Wskazując na wspomniany najwyższy 
poziom prewencyjnego oddziaływania, 
nie należy jednak lekceważyć niższych 
poziomów prewencji. Nie zawsze popra-
wę ustalonego stanu rzeczy da się osią-
gnąć wyłącznie rozwiązaniami systemo-
wymi. Niekiedy przychodzi zachęcić, 
a może nawet zmusić do respektowania 
konkretnych reguł w konkretnych stanach 
faktycznych. Nierespektowanie tych reguł 
daje asumpt do występowania niekiedy 
z oceną stwierdzającą naruszenie prawa, 
stanowiącą podstawę do skierowania za-
wiadomienia do organów ścigania czy do 
rzecznika dyscypliny finansów publicz-
nych, o czym już mówiłem na początku. 
Jeśli tylko w ten sposób osiągamy cele pre-
wencyjne, to nie jest to może powód do 
najwyższego zadowolenia, niekiedy jednak 
nie ma po prostu innego wyjścia. Jest to sy-
tuacja podobna do tak zwanej jurydycznej 
poprawy osoby naruszającej normy prawa 
karnego – nawet jeśli nie osiągamy stanu, 
w którym normy właściwego postępowania 
będą zintegrowane w osobie naruszające-
go wcześniej porządek prawny, ale jeżeli 
nie powróci on na drogę nieprzestrzegania 
prawa (choćby tylko z obawy przed sank-
cją), to i tak wartością jest już sam fakt, że 

powstrzymuje się on od popełnienia czynu 
zabronionego. Podobnie jest w przypad-
ku kontroli z osobami, które przestrzegają 
określonych standardów postępowania 
tylko z obawy przed skierowaniem w ich 
sprawie zawiadomienia do organów ści-
gania czy rzecznika dyscypliny finansów 
publicznych. Nie jest dobrze, gdy jest to 
jedyny motyw przestrzegania prawa, ale 
przynajmniej osiągamy stan, w którym 
prawo jest ostatecznie respektowane.

Podsumowując powyższe, z konieczno-
ści bardzo skrócone rozważania, należy 
stwierdzić, że funkcję prewencyjną kontro-
li trzeba postrzegać wielopłaszczyznowo. 

Można zatem powiedzieć, że pierwsza 
płaszczyzna „prewencji kontrolnej” wy-
znaczona jest przez oddziaływanie wy-
ników kontroli (ocen, uwag i wniosków) 
na indywidualnego adresata wystąpienia 
pokontrolnego. W tym zakresie prewencja 
ta jest najbliższa znanej nam z innej sfery 
prewencji indywidualnej. Kolejna płasz-
czyzna wyznaczona jest przez siłę oddzia-
ływania na całą klasę potencjalnych odbior-
ców – tych, którzy mogliby być adresatami 
wystąpienia pokontrolnego, gdyż podlegają 
w tym samym stopniu kompetencjom or-
ganu kontroli, niezależnie od tego, czy ich 
indywidualna działalność będzie objęta 
badaniami kontrolnymi w ramach reali-
zowanego bieżąco tematu kontroli. W tym 
aspekcie wyraża się już bardziej ogólny, 
choć jednak nadal w pewnym sensie zin-
dywidualizowany charakter oddziaływania 
prewencyjnego. Kolejny poziom, czy też 
płaszczyzna oddziaływania, występuje na 
tle informacji o wynikach kontroli, zawie-
rającej zgeneralizowaną syntezę ustaleń 
i ocen dokonanych przez organ kontroli 
na podstawie tych ustaleń. Nie mówimy 
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już wówczas, a przynajmniej nie zawsze 
mówimy o konkretnych adresatach po-
stulatów Najwyższej Izby Kontroli, nawet 
gdy sama informacja jest przekazywana 
konkretnym podmiotom. Wnioski mają 
już wówczas zdecydowanie w większym 
stopniu charakter systemowy, niż „inter-
wencyjny”. Wreszcie, na najwyższym po-
ziomie ogólności o prewencji można mówić 
w odniesieniu do formułowanych przez 
organ kontroli wniosków de lege ferenda. 
Jak już wcześniej wspomniałem, nie cho-
dzi tylko o samą zmianę ustawodawstwa, 
ale o zmianę racjonalną, przez tworzenie 
mechanizmów, które będą przestrzegane, 
a przynajmniej przez unikanie tworzenia 
mechanizmów, o których z góry wiadomo, 
że przestrzegane nie będą. W tym aspekcie 
prewencja występuje już w oderwaniu od 
skonkretyzowanego adresata, jednak nadal 
mówimy o dążeniu do celu, jakim jest za-
pewnienie przestrzegania prawa. O tym 
bowiem, czy prawo będzie przestrzega-
ne, decyduje nie tylko siła kompetencji 

i autorytet organów kontrolnych i egze-
kucyjnych, ale także – a może w najwięk-
szym stopniu – prawidłowa konstrukcja 
systemu prawa obowiązującego.

Jak wynika z powyższych wywodów, 
płaszczyzn realizacji prewencyjnej funk-
cji kontroli można wyróżnić kilka, przy 
czym wytyczenie między nimi ścisłej gra-
nicy nie jest możliwe, nie byłoby chyba 
także potrzebne. Warto jednak zauwa-
żyć, że wraz z analizą kolejnych płaszczyzn 
przesuwamy się na wyższe poziomy uogól-
nienia. Uogólnienie takie jest zaś korzyst-
ne, a nawet konieczne, gdy podejmujemy 
próbę naukowej analizy problematyki kon-
troli, co ma być przecież jednym z celów 
inaugurowanych dziś na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
studiów podyplomowych. Próba połącze-
nia rozważań naukowych z praktyczną ana-
lizą poszczególnych zagadnień jest dziś 
pilnym wyzwaniem zarówno dla akade-
mickiej teorii, jak i praktyki organów sto-
sujących prawo.

Słowa kluczowe: prewencyjne funkcje kontroli, kontrola państwa, procedura kontrolna, regu-
lacje prawne, wnioski pokontrolne, wnioski de lege ferenda, studia podyplomowe

Key words: preventive audit functions, legal regulations, state audit, audit procedure,  
de lege ferenda proposals, postgraduate studies
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ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK

Istota immunitetu kontrolerskiego
Wyraz immunitet wywodzi się od łaciń-
skiego słowa immunitas, oznaczającego 
„uwolnienie od obciążeń”. Jest to okre-
ślony prawem przywilej pewnych osób, 
polegający na wyłączeniu lub ograniczeniu 
stosowania wobec nich niektórych przepi-
sów powszechnie obowiązujących. W re-
zultacie przyznanie immunitetu pew-
nej grupie osób, w związku z pełnieniem 

przez nich funkcji publicznej, oznacza wy-
łączenie ich spod określonego obowiązku. 
Powstaje zatem pytanie o realizację kon-
stytucyjnej zasady równości wobec prawa 
i równego traktowania wszystkich przez 
władze publiczne, wyrażonej w art. 32 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
W rzeczy samej immunitet jest ograni-
czeniem tej zasady, lecz trzeba podkre-
ślić, że wynikające z niej podstawowe 
prawo podmiotowe nie jest bezwzględ-
ne i może podlegać ograniczeniom na 

Immunitet gwarancją niezależności i praworządności

Procedura uchylania immunitetu 
kontrolerskiego przez Kolegium NIK

Przyznanie immunitetu pewnej grupie osób, w związku z pełnieniem 
przez nie funkcji publicznej, oznacza wyłączenie ich spod określonego  
obowiązku. Immunitet kontrolerski jest niezbędny dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji zadań kontroli państwowej. Osoby wykonujące 
te zadania muszą być chronione przed ewentualnymi zarzutami natury 
prawnokarnej, formułowanymi z  powodu podejmowanych czynności 
służbowych. Immunitet kontrolerski nie służy zapewnieniu bezkarności  
kontrolerowi, lecz stanowi jedną z gwarancji wykonywania przez niego 
obowiązków. W artykule kompleksowo przedstawiona jest procedura 
uchylania immunitetu kontrolerskiego przez Kolegium NIK. Dla lep-
szego zobrazowania naświetlanych w artykule problemów przytoczone 
zostały poglądy judykatury, które wprawdzie odnoszą się do immu-
nitetu sędziowskiego lub prokuratorskiego, ale co do zasady regulacje 
prawne w tych kwestiach są podobne.
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zasadach określonych w art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP1.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2, 
wiceprezesi i dyrektor generalny NIK 
oraz kontrolerzy nie mogą być pociągnię-
ci do odpowiedzialności karnej z powodu 
swoich czynności służbowych bez uprzed-
niej zgody Kolegium NIK. W myśl ust. 2 
art. 88 ustawy o NIK, zakaz pociągania do 
odpowiedzialności karnej z powodu czyn-
ności służbowych wymienionych wyżej 
osób trwa także po ustaniu zatrudnienia 
w NIK3. Przepis ten wskazuje grupę osób, 
których podstawowe kompetencje służ-
bowe sprowadzają się do wykonywania 
lub nadzorowania czynności kontrolnych. 
Nie ma przy tym znaczenia sposób za-
trudnienia. Ochroną z tytułu immunitetu 
są objęci wszyscy kontrolerzy, a nie tylko 
mianowani. Dla uproszczenia dalszych 
wywodów instytucję opisaną w art. 88 
ustawy o NIK będę nazywać „immuni-
tetem kontrolerskim”.

Immunitet kontrolerski nie służy za-
pewnieniu bezkarności kontrolerowi, lecz 
stanowi jedną z gwarancji wykonywania 

przez niego obowiązków zgodnie ze zło-
żonym ślubowaniem, to jest sumiennie, 
bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą 
i wolą4. Działalność kontrolna i podejmo-
wane w jej trakcie czynności, zwłaszcza 
w razie ustalenia istnienia nieprawidło-
wości w kontrolowanej działalności, mogą 
powodować niezadowolenie i chęć odwetu 
na kontrolującym. Oceny formułowane 
w wystąpieniach pokontrolnych lub in-
formacjach o wynikach kontroli niejedno-
krotnie mogą być odbierane w kategoriach 
zniesławienia. W tej sytuacji dla zapew-
nienia niezależności NIK ochrona wyni-
kająca z immunitetu wydaje się konieczna, 
a jednocześnie przewidziana możliwość 
jego uchylenia nie narusza istoty zasady 
równości wobec prawa.

Określony w art. 88 ustawy o NIK im-
munitet ma charakter formalny (proce-
sowy)5. Oznacza to, że immunitet kontro-
lerski nie powoduje uchylenia odpowie-
dzialności karnej, a ochrona kontrolerów 
sprowadza się do utrudnienia ścigania 
osoby chronionej. Warunkiem pocią-
gnięcia kontrolera do odpowiedzialno-
ści karnej jest wymóg uzyskania zgody 

1 Szeroko na temat istoty immunitetów określonych w systemie prawa polskiego patrz: B. Janusz-Pohl: 
Immunitety�w�polskim�postępowaniu�karnym,�Warszawa 2009.

2 Dz.U. z 2015 r. poz.1096, zwana dalej „ustawą o NIK”.
3 Analiza poświęcona instytucji immunitetu kontrolerskiego przedstawiona w niniejszym artykule nie 

obejmuje spraw związanych z immunitetem prezesa NIK, określonym w art. 206 Konstytucji RP 
oraz art. 18 i 88 ustawy o NIK. Immunitet prezesa NIK jest dużo szerszy niż pozostałych kontrolerów, 
a organem właściwym do uchylenia tego immunitetu jest Sejm.

4 Rota ślubowania została sformułowana w art. 70 ust. 1 ustawy o NIK.
5 Należy go odróżnić od immunitetu materialnego, który oznacza wyłączenie karalności pewnych czynów. 

Taki immunitet przysługuje np. posłom i senatorom. Zgodnie z art. 105 Konstytucji RP, poseł nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu 
poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada 
wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do 
odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Na podstawie art. 108 Konstytucji RP, powyższy 
przepis stosuje się odpowiednio do senatorów.
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uprawnionego organu na pociągnięcie 
konkretnej osoby do odpowiedzialno-
ści karnej za konkretny czyn. W razie 
uchylenia immunitetu ściganie może 
objąć wyłącznie czyn, co do którego na-
stąpiło uchylenie immunitetu6. Dopóki 
jednak immunitet nie zostanie uchylony, 
istnieje negatywna przesłanka proceso-
wa dla wszczęcia albo kontynuowania 
postępowania karnego ad personam. 
Jest więc zakaz wydawania i ogłaszania 
postanowienia o przedstawieniu zarzu-
tów oraz wnoszenia oskarżenia przeciw-
ko konkretnemu kontrolerowi. Nie ma 
jednak przeszkód do zabezpieczenia do-
wodów w sprawie i podjęcia w tym celu 
czynności operacyjnych, sprawdzających 
czy też czynności procesowych po wszczę-
ciu śledztwa lub dochodzenia in rem. Przy 
tym nie można – moim zdaniem – korzy-
stać z art. 308 § 2 Kodeksu postępowa-
nia karnego7 (k.p.k.). Przepis ten zezwa-
la w wypadkach niecierpiących zwłoki, 
w szczególności gdy mogłoby to spowo-
dować zatarcie śladów lub dowodów prze-
stępstwa, przesłuchać osobę podejrzaną 
o popełnienie przestępstwa w charakterze 
podejrzanego przed wydaniem postano-
wienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli 
zachodzą warunki do sporządzenia takie-
go postanowienia. Przesłuchanie w takim 
przypadku rozpoczyna się od poinformo-
wania o treści zarzutu, a to jest już przejście 
do fazy postępowania przeciwko osobie.

Regulacja prawna zawarta w ustawie 
o NIK określa jedynie w ogólny sposób 
instytucję immunitetu kontrolerskiego. 
Procedura uchylenia immunitetu nie została 
uregulowana. W tym kontekście ciekawe są 
aspekty praktyczne postępowania w spra-
wie uchylenia immunitetu kontrolerskiego. 
Przy tym trudno stwierdzić, czy brak ta-
kiej regulacji jest jedynie przeoczeniem, czy 
może celowym działaniem ustawodawcy. 
Uzasadnienie ustawy na ten temat milczy. 
Wychodząc z założenia, że instytucja im-
munitetu miała być elementem niezbęd-
nym dla podkreślenia statusu kontrolera 
i konieczną gwarancją jego niezależności 
w stosunku do podmiotów kontrolowanych, 
można zaryzykować tezę, że ustawodawca 
nie przywiązywał wagi do jej praktyczne-
go znaczenia. Wszak wymagania stawiane 
kontrolerom czyniły mało prawdopodob-
nym korzystanie z tej instytucji. Ponieważ 
jednak życie potrafi zaskakiwać i zdarzają 
się przypadki składania do Kolegium NIK 
wniosku o wyrażenie zgody na pociągnię-
cie kontrolera do odpowiedzialności kar-
nej, wszelkie kwestie wiążące się z ochroną 
wynikającą z immunitetu kontrolerskiego 
trzeba wyjaśniać opierając się na analizie 
celu tej regulacji oraz interpretacji przepisów 
określających sposób działania Kolegium 
NIK. Pomocne przy tym są poglądy dok-
tryny wyrażane na kanwie problematyki 
dotyczącej na przykład immunitetu par-
lamentarzystów czy też sędziów8.

6 T. Grzegorczyk: Immunitet�karnoprocesowy�funkcjonariuszy�NIK, „Kontrola Państwowa” nr 3/1996, s. 30-35.
7 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz.555, ze zm.).
8 L. Garlicki: Komentarz�do�art.�105�[w:] L. Garlicki (red.): Konstytucja�RP.�Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2003. Na uwagę zasługują opinie autorstwa J. Mordwiłko, opublikowane w „Zeszytach 
Prawniczych” BAS Kancelarii Sejmu, np. w nr. 3(15)/2007, Rozpatrywanie�wniosku�o�uchylenie�immunitetu�
z� udziałem� oskarżyciela� prywatnego� i� jego� pełnomocnika, oraz opinie opublikowane w nr. 4(42)/2014, 
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Zakres ochrony wynikającej 
z immunitetu kontrolerskiego
Na podstawie art. 88 ustawy o NIK wyłą-
czona jest możliwość pociągnięcia do od-
powiedzialności karnej wskazanych w nim 
osób „z powodu czynności służbowych”. 
Pojęcie „czynności służbowe” należy rozu-
mieć w kontekście aktywności zawodowej 
zarówno jako działania, jak i zaniechania 
w ramach przypisanego kontrolerowi za-
kresu kompetencji.

O „czynnościach służbowych” nie można 
mówić jedynie w odniesieniu do czynno-
ści kontrolnych wykonywanych w ramach 
konkretnego postępowania kontrolnego. 
Do katalogu czynności służbowych należą 
także czynności związane z planowaniem 
i przygotowaniem kontroli, realizacją wy-
ników kontroli, reprezentowaniem organu 
kontroli, naborem kontrolerów na waku-
jące stanowiska, prowadzeniem postępo-
wania dyscyplinarnego i in. Chodzi o takie 
czyny zabronione, które zostały popełnione 
przez wykonywanie lub przy wykonywaniu 
czynności służbowych i w związku z takimi 
czynnościami. Przy tym przepisu tego, jako 
zawierającego wyjątek od zasady, nie można 
interpretować rozszerzająco9. Trzeba też za-
znaczyć, że czynności objęte zakresem im-
munitetu kontrolerskiego muszą mieścić się 
w granicach kompetencji kontrolera i muszą 
być podejmowane zgodnie z prawem. 

Ochrona gwarantowana na podstawie 
art. 88 nie kończy się w jakimś określo-
nym momencie, na przykład wraz z roz-
wiązaniem stosunku pracy, lecz pozostaje 
skuteczna także później (art. 88 ust. 2). 
Jest to więc immunitet trwały.

Ustawodawca wyraźnie wskazał, o jaką 
odpowiedzialność chodzi. Określił ją przy-
miotnikiem „karna”, co oznacza, że obej-
muje ona odpowiedzialność za wykro-
czenia i przestępstwa, w tym również za 
przestępstwa ścigane z oskarżenia pry-
watnego. Wynika stąd, że immunitet nie 
dotyczy odpowiedzialności cywilnej za 
naruszenie dóbr osobistych innych osób, 
o których mowa w art. 23 i 24 Kodeksu 
cywilnego10 (k.c.), ani nie obejmuje kar 
porządkowych, na przykład grzywny za 
niestawiennictwo świadka, oraz kar ad-
ministracyjnych. 

Immunitet nie obejmuje odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej czy też służbowej 
ani innej związanej ze stosunkiem pracy. 
W doktrynie przyjęto, że takie formy od-
powiedzialności nie mają charakteru po-
wszechnego, gdyż ponoszone są przed or-
ganami powołanymi dla określonej grupy 
zawodowej, na przykład samorządu lub 
korporacji zawodowej11. Oczywiście odpo-
wiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza 
odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 
W przypadku zbiegu odpowiedzialności 

 J. Mordwiłko: Opinia�prawna�w�sprawie�pociągnięcia�do�odpowiedzialności�dyscyplinarnej�przez�okręgo-
wą�radę�adwokacką�posła�będącego�jednocześnie�adwokatem�za�wystąpienia�publiczne�w�związku�z�wy-
konywaniem�mandatu,�a także A. Sakowicz: Opinia�prawna�na�temat�udostępnienia�informacji�niejawnych�
na�posiedzeniu�Sejmu�w�procedurze�uchylenia�immunitetu.

9 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Ustawa�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli.�Komentarz, Warszawa 2015, s. 309.
10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121, ze zm.).
11 J. Mordwiłko: Opinia�prawna�w�sprawie�pociągnięcia�do�odpowiedzialności�dyscyplinarnej�przez�okręgową�

radę�adwokacką�posła…,�op. cit., s. 216.
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karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej 
na ściganie karne trzeba uzyskać zgodę 
właściwego organu. 

Typowymi przykładami czynów zabro-
nionych, których może dotyczyć immuni-
tet, są: spenalizowane w art. 231 Kodeksu 
karnego12 (k.k.) przestępstwo urzędnicze, 
czyny zabronione polegające na pomówie-
niu (art. 212 k.k.), zniesławieniu (art. 216 
k.k.), a także czyny godzące w wiarygod-
ność dokumentów (art. 271 k.k.). Nie wy-
czerpują one, rzecz jasna, możliwych do 
zaistnienia stanów faktycznych. Ważne 
jest jednak, aby przy badaniu okoliczności 
faktycznych konkretnych zdarzeń mieć 
na uwadze, że ochrony z tytułu immu-
nitetu nie można rozciągać na zdarzenia, 
które zaistniały „przy okazji” wykonywania 
czynności służbowych. Immunitet z art. 88 
ustawy o NIK siłą rzeczy nie może doty-
czyć wykroczeń drogowych, na przykład 
w postaci przekroczenia dozwolonej pręd-
kości. W żadnej mierze bowiem przekro-
czenia dozwolonej prędkości nie można 
zakwalifikować jako czynu popełnionego 
przy wykonywaniu czynności służbowych 
lub w związku z tymi czynnościami13.

Zgoda na ściganie powinna dotyczyć 
konkretnego czynu. W razie konieczno-
ści rozszerzenia zarzutów w toczącym się 
postępowaniu niezbędne jest w tej do-
datkowej części uzyskanie zezwolenia 
na pociągnięcie osoby chronionej immu-
nitetem do odpowiedzialności karnej14. 
Odmowa uchylenia immunitetu i brak 
zgody na pociągnięcie danej osoby do 

odpowiedzialności karnej nie czyni stanu 
powagi rzeczy osądzonej. W myśl art. 17 
§ 2 k.p.k., do chwili uchylenia immuni-
tetu i otrzymania zezwolenia władzy na 
ściganie za dany czyn, organy procesowe 
dokonują tylko czynności niecierpiących 
zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i do-
wodów. Może się zdarzyć sytuacja, że po 
uzupełnieniu ewentualnych luk dowo-
dowych albo gdy w sprawie pojawią się 
nowe okoliczności i dowody, uprawniony 
oskarżyciel ponownie wystąpi z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na ściganie. Uważam, 
że nie ma przeszkód do rozpoznania ta-
kiego wniosku.

Wymogi formalne wniosku
Postępowanie o wyrażenie zgody na po-
ciągnięcie kontrolera do odpowiedzialno-
ści karnej inicjuje złożenie wniosku przez 
uprawnionego oskarżyciela. Tryb rozpa-
trywania tego wniosku nie został uregulo-
wany w ustawie o NIK. Nie zostały w niej 
również określone wymogi formalne tego 
wniosku. Ponieważ gwarancja ochrony z ty-
tułu immunitetu dotyczy odpowiedzial-
ności karnej, zastosowanie powinny mieć 
więc przepisy k.p.k. 

W myśl art. 13 k.p.k., uzyskanie zezwo-
lenia władzy, od którego ustawa uzależnia 
ściganie, należy do oskarżyciela. Wniosek 
o uchylenie immunitetu powinien więc 
skierować do Kolegium NIK organ upraw-
niony do postawienia zarzutów lub wniesie-
nia oskarżenia. Oskarżycielem publicznym 
przed wszystkimi sądami jest prokurator 

12 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553, ze zm.).
13 Patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Ustawa�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli…, op. cit., s. 310.
14 Tak samo T. Grzegorczyk: Immunitet�karnoprocesowy…,�op. cit., s. 34.
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(art. 45 § 1 k.p.k.), a w sprawach o wykro-
czenia – Policja (art. 17 § 1 Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia15). 
Inny organ państwowy może być oskarży-
cielem publicznym z mocy szczególnych 
przepisów ustawy, określających zakres 
jego działania. Organem uprawnionym 
do wystąpienia z takim wnioskiem jest 
również oskarżyciel prywatny. Kontroler 
sam nie może zrzec się immunitetu. Jego 
wniosek czy prośba w tej materii nie rodzi 
skutków prawnych, choć może być po-
traktowany jako jego stanowisko w danej 
sprawie. 

W praktyce rozstrzyganie o charakterze 
czynu, to jest czy faktycznie dany czyn 
zabroniony zaistniał „z powodu czynno-
ści służbowych”, może okazać się trudne. 
Ustawodawca posługuje się pojęciem nie-
dookreślonym, które wymaga wyjaśnie-
nia w kontekście wszystkich okoliczności 
sprawy. Badając te okoliczności, sąd może 
uznać, że w danej sprawie istnieje potrzeba 
uzyskania zezwolenia władzy, od którego 
ustawa uzależnia ściganie nawet wtedy, gdy 
oskarżyciel nie widzi potrzeby uzyskania 
zgody na ściganie kontrolera, ponieważ 
przyjmuje, że zarzucony kontrolerowi czyn 
nie pozostawał w związku z czynnościami 
służbowymi. Trzeba jasno powiedzieć, że 
sąd nie jest właściwy do podejmowania 
jakichkolwiek działań mających na celu 
wyeliminowanie negatywnej przesłanki 
procesowej z art. 17 §1 pkt 10 k.p.k. Warto 
przytoczyć tu pogląd T. Grzegorczyka, 
który stwierdził, że „Sąd jako organ orze-
kający, niezainteresowany sprawą, nie jest 

uprawniony do występowania o uchylenie 
immunitetu po ujawnieniu zaistnienia ta-
kiej okoliczności w toku procesu. Dotyczy 
to także procesu publicznoskargowego, 
gdyby przeszkoda w postaci immunitetu 
powstała lub wyszła na jaw dopiero w pro-
cesie przed sądem”16. Sąd może jedynie 
zawiesić postępowanie do czasu uzyskania 
zezwolenia na ściganie kontrolera, a w razie 
jego braku – umorzyć postępowanie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pocią-
gnięcie kontrolera do odpowiedzialności 
karnej jest pismem procesowym upraw-
nionego podmiotu, zatem – moim zda-
niem – powinien spełniać wymogi formal-
ne przewidziane dla pisma procesowego. 
Zostały one określone w art. 119 § 1 k.p.k. 
Mowa tu o zawarciu we wniosku nastę-
pujących danych: 
• oznaczenie organu, do którego wniosek 

jest kierowany oraz sprawy, której do-
tyczy;

• oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;
• treść wniosku lub oświadczenia, w miarę 

potrzeby z uzasadnieniem;
• data i podpis składającego pismo.

We wniosku powinno znajdować się 
w miarę precyzyjne określenie zarzuca-
nego kontrolerowi czynu, gdyż, jak wyżej 
wspomniałam, zgoda na ściganie dotyczy 
konkretnego czynu. Przy tym nie chodzi 
o kwalifikację prawną, ale raczej o opis 
czynu wraz ze wskazaniem czasu, miejsca 
oraz sposobu i okoliczności jego popełnie-
nia. Wykazanie, że zostały wyczerpane 
znamiona przestępstwa, a w odniesieniu do 
przestępstw materialnych także związku 

15 Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz.395, ze zm.).
16 Patrz T. Grzegorczyk: Immunitet�karnoprocesowy…,�op. cit., s. 35.
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przyczynowego pomiędzy zachowaniem 
się osoby objętej wnioskiem i zaistniałym 
skutkiem, umożliwia przekonanie władzy 
zezwalającej na ściganie, że faktycznie ist-
nieje uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia.

Podstawy faktyczne wniosku
Kolegium NIK nie może przejąć roli oskar-
życiela (prywatnego albo publicznego) ani 
też sądu. Nie rozstrzyga także sprawy le-
żącej u podstaw sformułowania wniosku 
o wyrażenie zgody na pociągnięcie do od-
powiedzialności karnej. Bez wątpienia jed-
nak ratio legis tej regulacji jest ochrona 
kontrolerów NIK przed szykanami, w tym 
przed pochopnym ich oskarżeniem przed 
organami wymiaru sprawiedliwości. Jest 
to również ochrona niezależności naczel-
nego organu kontroli państwowej w wyko-
nywaniu konstytucyjnych i ustawowych 
zadań. Omawiana regulacja ma wzmocnić 
bezstronność i obiektywizm przez elimina-
cję zagrożenia w postaci bezzasadnego po-
mówienia kontrolera o naruszenie prawa, 
które należałoby kwalifikować jako czyn 
zabroniony i zagrożony karą przez ustawę 
obowiązującą w chwili jego popełnienia. 
Tak właśnie przesłanki odpowiedzialności 
karnej definiuje art. 1 § 1 k.k. 

Wskazany wyżej cel immunitetu kontro-
lerskiego oznacza, że realna ochrona z niego 
wynikająca wymusza badanie meritum, 
czyli podstaw faktycznych oskarżenia. 
Jednak bez odniesienia się, czy rzeczy-
wiście zostały wyczerpane znamiona czynu 
zabronionego (chodzi oczywiście o znamio-
na strony przedmiotowej, jako że ocena 
zawinienia należy do niezawisłego sądu) 
i czy istnieją faktyczne podstawy oskar-
żenia, owa ochrona będzie iluzoryczna. 

Dlatego – moim zdaniem – podjęcie przez 
Kolegium NIK uchwały w sprawie uchy-
lenia immunitetu kontrolerskiego nie 
może sprowadzać się jedynie do zbada-
nia aspektów formalnych. Bez względu 
na ewentualną presję społeczną i komen-
tarze w mediach towarzyszące sprawie, 
orzekanie powinno opierać się na analizie 
materiału dowodowego przedstawione-
go przez wnioskodawcę. Takie podejście 
w żadnym razie nie może być uznane za 
nadużywanie instytucji immunitetu. 

Można powiedzieć, że Kolegium NIK, 
jako organ uprawniony do uchylenia im-
munitetu kontrolerskiego, władne jest do-
konać swoistego „przedsądu”. Instytucja 
ta znana jest w praktyce uchylania im-
munitetu sędziowskiego, gdy orzeka sąd 
dyscyplinarny (sąd apelacyjny, a czasem 
Sąd Najwyższy). Warto tu wskazać, że 
w judykaturze przyjęto pogląd, iż sąd 
dyscyplinarny na etapie podejmowania 
decyzji o wyrażeniu zgody na pociągnię-
cie sędziego do odpowiedzialności karnej 
jest uprawniony do zbadania, czy istnieje 
w sprawie dostatecznie uzasadnione po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa. Sąd 
Najwyższy stwierdził, że „W gestii sądu 
dyscyplinarnego orzekającego w przed-
miocie zezwolenia na pociągnięcie do 
odpowiedzialności karnej sędziego jest 
jedynie zbadanie, czy zasadność stawia-
nego sędziemu zarzutu jest na tyle upraw-
dopodobniona, iż wykluczone jest, że sę-
dzia jest oskarżany bez uzasadnienia. […]. 
Z tego samego względu należy uznać, że 
na etapie postępowania w przedmiocie 
zezwolenia na pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej przedwczesny 
jest wymóg pełnej oceny wiarygodności 
zeznających w sprawie świadków, których 
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relacje mają notabene służyć jedynie re-
konstrukcji dokładnego przebiegu całego 
zdarzenia, a nie potwierdzenia, czy zda-
rzenie to w ogóle miało miejsce”17. 

Odnosząc pośrednio powyższy pogląd 
do immunitetu kontrolerskiego, stoję na 
stanowisku, że we wniosku o wyrażenie 
zgody na pociągnięcie do odpowiedzial-
ności karnej kontrolera NIK z powodu 
jego czynności służbowych powinny być 
wskazane dowody pozwalające na przyję-
cie uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa. Nie wystarczą tu jedynie 
przypuszczenia i poszlaki. Trzeba pamię-
tać, że te dowody mają stanowić podstawę 
do sporządzenia postanowienia o przed-
stawieniu zarzutów i ogłoszenia go podej-
rzanemu – art. 313§ 1 k.p.k. 

Materiał dowodowy podlega więc ocenie 
Kolegium NIK pod kątem istnienia fak-
tycznych podstaw oskarżenia kontrolera. 
Można się zastanawiać, jak głęboka powin-
na być ta ocena, a zwłaszcza czy powinna 
dotyczyć społecznej szkodliwości czynu. 
Warto przytoczyć tu poglądy wyrażane 
przez Sąd Najwyższy w sprawach dotyczą-
cych odpowiedzialności karnej sędziego. 
Sąd stwierdził, że „obowiązkiem sądów 
dyscy plinarnych – przed podjęciem uchwa-
ły zezwalającej na pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej sądowej – jest 

rozważenie, czy zgromadzone dowody do-
statecznie uzasadniają popełnienie przez 
sędziego przestępstwa, a w tym, czy sto-
pień społecznej szkodliwości popełnio-
nego czynu zabronionego jest wyższy od 
znikomego”18.

Z kolei w uchwale z 27 lutego 2008 r., 
sygn. SNO 8/08, Sąd Najwyższy doszedł 
do przekonania, że „jedynie w przypad-
kach, w których znikomość społecznej 
szkodliwości czynu od razu jawi się w spo-
sób oczywisty i jaskrawy, może ona stano-
wić podstawę do umorzenia postępowania 
z wniosku o zezwolenie na pociągnięcie 
sędziego do odpowiedzialności karnej. 
Pamiętać bowiem należy, że podstawę tego 
zezwolenia stanowią okoliczności dosta-
tecznie uzasadniające podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa, zatem sąd dyscypli-
narny w tym postępowaniu porusza się na 
poziomie prawdopodobieństwa, a nie pew-
ności”19. Myślę, że na zasadzie ostrożnej 
analogii można odnieść ten pogląd także 
do postępowania Kolegium NIK. 

Nie zawsze możliwe jest bezzwłoczne 
podjęcie przez Kolegium NIK uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na ściganie kon-
trolera. Taki przypadek występuje w szcze-
gólności gdy pojawią się istotne wątpliwości 
dowodowe, choćby tylko w odniesieniu do 
niektórych czynów objętych wnioskiem. 

17 Patrz: uchwała SN z 8 maja 2007 r., sygn. SNO 22/07, <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1 
/SNO%2022-07.pdf>.

18 Zob. uchwała SN z 8.05.2002 r., SNO 8/02, OSNKW 2002, nr 9-10, poz. 85. Inaczej wypowiedział się 
SN w uchwale z 28.11.2002 r. w sprawie SNO 41/02 (niepubl.). Stwierdził w niej, że ocena stopnia 
społecznej szkodliwości czynu zarzucanego obwinionemu, co do którego złożono wniosek o zezwolenie 
na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, pozostaje poza zakresem kognicji sądu dyscyplinarnego. 
Zagadnienie to, istotne z punktu widzenia oceny, czy zarzucane zachowanie stanowi przestępstwo (art. 1 
§ 2 k.k.), podlega analizie w toku postępowania karnego.

19 Orzeczenie dostępne na stronie <https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/14964,sno-8-08>.
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Wnioskodawca może przecież ulec pokusie 
selektywnego przedstawienia dowodów 
i w uzasadnieniu wniosku przekręcać ich 
wymowę, a przez to dyskredytować dzia-
łania osoby objętej wnioskiem. Prowadzi 
to de facto do zniekształcenia obrazu stanu 
faktycznego. Stwierdzenie istnienia wąt-
pliwości dowodowych utrudnia rzetelne 
rozpatrzenie wniosku, ale nie jest samo-
istną przesłanką dla odmowy uchylenia 
immunitetu. Moim zdaniem, przed pod-
jęciem uchwały w sprawie zgody na ści-
ganie niezbędne jest poszerzenie wiedzy 
członków Kolegium o ustaleniach faktycz-
nych. Wprawdzie Kolegium NIK nie jest 
uprawnione do żądania przedstawienia 
sobie całych akt postępowania, lub tylko 
wskazanych materiałów dowodowych, ale 
przecież nie ma przeszkód, aby Kolegium 
NIK podjęło stosowną uchwałę i zwróciło 
się do uprawnionego oskarżyciela o przed-
stawienie takich materiałów dowodowych. 
Na udostępnianie materiałów dowodo-
wych podmiotom innym niż strony postę-
powania karnego zezwala art. 156 § 1 k.p.k.

Postępowanie przed Kolegium NIK
Sposób procedowania Kolegium NIK 

Kwestie te określa ustawa o NIK oraz re-
gulamin wewnętrzny przyjęty uchwałą 
Kolegium NIK. Uchwały w sprawach na-
leżących do kompetencji Kolegium NIK 
podejmowane są w głosowaniu tajnym, 
na posiedzeniach, którym przewodniczy 
prezes NIK lub wyznaczony przez niego wi-
ceprezes (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o NIK). 
Regulamin określa między innymi sposób 

przyjęcia porządku dziennego posiedze-
nia, powiadomienia członków Kolegium 
NIK o terminie posiedzenia i dostarczenia 
im niezbędnych dokumentów oraz zasady 
sporządzania protokołu z obrad20. 

Nie ma określonego terminu rozpatrze-
nia wniosku o wyrażenie zgody na ściganie 
kontrolera. Wniosek powinien być roz-
poznany w rozsądnym terminie. Chodzi 
oczywiście o termin możliwie jak najkrót-
szy, aby uniknąć zarzutu przewlekłości 
postępowania. Szybkość działania nie 
usprawiedliwia jednak braku możliwo-
ści zapoznania się ze sprawą przez człon-
ków Kolegium NIK czy też ograniczenia 
prawa do obrony kontrolerowi, którego 
wniosek dotyczy. 

Ustawodawca nie określił podmiotu 
zobowiązanego do dokonania wstępnej 
kontroli wniosku o wyrażenie zgody na ści-
ganie. Chodzi przede wszystkim o spraw-
dzenie, czy wniosek spełnia wymogi for-
malne, o których wyżej wspomniałam. 
Sprawdzenia w tym zakresie powinien 
dokonać przewodniczący lub sekretarz 
Kolegium, ale trzeba wyraźnie podkreślić, 
że nie służą im żadne środki prawne w razie 
stwierdzenia braków formalnych wniosku, 
a mówiąc wprost, nie mogą oni odmówić 
przyjęcia wniosku. Sprawdzenie wymogów 
formalnych ma jedynie ten walor, że po-
zwoli zwrócić uwagę członków Kolegium 
NIK na ewentualne braki i przez to przy-
spieszyć postępowanie.

Warto w tym miejscu uwypuklić jeszcze 
jedną istotną kwestię. Mam na myśli brak 
podstawy prawnej do odmowy przyjęcia 

20 Szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Ustawa�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli…,�op. cit., s. 89.
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wniosku do rozpoznania przez Kolegium 
NIK w sytuacji, gdy jest on „oczywiście 
bezzasadny”. Można sobie wyobrazić, że 
oskarżyciel prywatny przedstawi błędną 
ocenę prawną stanu faktycznego albo po-
chopnie skieruje oskarżenie przeciw kon-
trolerowi, a w dalszej konsekwencji także 
wniosek o uchylenie immunitetu, opierając 
je tylko na subiektywnym odczuciu dozna-
nej krzywdy. Kolegium NIK wniosek taki 
musi rozpoznać i podjąć stosowną uchwałę. 
Retoryczne jest oczywiście pytanie o ra-
cjonalność takiego postępowania.

Udział oskarżyciela oraz kontrolera 
w posiedzeniu Kolegium NIK 

Kolegium NIK nie ma prawa wzywać 
oskarżyciela, który przedstawił wniosek 
o uchylenie immunitetu i żądać jego obec-
ności na posiedzeniu. Prezes NIK, jako 
przewodniczący Kolegium, może jednak 
zaprosić uprawnionego oskarżyciela na po-
siedzenie i umożliwić mu przedstawienie 
swoich racji w przypadku wyrażenia przez 
niego takiej woli. Wydaje się naturalne, że 
oskarżyciele powinni być zainteresowani 
obecnością na posiedzeniu, ponieważ to 
na nich ciąży obowiązek wykazania ce-
lowości uchylenia immunitetu kontrole-
rowi. Obecność oskarżyciela ma też tę 
dobrą stronę, że członkowie Kolegium 
mogą mu zadawać pytania i prosić o wy-
jaśnienie wątpliwości na tle dowodowym. 
Bezpośrednia wymiana poglądów pozwala 
często na wyrobienie sobie szerszej opi-
nii w sprawie i przekonanie o słuszności 

zagłosowania za przyjęciem określonej 
uchwały.

Wobec braku regulacji prawnej rodzi się 
kolejne pytanie – czy kontrolerowi, którego 
dotyczy wniosek o uchylenie immunitetu, 
przysługuje prawo do obrony na etapie po-
stępowania przed Kolegium. Uważam, że 
tak samo jak w odniesieniu do oskarżyciela 
dopuszczalny jest udział kontrolera w po-
siedzeniu Kolegium NIK. Jest to uzasad-
nione celowością i racjonalnością działania 
tego organu. Poza tym jedną z podstawo-
wych idei każdego postępowania powinno 
być dążenie do poznania stanowiska obu 
stron (audiatur et altera pars). To warun-
kuje wnikliwe i obiektywne rozpatrzenie 
wniosku o uchylenie immunitetu kontro-
lerskiego. Dlatego – moim zdaniem – nale-
ży powiadomić kontrolera o treści wniosku 
oraz umożliwić mu przedstawienie jego 
stanowiska pisemnie lub ustnie na posie-
dzeniu Kolegium NIK, na którym rozpa-
trywany jest ten wniosek. Jest to także 
przejaw realizacji podstawowego prawa 
do obrony, które, w myśl orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego (TK), do-
tyczy różnych postępowań, które wiążą 
się z wkraczaniem w zakres konstytucyj-
nych wolności i praw (art. 31 Konstytucji 
RP)21. Zdaniem TK, prawo do obrony na-
leży rozumieć szeroko, „jest ono bowiem 
nie tylko fundamentalną zasadą procesu 
karnego, ale też elementarnym standardem 
demokratycznego państwa prawnego”22. 
Najistotniejszą gwarancją prawa do obrony 
jest możliwość przedstawienia własnego 

21 Patrz wyrok TK z 28.11. 2007 r., sygn. akt K 39/07, opubl. <www.otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/
otk/2007/K_39_07.doc>.

22 Patrz wyrok TK z 17.02. 2004 r., sygn. akt SK 39/02, opubl. <www.otk.trybunal.gov.pl>.
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stanowiska w sprawie i ustosunkowania 
się do sformułowanych zarzutów. Jest to 
wykluczone wówczas, gdy postępowanie 
przed sądem podejmującym rozstrzygnię-
cie toczy się bez udziału osoby, której za-
rzuty dotyczą. Dalej Trybunał stwierdził, 
że „postępowanie immunitetowe, stano-
wiąc stadium przygotowawcze i wstępne 
do pociągnięcia do odpowiedzialności kar-
nej, powinno przewidywać prawo do obro-
ny tylko z uwagi na tę właśnie odpowie-
dzialność, której uruchomieniu służy”23. 
Analizując to orzeczenie, A. Sakowicz pod-
kreślił, że musi to być obrona realna i efek-
tywna, a nie iluzoryczna i abstrakcyjna; 
musi umożliwiać przedstawienie i obronę 
własnego stanowiska osobie uczestniczącej 
w tej procedurze24.

Teza, że prawo do obrony jest podstawo-
wym standardem w państwie demokra-
tycznym, implikuje twierdzenie, że musi 
ono dotyczyć także rozstrzygania w spra-
wie wniosku o uchylenie immunitetu, gdyż 
takie rozstrzygnięcie może otworzyć drogę 
do odpowiedzialności karnej za określony 
czyn zabroniony. Nie widzę żadnych racjo-
nalnych argumentów, aby w postępowaniu 
przed Kolegium NIK prawo do obrony 
nie funkcjonowało. Odmienną kwestią 
jest potrzeba zachowania obiektywizmu 
i zdystansowanie się członków Kolegium 
NIK wobec twierdzeń kontrolera, które-
go wniosek dotyczy, zwłaszcza jeśli idzie 
o przyjętą przez niego linię obrony.

Nieodłącznym elementem prawa 
do obrony jest korzystanie z pomocy 

profesjonalnego obrońcy. W sprawie 
o uchylenie immunitetu kontrolerskiego 
stroną postępowania nie jest podejrzany 
(oskarżony). Nie można zatem mówić 
o ustanowieniu obrońcy. W grę może jedy-
nie wchodzić ustanowienie pełnomocnika, 
ale problem w tym, że ustawa o NIK nie 
zawiera przepisów, które stanowią o udzia-
le w posiedzeniu Kolegium NIK pełno-
mocnika kontrolera. Myślę jednak, że nie 
jest wykluczona obecność na posiedzeniu 
Kolegium pełnomocnika kontrolera usta-
nowionego w trybie art. 87 k.p.k., chociaż 
zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności 
takiego poglądu. W przywołanym przepi-
sie chodzi o ustanowienie pełnomocnika 
przez osobę, która nie jest jeszcze stroną 
postępowania, a istnieje potrzeba ochrony 
jej interesów. Warunkiem występowania 
w procesie karnym pełnomocnika takiej 
osoby jest to, aby odpowiednio sąd albo 
prokurator nie odmówił dopuszczenia go 
do udziału w postępowaniu. Zatem jeże-
li ten pełnomocnik zostanie prawidłowo 
ustanowiony i dodatkowo będzie zapro-
szony wraz z kontrolerem na posiedzenie 
Kolegium NIK, to jego udział w obradach 
formalnie będzie możliwy. 

Forma podjęcia decyzji o uchyleniu 
immunitetu kontrolerskiego 

Ponieważ ustawodawca nie określił od-
rębnego trybu procedowania i podejmo-
wania decyzji przy rozpatrywaniu wnio-
sku o uchylenie immunitetu, uważam, 
że decyzja Kolegium NIK powinna być 

23 Tamże.
24 A. Sakowicz:�Opinia�prawna�na�temat�udostępnienia�informacji�niejawnych…,�op. cit., s. 231.
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podejmowana na zasadach określonych 
w art. 24 ust. 1-4 ustawy o NIK. Uchwała 
nie wymaga uzasadnienia, co nie oznacza, 
że takowego nie może zawierać. Przed pod-
jęciem uchwały Kolegium NIK może wy-
stąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie 
wniosku lub o przedstawienie dodatkowe-
go materiału dowodowego. Prezes NIK lub 
wyznaczony wiceprezes, który przewodni-
czy posiedzeniu Kolegium NIK, może też 
zwrócić się do wnioskodawcy o przybycie 
na posiedzenie w celu udzielenia odpo-
wiedzi na pytania członków Kolegium.

W treści uchwały Kolegium NIK po-
winno się odnieść do każdego z zarzutów 
wskazanych przez uprawnionego wniosko-
dawcę, w szczególności wyraźnie okre-
ślić czyn lub czyny, co do których wyraża 
zgodę na ściganie. Generalne zezwolenie 
na ściganie jest niedopuszczalne. Może się 
jednak okazać, już po podjęciu uchwały 
o uchyleniu immunitetu kontrolerskie-
go, że wyjdą na jaw lub zostaną upraw-
dopodobnione inne czyny, za które prze-
widziana jest odpowiedzialność karna. 
Oskarżyciel ma obowiązek uzyskać ko-
lejne zezwolenie na ściganie, chyba że ma 
do czynienia z tak zwanym czynem cią-
głym. Dla wyjaśnienia tej ostatniej kwestii 
trzeba przyjąć założenie, że po wyraże-
niu zgody na ściganie kontrolera w wyni-
ku dalszych czynności w prowadzonym 
śledztwie mogą pojawić się kolejne wnioski 
dotyczące kolejnych czynów popełnio-
nych przez tę samą osobę. Jeżeli ich cha-
rakter wskazuje na potrzebę kwalifikacji 

prawnej z zastosowaniem art. 12 k.k., to 
w zasadzie będzie mowa o tym samym 
przestępstwie, co do którego zgody na 
ściganie już udzielono25. 

Uchwała Kolegium NIK w sprawie uchy-
lenia lub odmowy uchylenia immunitetu 
kontrolerskiego jest ostateczna. Nie można 
jej zaskarżyć, gdyż w przepisach ustawy 
o NIK takiego uprawnienia nikomu nie 
przyznano. Powinno się ją niezwłocznie 
przekazać podmiotowi, który wystąpił 
w tej sprawie z wnioskiem.

Odmowa uchylenia immunitetu kontro-
lerskiego nie musi oznaczać bezkarności. 
Prezes NIK, jako przełożony dyscyplinarny, 
może wyznaczyć rzecznika dyscyplinar-
nego i polecić mu wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego za czyn, który nie stano-
wi przestępstwa, ale może być uznany za 
przewinienie dyscyplinarne. 

Wnioski
Nie mam wątpliwości, że immunitet kon-
trolerski jest niezbędny dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji zadań kontroli pań-
stwowej. Osoby wykonujące te zadania 
muszą być chronione przed potencjalny-
mi zarzutami natury prawnokarnej, for-
mułowanymi z powodu podejmowanych 
czynności służbowych. Nie można byłoby 
pogodzić się z sytuacją, w której kontroler 
stałby się podejrzanym na przykład o znie-
sławienie, dlatego że zbyt wnikliwie oceniał 
kontrolowaną działalność. Prowadziłoby 
to w prosty sposób do marginalizacji bez-
stronności i obiektywizmu. 

25 Na kwestię tę zwrócił uwagę A. Herzog: Postępowanie�w�przedmiocie�uchylenia�immunitetu�prokurator-
skiego�–�stan�prawny�i�prak�tyka�(cz.�II), „Prokuratura i Prawo” nr 6/2008, s. 12.



Nr 2/marzec-kwiecień/2016 27 

Procedura uchylania immunitetu kontrolerskiego   kontrola i audyt

Instytucji immunitetu kontrolerskiego 
nie można pojmować w kategoriach bez-
karności już z tego powodu, że ochrona 
wynikająca z immunitetu nie jest w Naj-
wyższej Izbie Kontroli nadużywana. Przy-
padki składania wniosków o uchylenie im-
munitetu są wręcz incydentalne.

Lakoniczna regulacja prawna w zakre-
sie immunitetu kontrolerskiego nie daje 
wystarczającej pewności co do przyjętego 
sposobu procedowania, zwłaszcza w takim 
newralgicznym obszarze, jakim jest za-
pewnienie prawa do obrony. Powinien być 
określony trwały i przewidywalny tryb 

postępowania, jednakowy we wszystkich 
przypadkach indywidualnych. Potrzebna 
jest więc ingerencja ustawodawcy, a przed-
stawiona wyżej analiza prawna – moim 
zdaniem – wystarczająco uzasadnia po-
stulat dokonania zmian de lege ferenda. 

dr ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK,
wicedyrektor Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego NIK,  
adiunkt w Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi

Słowa kluczowe: immunitet kontrolerski, procedura uchylania immunitetu, immunitet sędziów 
i prokuratorów, Kolegium NIK, odpowiedzialność karna, przepisy obowiązujące

Key words: auditor immunity, procedure for waiving auditor immunity, state audit tasks,  
potential charges
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Ustawowy system kontroli 
przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych1, 
kontrola zgodności przetwarzania danych 
z przepisami tej ustawy jest jednym z zadań 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Kontrola sprawowana przez 

ten organ wysuwa się na pierwszy plan, 
jest najbardziej wyeksponowana zarówno 
w wymienionej ustawie, jak i w praktyce. 
Jej wykonywanie ma istotny wpływ na 
stan przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych choćby z tej racji, że 
GIODO w efekcie kontroli może władczo 
ingerować w przetwarzanie danych przez 
wydanie decyzji nakazującej przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem. Warto jednak 

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych

Kontrolowanie przez GIODO 
przetwarzania danych osobowych

Przedmiotem opracowania jest kontrola przetwarzania danych osobo-
wych przez organ ochrony danych osobowych – Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Autorka szczegółowo omówiła  
kontrolę GIODO – jej zakres podmiotowy i  przedmiotowy, prze-
bieg, kompetencje kontrolne inspektorów, dokumentowanie czynności 
kontrol nych, a także środki prawne zmierzające do przywrócenia stanu 
zgodnego z prawem oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych  
dopuszczenia do uchybień. Ze względu na to, że 1 stycznia 2015 r. weszła 
w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, w artykule 
szerzej przedstawiona została problematyka kontroli GIODO, obejmująca  
kwestie związane z powołaniem i wykonywaniem zadań przez admini-
stratora bezpieczeństwa informacji, które uregulowane zostały na nowo.

1 Dz.U. z 2015 r. poz.2135, ze zm.; dalej: „uodo”.
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zauważyć, że na gruncie uodo kontrola 
przetwarzania danych osobowych stano-
wi nieodzowny element działania także 
tych podmiotów, które uczestniczą w tym 
procesie albo których ten proces dotyczy. 
Kontrola rozumiana jako czynności zmie-
rzające do ustalenia stanu faktycznego, 
połączone z porównaniem tego stanu ze 
stanem oczekiwanym z punktu widzenia 
przepisów prawa, stanowi domenę także 
innych podmiotów, wśród których wy-
mienić należy: administratorów danych, 
administratorów bezpieczeństwa informa-
cji (ABI) oraz podmioty przetwarzające 
dane na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych (procesorzy). Na 
nich bowiem ciąży odpowiedzialność za 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z prawem i w takim zakresie, jaki wyni-
ka z przepisów uodo oraz pozycji i istoty 
sprawowanej przez nie funkcji.

O obowiązkach kontroli spoczywają-
cych na administratorach danych oraz pod-
miotach przetwarzających dane na zle-
cenie należy wnioskować odpowiednio 
z art. 36 ust. 1, art. 38 oraz art. 31 ust. 2 
uodo. W przypadku zaś administratorów 
bezpieczeństwa informacji obowiązki 
kontrolne są immanentną cechą zadań 
przypisanych im przez nowy – obowią-
zujący od 1 stycznia 2015 r. – art. 36a 
ust. 2 uodo, wprowadzony noweliza-
cją z 7 listopada 2014 roku2. Artykuł 
32 ust. 1 uodo uprawnienia kontrol- 
ne przyznaje także osobie, której dane do-
tyczą, precyzuje, że przysługuje jej prawo 

do kontroli przetwarzania tych danych  
zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza 
szereg uprawnień wymienionych w tym 
przepisie. Do podmiotów sprawujących 
kontrolę w zakresie ochrony danych oso-
bowych należy zaliczyć także liczne orga-
ny ochrony prawnej, w tym sądy admini-
stracyjne, sądy powszechne, prokuraturę, 
Rzecznika Praw Obywatelskich i inne.

Obok kontroli przetwarzania danych 
osobowych, która ma podstawę w przepi-
sach prawa, w praktyce częsty jest również 
audyt ochrony danych osobowych, który 
nosi cechy kontroli. Z reguły dokonywany 
jest on przez podmioty zewnętrzne wzglę-
dem audytowanych i obejmuje głównie 
warstwę techniczną przetwarzania danych, 
choć może mu podlegać także spełnie-
nie prawnych wymogów przetwarzania. 
Audytowanie przetwarzania danych można 
uznać za rodzaj społecznej kontroli, która 
ma charakter uzupełniający względem 
rozwiązań przyjętych w uodo i może być 
użytecznym instrumentem sprawowania 
przez administratora danych nadzoru nad 
systemem ochrony danych osobowych 
w podległej mu jednostce organizacyjnej3.

W literaturze dokonano swoistej kla-
syfikacji kontroli przetwarzania danych 
osobowych przez wskazanie, że składa 
się na nią:
• kontrola indywidualna – sprawowana 

przez osoby, których dane dotyczą,
• kontrola funkcjonalna – sprawowana 

przez podmioty przetwarzające dane 
osobowe,

2 Zob. art. 9 ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz.1662).
3 O audycie szerzej zob. P. Fajgielski: Audyt�przetwarzania�i�ochrony�danych�osobowych.�Zagadnienia�prawne, 

[w:] Ochrona�danych�osobowych.�Skuteczność�regulacji, red. G. Szpor, Warszawa 2009, s. 221 i n.
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• kontrola instytucjonalna – sprawowana 
przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych,

• kontrola uzupełniająca – sprawowana 
przez inne podmioty4.
Składowe kontroli przetwarzania danych 

osobowych tworzą system kontroli ochrony 
danych osobowych, który można określić 
mianem mieszanego, gdzie obok zinsty-
tucjonalizowanej kontroli sprawowanej 
przez organ ochrony danych osobowych, 
a uzupełniająco przez inne organy ochro-
ny prawnej, kontrola ta wykonywana jest 
przez poszczególne podmioty uczestniczą-
ce w procesie przetwarzania danych, przy 
czym zakres, forma i cel kontroli pozostają 
ze sobą spójne, choć nie tożsame. W sys-
temie tym kontrolę GIODO należy uznać 
za szczególnie istotną z tego względu, że 
jest ona wykonywana przez wyspecjali-
zowany, wyodrębniony ustrojowo i nieza-
leżny organ władzy publicznej stojący na 
straży prawa ochrony danych osobowych, 
który ma możliwość władczej ingerencji 
w działalność kontrolowanego podmiotu, 
wpływając w ten sposób na stan ochrony 
danych osobowych w kraju5. 

Kontrola GIODO
W myśl art. 12 pkt 1 uodo, zadaniem 
GIODO jest kontrola zgodności prze-
twarzania danych z przepisami o ochro-
nie danych osobowych, przy czym – jak 
wynika z art. 14 uodo – kontrola ta jest 

przeprowadzana w celu wykonania zadań 
Generalnego Inspektora wskazanych nie 
tylko w art. 12 pkt 1, ale i w pkt 2, który 
do zadań tych zalicza wydawanie decyzji 
administracyjnych i rozpatrywanie skarg 
w sprawach wykonania przepisów o ochro-
nie danych osobowych. Zgodnie bowiem 
z art. 22 uodo, postępowanie w sprawach 
uregulowanych w uodo prowadzi się we-
dług przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego (k.p.a.), o ile przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej. 

Kontrola GIODO może być zatem do-
konywana na dwóch różnych etapach – po-
stępowania kontrolnego i postępowania 
administracyjnego głównego6. W pierw-
szym przypadku kontrola ma na celu wy-
łącznie dokonanie ustaleń co do zgodności 
przetwarzania danych z przepisami prawa 
i może poprzedzać, choć wcale nie musi, 
postępowanie zmierzające do wydania na 
podstawie art. 18 ust. 1 uodo decyzji ad-
ministracyjnej nakazującej przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem, jeśli kontrola 
wykaże naruszenie przepisów. Gdy kon-
trola nie wykaże naruszenia prawa, nie 
pociąga za sobą wszczęcia postępowania 
administracyjnego. 

Kontrola przeprowadzana przez GIODO 
w toku postępowania administracyjne-
go ma charakter akcesoryjny. Odbywa 
się w ramach toczącego się postępowa-
nia administracyjnego. Jak wskazuje się 
w piśmiennictwie, na tym etapie pojęcia 

4 P. Fajgielski: Kontrola�przetwarzania� i�ochrony�danych�osobowych.�Studium�teoretyczno-prawne, Lublin 
2008, s. 58.

5 Szerzej zob. M. Sakowska: Pozycja� ustrojowa� i� zadania� Generalnego� Inspektora� Ochrony� Danych�
Osobowych, „Przegląd Sejmowy” nr 2/2006, s. 81 i n.

6 G. Sibiga: Postępowanie�w�sprawach�ochrony�danych�osobowych, Warszawa 2003, s. 149.
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„postępowanie kontrolne” i „postępowa-
nie wyjaśniające” w rozumieniu przepisów 
k.p.a. należy uznać za tożsame, a kontro-
la odgrywa tu rolę środka dowodowego7. 
Rzecz jasna – w tej samej sprawie kontrola 
jest możliwa na obu etapach – może za-
równo stanowić podstawę wszczęcia po-
stępowania administracyjnego, jak i być 
przeprowadzana w jego trakcie.

Zważywszy że kontrola przeprowa-
dzona przez Generalnego Inspektora 
może stanowić podstawę jego władczej 
ingerencji w działalność podmiotu kon-
trolowanego przez wydanie decyzji na 
podstawie art. 18 ust. 1 uodo, organ ten 
z powodzeniem można zaliczyć do orga-
nów nadzoru, a zespół jego kompetencji 
określić jako „sprawowanie nadzoru”8. 
Powszechnie w doktrynie przyjmuje się 
bowiem, że nadzór obejmuje kontrolę 
w zaprezentowanym na wstępie rozu-
mieniu oraz kompetencję merytorycz-
nego korygowania działalności kontrolo-
wanego9. Dlatego kontrolna działalność 
GIODO nie ma wyłącznie charakteru 
inspekcyjnego, a przyznane mu kompe-
tencje noszą cechy nadzoru.

Kontrola GIODO dotyczy wszystkich 
procesów i etapów przetwarzania danych 
osobowych. Generalny Inspektor podej-
muje ją z urzędu albo na wniosek innego 
podmiotu, którym może, ale nie musi, być 
osoba, której dane dotyczą. W zależności 
od zakresu kontrolę można określić jako: 

• kompleksową – dotyczy ona wszystkich 
zbiorów danych prowadzonych przez 
kontrolowanego oraz obejmuje wszystkie 
wymogi określone w przepisach o ochro-
nie danych osobowych, mające zastoso-
wanie w działalności danego podmiotu; 

• częściową (problemową, odcinkową) 
– która obejmuje wybrane zagadnienie 
w procesie przetwarzania danych, na 
przykład zabezpieczenie danych, reje-
strację zbiorów, spełnienie przesłanek 
dopuszczalności przetwarzania danych, 
ich adekwatność w stosunku do celu 
przetwarzania;

• sektorową – wynika ona z rocznego har-
monogramu kontroli i dotyczy wybra-
nej kategorii podmiotów lub zagadnień, 
może mieć charakter kompleksowy lub 
częściowy10.
Celem kontroli jest ustalenie stanu 

faktycznego w zakresie przestrzegania 
przez podmiot kontrolowany przepisów 
o ochronie danych osobowych oraz udo-
kumentowanie dokonanych ustaleń11. 
Zasadniczo działalność kontrolna GIODO 
wywołuje skutek edukacyjno-prewencyj-
ny przez zapobieganie i usunięcie ewentu-
alnych nieprawidłowości, także w następ-
stwie decyzji nakazujących przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem, ale i represyjny 
w związku z negatywnymi konsekwen-
cjami naruszeń stwierdzonych w wyni-
ku kontroli, o których mowa w art. 17 
ust. 2 uodo.

7 Tamże.
8 Podobnie zob. P. Fajgielski: Kontrola..., op.cit., s. 227. 
9 B. Banaszak: Prawo�konstytucyjne,�Warszawa 2001, s. 633.
10 B. Pilc: ABC�zasad�kontroli�przetwarzania�danych�osobowych, Warszawa 2011, s. 16-17.
11 Tamże, s. 6.
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Zakres podmiotowy  
kontroli GIODO
Jak wynika z art. 14 uodo, zadania kon-
trolne wykonuje GIODO, jego zastępca 
lub upoważnieni przez niego pracownicy 
Biura, zwani dalej w uodo „inspektora-
mi”. Przepisy uodo nie przewidują żadnych 
wymogów kwalifikacyjnych dotyczących 
inspektorów. Przyjmuje się jednak, że po-
winny to być osoby mające odpowiednią 
wiedzę prawną z zakresu ochrony danych 
osobowych, a także wiedzę informatycz-
ną, gdyż obecnie przeważa przetwarzanie 
danych z wykorzystaniem systemów in-
formatycznych.

Ponieważ uodo ma zastosowanie w rów-
nym stopniu do podmiotów publicznych, 
jak i prywatnych, podmiotowy zakres 
kontroli GIODO jest bardzo szeroki. 
Uogólniając, kontroli GIODO może pod-
legać każdy podmiot, który w swej dzia-
łalności posługuje się danymi osobowymi, 
nawet jeśli owo przetwarzanie danych nie 
jest istotą jego działalności, a ogranicza 
się na przykład do dysponowania danymi 
osobowymi zatrudnianych pracowników. 

Zakres kontroli Generalnego Inspektora 
można określić już na podstawie art. 3 
uodo – jednego ze wstępnych przepisów 
tej ustawy określających podmiotowy za-
kres jej stosowania12. Zgodnie z jego tre-
ścią, uodo stosuje się do: organów państwo-
wych, organów samorządu terytorialnego 
oraz do państwowych i komunalnych jed-
nostek organizacyjnych (art. 3 ust. 1), jak 
również do podmiotów niepublicznych 

realizujących zadania publiczne (art. 3 
ust. 2 pkt 1) oraz do osób fizycznych i osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niebędących osobami prawnymi, jeżeli 
przetwarzają dane osobowe w związ-
ku z działalnością zarobkową, zawodo-
wą lub dla realizacji celów statutowych 
(art. 3 ust. 2 pkt 2), które mają siedzibę 
albo miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie 
trzecim, o ile przetwarzają dane osobo-
we przy wykorzystaniu środków tech-
nicznych znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika z tego, 
że w praktyce kontrola GIODO może być 
wykonywana zarówno w ministerstwie, 
urzędzie miasta, gminnym ośrodku po-
mocy społecznej, publicznej szkole, jak 
i w niepublicznym przedszkolu, prywat-
nej klinice, banku, spółdzielni, kancela-
rii radcowskiej czy u osoby prowadzącej 
biuro rachunkowe.

Kontrola GIODO w głównej mierze do-
tyczy działań podmiotów, którym przy-
sługuje status administratora danych na 
gruncie art. 7 pkt 4 uodo, nakazującym 
przez to pojęcie rozumieć organ, jednostkę 
organizacyjną, podmiot lub osobę, o któ-
rych mowa w przywołanym już art. 3, de-
cydujące o celach i środkach przetwarzania 
danych osobowych. Dzieje się tak, ponie-
waż to administrator danych odpowiada 
za wszystkie procesy przetwarzania da-
nych osobowych i ponosi odpowiedzialność 
w wypadku gdy są one niezgodne z pra-
wem. Jest on także stroną postępowania 

12 Szerzej zob. M. Sakowska-Baryła: Podmiotowy�zakres�ustawy�o�ochronie�danych�osobowych, „Radca 
Prawny” nr 6/2006, s. 41 i n.
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administracyjnego prowadzonego przez 
GIODO i adresatem decyzji tego organu.

Administrator danych z reguły nie działa 
sam, a czynności z wykorzystaniem da-
nych osobowych w jego imieniu i na jego 
rzecz dokonują osoby fizyczne w ramach 
stosunku pracy, na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej lub też na innej podstawie 
(np. w ramach stażu, wolontariatu, prak-
tyk studenckich czy zawodowych), toteż 
faktycznie kontrola GIODO dotyczy także 
działań tych osób. Nazywać je można oso-
bami dopuszczonymi do przetwarzania 
danych. Z mocy art. 37 uodo, powinny 
mieć one upoważnienie do przetwarza-
nia danych nadane przez administratora 
danych. Do tej grupy osób działających 
w imieniu i na rzecz administratora da-
nych należy także powołany przez niego 
administrator bezpieczeństwa informa-
cji, którego działalność podlega kontroli  
GIODO. W przypadku ABI trzeba jed-
nak zaakcentować, że po nowelizacji uodo, 
która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., 
zgodnie z jej art. 19b ust. 1, podmiot ten, 
na żądanie GIODO może być zobowią-
zany do dokonania sprawdzenia (mają-
cego charakter swoistej przedkontro-
li Generalnego Inspektora), od wyniku 
którego – jak można wnioskować z art. 19b 
ust. 3 – będzie zależało przeprowadzenie 
kontroli w trybie art. 14 i nast. uodo.

Zgodnie z art. 31 ust. 5 uodo, do kontroli 
zgodności przetwarzania danych przez pod-
miot, któremu powierzono przetwarzanie 
danych, z przepisami o ochronie danych 

osobowych stosuje się odpowiednio przepi-
sy art. 14-19 tej ustawy. Dlatego też kontroli 
GIODO podlega także podmiot będący 
procesorem, a w praktyce – podobnie, jak 
ma to miejsce w przypadku administra-
tora danych – również osoby wykonujące 
operacje na danych osobowych, jak i od-
powiadające za ich zabezpieczenie. Należy 
także przyjąć, że jeśli podmiot będący pro-
cesorem powołał ABI, czynności kontrolne 
mogą dotyczyć i jego działalności.

W przypadku podmiotów mających sie-
dzibę albo miejsce zamieszkania w pań-
stwie trzecim a przetwarzających dane 
osobowe przy wykorzystaniu środków 
technicznych znajdujących się na teryto-
rium Polski, kontroli GIODO podlegają 
przedstawiciele wyznaczeni przez admi-
nistratorów danych (art. 31a uodo), a także 
osoby przetwarzające dane osobowe w ich 
strukturach albo na ich zlecenie na obsza-
rze RP. Kontrola ta nie może mieć jednak 
miejsca w odniesieniu do tranzytu danych 
przez terytorium RP, ponieważ w tym 
przypadku uodo nie ma zastosowania13.

Należy wskazać jednocześnie na kontro-
wersje dotyczące dopuszczalności kontro-
li GIODO w odniesieniu do podmiotów 
z państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, które należy uznać 
za refleks szerszego problemu – dopuszczal-
ności stosowania uodo do tych podmiotów. 
Uważam za słuszne przyjąć za Pawłem 
Fajgielskim, że do podmiotów z państw człon-
kowskich EOG stosuje się polskie przepisy, 
w tym także dotyczące kontroli GIODO14.

13 Zob. P. Fajgielski: Kontrola..., op.cit., s. 231.
14 Tamże.
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Przepisy uodo pozwalają wskazać sytu-
acje, w których kontrola GIODO jest wyłą-
czona albo ograniczona. Ponieważ, z mocy 
art. 3a ust. 1 uodo, ustawy tej nie stosuje 
się do osób fizycznych, które przetwarzają 
dane wyłącznie w celach osobistych lub 
domowych, a także do podmiotów ma-
jących siedzibę lub miejsce zamieszkania 
w państwie trzecim, wykorzystujących 
środki techniczne znajdujące się na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie 
do przekazywania danych, nie może ich 
dotyczyć kontrola GIODO. Kontrola ta 
może być wyłączona również na podstawie 
przepisów innych ustaw, jak ma to miejsce 
w przypadku ustawy z 18 grudnia 1998 r. 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu15, która w art. 71 wyłącza sto-
sowanie uodo do działalności IPN, a więc 
i jej przepisy dotyczące kontroli.

Na podstawie art. 43 ust. 2 uodo, ogra-
niczone prawo kontroli GIODO dotyczy 
zbiorów danych: 
• zawierających informacje niejawne;

• dotyczących osób należących do kościo-
ła lub innego związku wyznaniowego 
o uregulowanej sytuacji prawnej, prze-
twarzanych na potrzeby tego kościoła 
lub związku wyznaniowego;

• uzyskanych w wyniku czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych przez funk-
cjonariuszy organów uprawnionych do 
tych czynności, przetwarzanych przez 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencję Wywiadu, Służbę Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służbę Wywia-
du Wojskowego oraz Centralne Biuro  
Antykorupcyjne.
W odniesieniu do tych podmiotów 

i zbiorów danych nie przysługują GIODO 
uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, 
art. 14 pkt 1 i 3-5 oraz art. 15-18 uodo16. 
W stosunku do nich GIODO może jedy-
nie żądać złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać 
osoby w zakresie niezbędnym do ustale-
nia stanu faktycznego. Na tle tych prze-
pisów w ostatnich latach przedmiotem 
szerszych analiz w orzecznictwie stał się 

15 Dz.U. z 2014 r. poz.1075, ze zm.
16 Oznacza to, że Generalny Inspektor lub działający z jego upoważnienia pracownicy jego Biura nie mają 

prawa:
– wstępu do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych oraz do pomieszczenia, w którym 

przetwarzane są dane poza zbiorem;
– przeprowadzania w pomieszczeniu kontrolowanego podmiotu niezbęd nych badań lub innych czynności 

w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą;
– wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpo średni związek z przedmiotem 

kontroli;
– sporządzania kopii dokumentów i danych;
– przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informa tycznych służących do prze-

twarzania danych;
– zlecania sporządzania ekspertyz i opinii;
– wydawania decyzji administracyjnych, w tym decyzji nakazujących przywrócenie stanu zgodnego 

z prawem;
– rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
– żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewi dzianego prawem postępowania 

przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.
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zakres kontroli bądź merytorycznej inge-
rencji w kościelne zbiory danych, zwłaszcza 
w tak zwanych sprawach apostatów, któ-
rych dane wciąż były przetwarzane przez 
instytucje kościelne17.

Podmiotowym zakresem kontroli  
GIODO ustawodawca zdecydował się 
objąć także działalność podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 3a ust. 2 uodo, korzy-
stających z tak zwanej klauzuli prasowej, 
a więc takich, do których co do zasady nie 
stosuje się przepisów uodo18. Moim zda-
niem, pozostawienie wobec nich w mocy 
kontrolnych kompetencji GIODO nie jest 
jednak uzasadnione ze względu na cha-
rakter owego wyłączenia stosowania uodo 
oraz fakt, że podmioty te nie stosują okre-
ślonych w niej procedur przetwarzania da-
nych, a także z uwagi na związanie znacz-
nej ich części tajemnicą dziennikarską19.

Zakres przedmiotowy  
kontroli GIODO
Z art. 12 pkt 1 uodo wynika, że przedmio-
tem kontroli GIODO jest zgodność prze-
twarzania danych z przepisami o ochronie 
danych osobowych. Kontrola ta odbywa 
się zatem pod kątem kryterium legalności, 
a w jej zakres wchodzi badanie zgodności 

przetwarzania danych z uodo oraz z inny-
mi przepisami, które regulują zagadnienie 
ochrony danych osobowych. Mowa tu za-
równo o innych ustawach, które regulują 
przetwarzanie danych sektorowo, ale także 
o przepisach wykonawczych ze szczegól-
nym uwzględnieniem tych, które zostały 
wydane z delegacji zawartej w uodo. Tu 
kontrola przetwarzania danych odbywa 
się głównie na podstawie:
• rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie dokumentacji prze-
twarzania danych osobowych oraz wa-
runków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do prze-
twarzania danych osobowych20,

• rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie 
trybu i sposobu realizacji zadań w celu 
zapewniania przestrzegania przepisów 
o ochronie danych osobowych przez ad-
ministratora bezpieczeństwa informacji21,

• rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez administra-
tora bezpieczeństwa informacji rejestru 
zbiorów danych22.

17 Zob. wyrok NSA z 27.03.2013 r., I OSK 932/12; wyroki WSA w Warszawie: z 19.04.2013 r., II SA/Wa 
2107/12; z 17.04.2013 r., II SA/Wa 1144/12; z 7.03.2013 r., II SA/Wa 2265/12; z 7.05.2012 r., II SA/
Wa 2767/11; z 20.03.2012 r., II SA/Wa 2493/11; dostępne w CBOSA, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.

18 Zgodnie z art. 3a ust. 2 uodo, tej ustawy – z wyjątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1 – nie stosuje 
się również do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe  
(Dz.U. Nr 5 poz.24, ze zm.) oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania 
swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

19 Szerzej zob. M. Sakowska, A. Młynarska-Sobaczewska: „Klauzula�prasowa”�z�ustawy�o�ochronie�danych�
osobowych�jako�gwarancja�wolności�wypowiedzi, „Państwo i Prawo” z. 1/2005, s. 72-74.

20 Dz.U. Nr 100, poz.1024.
21 Dz.U. poz.745.
22 Dz.U. poz.719.
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Koncentrując się wyłącznie na zagad-
nieniach ochrony danych osobowych re-
gulowanych przez uodo oraz jej przepisy 
wykonawcze, należy wskazać w szczegól-
ności na obszary wyznaczające przedmio-
towy zakres kontroli GIODO:
• dopuszczalność przetwarzania danych 

(art. 23 lub art. 27 ust. 2 uodo);
• celowość przetwarzania danych (art. 26 

ust. 1 pkt 2 uodo);
• merytoryczna poprawność danych i ich 

adekwatność do celu przetwarzania 
(art. 26 ust. 1 pkt 3 uodo);

• przestrzeganie zasady czasowego ogra-
niczenia przetwarzania danych (art. 26 
ust. 1 pkt 4 uodo);

• spełnienie obowiązku informacyjnego 
przy zbieraniu danych (art. 24 lub art. 25 
uodo);

• realizacja uprawnień osób, których dane 
dotyczą (rozdział 4 uodo);

• przestrzeganie zakazu ostatecznych roz-
strzygnięć indywidualnych spraw wy-
łącznie w wyniku operacji na danych 
osobowych prowadzonych w systemie 
informatycznym (art. 26a uodo);

• powierzenie przetwarzania danych 
(art. 31 uodo);

• przekazywanie danych osobowych do 
państwa trzeciego (art. 47 i art. 48 uodo);

• zgłoszenia do rejestracji zbiorów danych 
oraz ABI (rozdział 6 uodo);

• wykonywanie zadań przez ABI (art. 36a 
ust. 2 uodo i ww. rozporządzenie w spra-
wie trybu i sposobu realizacji zadań 
w celu zapewniania przestrzegania prze-
pisów o ochronie danych osobowych 
przez administratora bezpieczeństwa 
informacji) oraz spełnienie przez niego 
warunków określonych w art. 36a ust. 5 
i 7 uodo;

• zabezpieczenie danych osobowych 
(art. 36, art. 38 uodo i ww. rozporzą-
dzenie w sprawie dokumentacji prze-
twarzania danych osobowych oraz wa-
runków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do prze-
twarzania danych osobowych);

• prowadzenie dokumentacji techniczno-
-organizacyjnej i osobowej (art. 36 ust. 2, 
art. 37, art. 39 ust. 1 uodo oraz rozporzą-
dzenie w sprawie dokumentacji prze-
twarzania danych osobowych oraz wa-
runków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do prze-
twarzania danych osobowych).
Przy okazji rozważań nad przedmioto-

wym zakresem kontroli GIODO trzeba 
zwrócić uwagę, że zakres ten został roz-
szerzony wraz z nowelizacją uodo, która 
weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Bez wąt-
pienia kontrola ta obejmuje obecnie nowe 
obszary związane z powołaniem ABI i wy-
konywaniem przez niego zadań. Wniosek 
taki wynika choćby z treści art. 46d ust. 2 
uodo, zgodnie z którym podstawą wydania 
przez GIODO decyzji o wykreśleniu ABI 
z rejestru administratorów bezpieczeństwa 
informacji jest to, że: 
1) administrator bezpieczeństwa infor-
macji nie spełnia warunków określonych 
w art. 36a ust. 5 lub 7; 
2) administrator bezpieczeństwa infor-
macji nie wykonuje zadań określonych 
w art. 36a ust. 2;
3) administrator danych nie powiadomił 
o odwołaniu administratora bezpieczeń-
stwa informacji.

Oczywiste jest zatem, że stwierdze-
nie tych właśnie okoliczności będzie 
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następowało głównie w toku kontroli. Nie 
wydaje się, by ustalenie przez GIODO, 
że zachodzą takie okoliczności mogło się 
odbyć inaczej, niż przez przeprowadze-
nie kontroli. Ponieważ podstawą wyżej 
wspomnianego wykreślenia jest między 
innymi niewykonywanie zadań przez ABI, 
kontrola GIODO może obejmować także 
jego działalność. 

W toku tej kontroli przedmiotem za-
interesowania kontrolujących może być 
analiza:
• czy i w jaki sposób ABI zapewnia prze-

strzeganie przepisów o ochronie danych 
osobowych u administratora danych, 
który go powołał;

• czy i w jaki sposób ABI dokonuje spraw-
dzeń zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami o ochronie 
danych oraz opracowanie sprawozdań 
z tego zakresu;

• czy ABI nadzoruje opracowanie i aktu-
alizowanie dokumentacji, o której mowa 
w art. 36 ust. 2, oraz przestrzeganie zasad 
w niej określonych;

• czy i w jaki sposób ABI zapewnia zapo-
znanie osób upoważnionych do przetwa-
rzania danych osobowych z przepisami 
o ochronie danych osobowych;

• czy ABI prowadzi rejestr zbiorów danych 
przetwarzanych przez administratora 
danych, z wyjątkiem zbiorów, o któ-
rych mowa w art. 43 ust. 1, zawierają-
cy nazwę zbioru oraz informacje, o któ-
rych mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 
i czy rejestr ten odpowiada wymogom 

rozporządzenia w sprawie sposobu pro-
wadzenia przez administratora bezpie-
czeństwa informacji rejestru zbiorów 
danych.
Wraz z wprowadzeniem do uodo no-

wych przepisów dotyczących ABI pojawił 
się także nowy obszar kontroli GIODO, 
obejmujący spełnienie przez administrato-
ra danych wymogów związanych z owym 
powołaniem. Kontrola ta może dotyczyć:
• dopełnienia obowiązków związanych 

ze zgłoszeniem do rejestracji powołania 
i odwołania ABI, w tym dochowania 
ustawowych terminów, o których sta-
nowi art. 46b uodo23;

• statusu ABI w strukturze organizacyjnej 
– usytuowania organizacyjnego, zadań 
wykonywanych przez osobę będącą ABI 
na podstawie art. 36a ust. 4, 7, 8 uodo; 

• spełnienia przez ABI kryteriów kwali-
fikacyjnych z art. 36a ust. 5 uodo;

• ustalenia, czy dopuszczalne jest wydanie 
decyzji o ponownym wpisaniu admini-
stratora bezpieczeństwa informacji do 
rejestru administratorów bezpieczeń-
stwa informacji albo uzasadnione jest 
wydanie decyzji o odmowie wpisu, 
o czym mowa w art. 46e uodo – w przy-
padku ponownego zgłoszenia przez ad-
ministratora danych do rejestracji Ge-
neralnemu Inspektorowi powołania ABI 
wykreślonego z rejestru administratorów 
bezpieczeństwa informacji na podstawie 
art. 46d ust. 2.
Jeśli zaś administrator danych nie zde-

cydował się na powołanie ABI, kontrola 

23 Wzory zgłoszenia powołania i odwołania ABI określono w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfry-
zacji z 10.12.2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa 
informacji (Dz.U. poz.1934).
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GIODO może dotyczyć spełnienia przez 
tego administratora wymogu wynikają-
cego z art. 36b uodo, który stanowi, że 
w przypadku niepowołania administra-
tora bezpieczeństwa informacji jego za-
dania określone w art. 36a ust. 2 pkt 1, 
z wyłączeniem obowiązku sporządzania 
sprawozdań ze sprawdzeń, wykonuje ad-
ministrator danych.

Konkludując, można stwierdzić, że 
wraz z wprowadzaniem do uodo roz-
szerzonej regulacji dotyczącej ABI roz-
szerzony został obszar potencjalnej kon-
troli GIODO.

Trzeba zwrócić uwagę, że kontrola 
GIODO nie może dotyczyć rozstrzygnięć 
zapadających w różnych postępowaniach 
toczących się przed innymi organami, 
mimo że przy ich wydawaniu organy te 
zwykle posługują się danymi osobowy-
mi. Kontrola GIODO nie może ingerować 
w postępowania toczące się przed innymi 
organami. Jak potwierdza orzecznictwo, 
Generalny Inspektor nie jest bowiem wład-
ny kontrolować podejmowanych przez inny 
organ czynności procesowych w postę-
powaniu z wykorzystaniem danych oso-
bowych – czy to sądowym, czy prokura-
torskim bądź prowadzonym przez Policję 
na zlecenie Prokuratury24. Poza zakresem 

kontroli GIODO pozostają także sprawy 
dostępu do informacji publicznej, choć 
warto wspomnieć, że w piśmiennictwie 
pojawiła się koncepcja połączenia w ra-
mach jednego organu spraw ochrony da-
nych osobowych i dostępu do informacji 
publicznej25.

Przebieg kontroli GIODO
O przebiegu kontroli wnioskować należy 
na podstawie art. 14-16 uodo. Oczywiste 
jest jednak, że przed podjęciem czynności 
kontrolnych przewidzianych w tych prze-
pisach inspektorzy Biura GIODO przygo-
towują się do nich przez analizę informacji 
dotyczących kontrolowanego podmiotu, 
zapoznanie się z materiałami będącymi 
w dyspozycji statutowych jednostek or-
ganizacyjnych Biura GIODO (głównie 
Departamentu Orzecznictwa, Legislacji 
i Skarg oraz Departamentu Rejestracji 
Zbiorów Danych Osobowych) czy też po-
zyskanymi z Internetu i innych mediów. 
Analizują przepisy, na podstawie których 
działa dany podmiot, a także orzecznic-
two w zakresie problemów stanowiących 
przedmiot kontroli26.

Inspektorzy Biura GIODO są upraw-
nieni do przeprowadzenia kontroli bez 
uprzedzenia27. Jej termin jest ustalany 

24 Zob. Wyrok WSA w Warszawie z 27.02.2012 r., II SA/Wa 2848/11, LEX nr 1139013; wyrok NSA 
z 13.12.2011 r., I OSK 521/11, LEX nr 1149385; wyrok WSA w Warszawie z 29.10.2009 r., II SA/Wa 
724/09, LEX nr 573901.

25 Szerzej zob. B. Fischer, A. Piskorz-Ryń: Wyspecjalizowany� organ� do� spraw� dostępu� do� informacji�
o�charakterze�publicznym�w�wybranych�krajach�UE, [w:] Główne�problemy�prawa�do�informacji�w�świetle�
prawa�i�standardów�międzynarodowych,�europejskich�i�wybranych�państw�Unii�Europejskiej, red. G. Sibiga, 
Warszawa 2013, s. 149 i n.

26 B. Pilc, ABC�zasad�kontroli..., op.cit., s. 23.
27 Choć uodo nie przewiduje uprzedniego poinformowania administratora danych o kontroli, praktyka 

pokazuje, że inspektorzy GIODO zwykle informują o niej z wyprzedzeniem pozwalającym na przygotowanie 
się do kontroli, co ma na celu usprawnienie czynności kontrolnych.
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przez GIODO z uwzględnieniem limitów 
czasowych wynikających z art. 83 ustawy 
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej28. Przy ustalaniu terminu 
i czasu kontroli bierze się pod uwagę jej 
rodzaj, zakres przedmiotowy i wielkość 
podmiotu kontrolowanego. Czas trwa-
nia czynności kontrolnych – stosownie do 
okoliczności – może zostać skrócony lub 
przedłużony. Kontrola przeprowadzana 
jest w siedzibie podmiotu kontrolowane-
go oraz w innych miejscach wykonywania 
przez niego zadań w procesie przetwa-
rzania danych, w tym w miejscu prze-
chowywania dokumentacji zawierającej 
dane osobowe. Inspektorzy Biura GIODO 
przed podjęciem czynności kontrolnych 
zgłaszają swoją obecność kontrolowane-
mu29. Kontrolę rozpoczynają od okazania 
imiennego upoważnienia wraz z legityma-
cją służbową (art. 15 ust. 3 uodo). Osoba 
reprezentująca kontrolowany podmiot 
– zwykle kierownik kontrolowanej jed-
nostki organizacyjnej lub wskazana przez 
niego osoba – powinna się z nimi uważnie 
zapoznać, ponieważ już z samego upoważ-
nienia do przeprowadzenia kontroli ma 
możliwość uzyskać informacje dotyczą-
ce kontroli i związanych z nią uprawnień 
kontrolowanego. 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 uodo, imienne 
upoważnienie inspektora powinno bowiem 
zawierać:
1) wskazanie podstawy prawnej przepro-
wadzenia kontroli;
2) oznaczenie organu kontroli;

3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe 
osoby upoważnionej do przeprowadzenia 
kontroli oraz numer jej legitymacji służ-
bowej;
4) określenie zakresu przedmiotowego 
kontroli;
5) oznaczenie podmiotu objętego kontrolą 
albo zbioru danych, albo miejsca podda-
wanego kontroli;
6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewi-
dywanego terminu zakończenia kontroli;
7) podpis GIODO;
8) pouczenie kontrolowanego podmiotu 
o jego prawach i obowiązkach;
9) datę i miejsce wystawienia imiennego 
upoważnienia.

Wzór upoważnienia i legitymacji służ-
bowej inspektora Biura GIODO okre-
śla rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 22 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego 
upoważnienia i legitymacji służbowej in-
spektora Biura Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych30.

Inspektor przeprowadzający kontrolę 
jest zobowiązany respektować upraw-
nienia przysługujące kontrolowanemu. 
Zapoznanie kontrolowanego z jego prawa-
mi i obowiązkami następuje przez przed-
stawienie mu upoważnienia do kontroli 
zawierającego pouczenie o jego prawach 
i obowiązkach. Osoba uprawniona do re-
prezentowania kontrolowanego poświad-
cza zapoznanie się z pouczeniem przez 
złożenie pod nim podpisu. Inspektor ma 
obowiązek poinformować, w jaki sposób 

28 Dz.U. z 2015 r. poz.584, ze zm.
29 B. Pilc: ABC�zasad�kontroli..., op.cit., s. 21.
30 Dz.U. Nr 94, poz.923, ze zm.
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kontrolowany może domagać się wniesienia 
uwag, zastrzeżeń, poprawek i sprostowań 
do protokołu kontroli. Nie może przekra-
czać zakresu upoważnienia udzielonego 
przez GIODO – nie może na przykład 
domagać się okazania dokumentów lub 
podania informacji o okolicznościach, 
które nie mają związku z przedmiotem 
kontroli. Powinien wykazać się obiekty-
wizmem oraz zachować w tajemnicy in-
formacje, które uzyskał w związku z wy-
konywaniem obowiązków służbowych31, 
choć sama uodo nie stanowi o tak zwanej 
tajemnicy kontrolerskiej.

Zgodnie z art. 14 uodo, w celu wykona-
nia zadań, o których mowa w art. 12 pkt 1 
i 2 tej ustawy, GIODO, jego zastępca lub 
upoważnieni przez GIODO pracownicy 
Biura, zwani inspektorami, mają prawo:
1) wstępu, w godzinach od 600 do 2200, 
za okazaniem imiennego upoważnienia 
i legitymacji służbowej, do pomieszcze-
nia, w którym zlokalizowany jest zbiór 
danych, oraz pomieszczenia, w którym 
przetwarzane są dane poza zbiorem da-
nych, i przeprowadzenia niezbędnych 
badań lub innych czynności kontrolnych 
w celu oceny zgodności przetwarzania 
danych z ustawą;
2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać 
osoby w zakresie niezbędnym do ustale-
nia stanu faktycznego;
3) wglądu do wszelkich dokumentów 
i wszelkich danych mających bezpośredni 
związek z przedmiotem kontroli oraz spo-
rządzania ich kopii;

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, 
nośników oraz systemów informatycznych 
służących do przetwarzania danych;
5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Z mocy art. 15 ust. 1 uodo, kierownik 
kontrolowanej jednostki organizacyjnej 
oraz kontrolowana osoba fizyczna będą-
ca administratorem danych osobowych 
są obowiązani umożliwić inspektorowi 
przeprowadzenie kontroli, a w szczegól-
ności umożliwić przeprowadzenie czynno-
ści oraz spełnić żądania, o których mowa 
w przytoczonym wyżej art. 14 pkt 1-4. 
Z zakresu owych żądań wyłączone zostało 
zlecanie sporządzania ekspertyz, zatem 
kontrolowany podmiot nie jest zobowiąza-
ny do ich dostarczenia inspektorom, a jeśli 
są one konieczne, ich zlecenie pozostaje 
wyłącznie w gestii GIODO.

Uprawnienia kontrolne inspektorów 
opisane w art. 14 uodo można uznać za 
standardowe i nieodbiegające od zastrzeżo-
nych zwykle dla przedstawicieli organów 
kontrolnych, choć w praktyce niektóre 
z tych przepisów mogą budzić wątpliwo-
ści. Dotyczą one zwłaszcza wskazanego 
w art. 14 pkt 2 żądania złożenia pisem-
nych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania 
i przesłuchiwania osoby w zakresie nie-
zbędnym do ustalenia stanu faktyczne-
go. Choć z mocy art. 22 uodo, postępo-
wanie w sprawach uregulowanych w tej 
ustawie prowadzi się według przepisów 
k.p.a., to nie bardzo wiadomo, jaki jest 
tryb stosowania tego środka dowodowego 
i czy w sytuacji gdy osoba, w stosunku do 
której inspektor w toku kontroli wysunął 

31 B. Pilc: ABC�zasad�kontroli..., op.cit., s. 23-24.
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takie żądanie nie zastosowała się do niego, 
wchodzi w rachubę stosowanie środków 
przymusu, o których mowa w art. 88 k.p.a. 
Odnoszą się one do niesubordynowane-
go świadka, a w analizowanym przypad-
ku żądanie inspektora GIODO dotyczyć 
może także osoby działającej jako strona, 
w stosunku do której stosowanie środków 
przymusu na podstawie art. 86 k.p.a. jest 
wyłączone. Należy zważyć, że procedura 
kontrolna wynikająca z uodo nie jest toż-
sama z postępowaniem toczącym się we-
dług k.p.a. z uwagi na różne ich cele. O ile 
postępowanie kontrolne na gruncie uodo 
ma prowadzić do ustaleń zgodności prze-
twarzania danych osobowych przez dany 
podmiot z przepisami o ochronie danych 
osobowych, to postępowanie według k.p.a. 
ma na celu doprowadzenie do wydania 
rozstrzygnięcia – zwykle decyzji admini-
stracyjnej. Tymczasem celem postępowa-
nia kontrolnego GIODO nie jest wydanie 
decyzji administracyjnej, dlatego i środki 
stosowane w jego toku należy uznać za 
specyficzne dla tego postępowania. Nie 
powinno się więc odnosić do nich reguł 
postępowania dowodowego z k.p.a. W tym 
miejscu wraca jednak wątpliwość co do 
dopuszczalności swoistego „dyscyplino-
wania” osób, które w postępowaniu kon-
trolnym nie spełniają żądań inspektorów 
GIODO mających oparcie w art. 14 pkt 1-4 
uodo, ze wspomnianymi wyjaśnieniami 
czy udziałem w przesłuchaniu na czele32. 
Na gruncie uodo rolę takiego dyscyplinu-
jącego środka może odgrywać obawa przed 

odpowiedzialnością karną przewidzianą 
w art. 54a, zgodnie z którym – kto inspek-
torowi udaremnia lub utrudnia wykonanie 
czynności kontrolnej, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2. Tyle tylko, że 
tego środka nie stosuje GIODO, co wię-
cej, odpowiedzialność ta następuje ex post, 
a więc na samo postępowanie kontrolne 
GIODO nie ma wpływu.

Niemniej jednak trzeba przyjąć, że kon-
trolowany ma obowiązek umożliwić in-
spektorowi przeprowadzenie czynności 
kontrolnych oraz powinien udostępnić 
wszelkie żądane dokumenty i nośniki 
informacji związane z zakresem kontroli 
oraz powinien czynnie uczestniczyć w kon-
troli: udzielać wyjaśnień, zapewnić termi-
nowe udzielanie informacji przez podle-
głych pracowników i inne osoby uczestni-
czące w procesie przetwarzania danych, 
być do dyspozycji w czasie trwania kontroli 
w celu zapewnienia sprawnego jej prze-
biegu. Jeśli administrator danych powołał 
ABI, zazwyczaj udziela on inspektorom 
GIODO niezbędnej pomocy, dostarczając 
im na bieżąco informacji istotnych w toku 
kontroli. Kontrolujący inspektor decyduje 
o tym, które osoby okażą się niezbędne, 
aby wyjaśnić stan faktyczny. Zasadą jest, 
że najpierw wyjaśnienia składa osoba spra-
wująca funkcję administratora danych, 
opisując poszczególne etapy procesu prze-
twarzania danych. Następnie informacje 
przekazują pozostałe osoby biorące bez-
pośredni udział w tym procesie33.

32 Podobnie zob. P. Szustakiewicz: Kontrole�Generalnego�Inspektora�Ochrony�Danych�Osobowych, „Kontro-
la Państwowa” nr 6/2007, s. 58.

33 Zob. B. Pilc: ABC�zasad�kontroli..., op.cit., s. 22 i 24.
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Zgodnie z art. 15 ust. 2 uodo, w toku 
kontroli zbiorów, o których mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 1a, czyli tych, które zostały uzy-
skane w wyniku czynności operacyjno-
-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy 
organów uprawnionych do tych czynno-
ści, inspektor przeprowadzający kontrolę 
ma prawo wglądu do zbioru zawierającego 
dane osobowe jedynie za pośrednictwem 
upoważnionego przedstawiciela kontrolo-
wanej jednostki organizacyjnej. Wątpliwość 
budzi jednak rozumienie owego „pośred-
nictwa”. Wydaje się, że kontrolowany pod-
miot może w tym przypadku skutecznie 
ograniczyć kontrolę do kontroli pośredniej, 
przy której inspektor nie ma bezpośred-
niego dostępu do zbioru danych, a jedynie 
weryfikuje zgodność prowadzenia zbioru 
z ustawą na podstawie oświadczenia przed-
stawiciela, o którym mowa wyżej. Pojawia 
się przy tym kolejna wątpliwość – co do 
relacji art. 15 ust. 2 uodo ze wspomnianym 
już art. 43 ust. 2, wyłączającym stosowanie 
art. 15 w odniesieniu do zbiorów danych, 
które zostały uzyskane w wyniku czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych przez 
uprawnionych do nich funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego 
oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
W tym wypadku uzasadniona jest zgoda 
z poglądem wyrażonym w literaturze, że 
pierwszeństwo należy przyznać regula-
cji art. 43 ust. 2, gdyż dotyczy on tylko 
niektórych rodzajów podmiotów, ogólnie 
wskazanych w art. 15 ust. 234. 

Czynności kontrolne kończy sporządze-
nie protokołu kontroli, o którym mowa 
w art. 16 uodo.

Dokumentowanie 
czynności kontroli
W artykule 16 uodo jest mowa jedynie 
o protokole kontroli, jednak w jej toku 
sporządzane są także inne dokumen-
ty służące ustaleniu stanu faktycznego. 
Inspektorzy z poszczególnych czynności 
kontrolnych sporządzają protokoły, które 
stanowią załączniki do protokołu kontroli. 
Należą do nich:
• protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień, 

zawierający oznaczenie organu kontroli 
i jego siedziby, wskazanie wykonującego 
tę czynność, podstawy prawnej upraw-
niającej do przyjęcia wyjaśnień (art. 14 
pkt 2 uodo), wskazanie osoby składającej 
wyjaśnienia, treść złożonych wyjaśnień, 
datę sporządzenia protokołu, podpis 
osoby składającej wyjaśnienia i podpis 
inspektora przyjmującego wyjaśnienia;

• protokół przesłuchania świadka, za-
wierający oznaczenie organu kontroli 
i jego siedziby, wskazanie wykonującego 
tę czynność inspektora oraz podstawy 
prawnej przesłuchania (art. 14 pkt 2 
uodo), pouczenie świadka o jego pra-
wach i obowiązkach, wskazanie osoby 
przesłuchiwanej, datę sporządzenia pro-
tokołu, podpis osoby przesłuchiwanej 
i podpis inspektora przesłuchującego;

• protokół oględzin, zawierający ozna-
czenie organu kontroli i jego siedziby,  
oznaczenie przedmiotu oględzin 

34 Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz: Ochrona�danych�osobowych.�Komentarz, Warszawa 2011, s. 423.
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(np. miejsca, pomieszczeń, dokumen-
tów, urządzeń, nośników informacji, 
systemów informatycznych), podsta-
wę prawną upoważniającą do przepro-
wadzenia oględzin (art. 14 pkt 4 uodo), 
wskazanie wykonującego tę czynność 
inspektora oraz osób uczestniczących 
w oględzinach, datę i miejsce oględzin, 
szczegółowe ustalenia, sposób utrwale-
nia stanu w toku oględzin, podpisy osób 
uczestniczących w czynności oględzin, 
podpisy inspektora35.
Protokoły te, obok innych dowodów 

związanych z kontrolą (np. pisemnych 
wyjaśnień, kopii dokumentów mających 
bezpośredni związek z przedmiotem kon-
troli, opinii, ekspertyz) stanowią załączni-
ki do protokołu kontroli, który – zgodnie 
z art. 16 ust. 1a uodo – ma zawierać: 
1) nazwę podmiotu kontrolowanego 
w pełnym brzmieniu i jego adres;
2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, 
numer legitymacji służbowej oraz numer 
upoważnienia inspektora;
3) imię i nazwisko osoby reprezentującej 
podmiot kontrolowany oraz nazwę organu 
reprezentującego ten podmiot;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia czyn-
ności kontrolnych, z wymienieniem dni 
przerw w kontroli;
5) określenie przedmiotu i zakresu kon-
troli;
6) opis stanu faktycznego stwierdzone-
go w toku kontroli oraz inne informacje 
mające istotne znaczenie dla oceny zgod-
ności przetwarzania danych z przepisami 
o ochronie danych osobowych;

7) wyszczególnienie załączników stano-
wiących składową część protokołu;
8) omówienie dokonanych w protokole 
poprawek, skreśleń i uzupełnień;
9) parafy inspektora i osoby reprezen-
tującej podmiot kontrolowany na każdej 
stronie protokołu;
10) wzmiankę o doręczeniu egzemplarza 
protokołu osobie reprezentującej podmiot 
kontrolowany;
11) wzmiankę o wniesieniu lub niewnie-
sieniu zastrzeżeń i uwag do protokołu;
12) datę i miejsce podpisania protokołu 
przez inspektora oraz przez osobę lub organ 
reprezentujący podmiot kontrolowany.

W praktyce protokół kontroli sporządza 
się w dwóch jednobrzmiących egzempla-
rzach.

Protokół ten podpisują inspektor i kon-
trolowany administrator danych, który 
może wnieść do protokołu umotywowane 
zastrzeżenia i uwagi (art. 16 ust. 2 uodo), 
zaś w razie odmowy podpisania przez 
kontrolowanego administratora danych 
inspektor czyni o tym wzmiankę w proto-
kole, a odmawiający podpisu może, w ter-
minie 7 dni, przedstawić GIODO swoje 
stanowisko na piśmie (art. 16 ust. 3 uodo). 
Przepisy uodo nie określają jednak, jaki 
jest skutek wniesienia zastrzeżeń i uwag 
do protokołu, a także przedstawienia 
swojego stanowiska przez kontrolowa-
nego w przypadku odmowy podpisania 
protokołu. W oficjalnej publikacji Biura 
GIODO wskazuje się, że inspektor jest 
obowiązany rozpatrzyć złożone zastrze-
żenia i uwagi oraz ustosunkować się do 

35 Zob. B. Pilc: ABC�zasad�kontroli..., op.cit., s. 24-25.
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nich, oraz poinformować na piśmie kon-
trolowanego o sposobie rozpatrzenia tych 
kwestii36. Działanie to nie ma jednak bez-
pośredniego oparcia w przepisach uodo.

Należy w tym miejscu odnotować, że 
uodo nie przewiduje informowania kon-
trolowanego o wyniku kontroli w ramach 
postępowania kontrolnego. W stosunku 
do niego kontrola kończy się sporządze-
niem protokołu, który w warstwie me-
rytorycznej zawiera wyłącznie opis stanu 
faktycznego stwierdzonego w toku kontroli 
oraz inne informacje mające istotne zna-
czenie dla oceny zgodności przetwarzania 
danych z przepisami o ochronie danych 
osobowych, ale z tego opisu zwykle trudno 
wywnioskować, czy kontrolowany swym 
działaniem narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, czy też nie. W związ-
ku z tym należy de lege ferenda wysunąć 
postulat wprowadzenia do uodo instytucji 
wystąpienia pokontrolnego zawierającego 
– podobnie jak w wypadku wystąpienia 
pokontrolnego NIK – ocenę kontrolowa-
nej działalności, w tym ustalone w toku 
kontroli nieprawidłowości i ich przyczyny, 
zakres i skutki oraz osoby za nie odpowie-
dzialne, a także uwagi i wnioski w sprawie 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowo-
ści, jak również regulację dotyczącą upraw-
nień i obowiązków kontrolowanego zwią-
zanych z tym wystąpieniem37. W obecnym 
stanie prawnym kontrolowany, korzystając 
z uprawnień określonych w art. 16 ust. 2 i 3 
uodo, może właściwie odnieść się wyłącz-
nie do opisu stanu faktycznego ustalonego 

w toku kontroli i ewentualnie snuć domy-
sły, czy jego działalnie kontrolerzy uznali 
za zgodne, czy też niezgodne z prawem.

Zważywszy na treść art. 17 uodo, zasad-
na wydaje się praktyka, że na podstawie 
zebranego w toku kontroli materiału do-
wodowego inspektor przedstawia GIODO 
wnioski z kontroli. Jeżeli wyniki kontroli 
wskazują na naruszenie przepisów o ochro-
nie danych osobowych, inspektor występu-
je do GIODO o zastosowanie określonych 
w uodo środków38.

Konsekwencje kontroli GIODO
Opisane w art. 17 uodo konsekwencje 
kontroli GIODO odnoszą się wyłącznie 
do sytuacji stwierdzenia w jej toku na-
ruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych. Jeżeli zatem na podstawie 
wyników kontroli inspektor stwierdzi 
takie naruszenie, występuje do GIODO 
o zastosowanie środków, o których mowa 
w art. 18, czyli wydanie decyzji admini-
stracyjnej nakazującej przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem. Postępowanie w tym 
przedmiocie toczy się na podstawie k.p.a. 
Kontrolowanemu przesyła się zawiado-
mienie o wszczęciu postępowania admini-
stracyjnego (art. 61 § 4 k.p.a.), zawierające 
wyszczególnienie uchybień stwierdzonych 
w toku kontroli i przepisów o ochronie 
danych osobowych, które zostały naru-
szone oraz opis stanu faktycznego ze wska-
zaniem dowodów, na podstawie których 
został on ustalony. Zawiadomienie to nosi 
cechy wystąpienia pokontrolnego, chociaż 

36 Tamże, s. 26.
37 Zob. art. 53 i nast. ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2015 r. poz.1096 j.t.).
38 Zob. B. Pilc: ABC�zasad�kontroli..., op.cit., s. 26.
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formalnie nim nie jest. Oznacza to, że dla 
wyeliminowania uchybień, których do-
puścił się kontrolowany, GIODO musi 
wszcząć postępowanie administracyjne. 
Nie byłoby takiej potrzeby, gdyby uodo 
w procedurze kontroli przewidywała in-
stytucję wystąpienia pokontrolnego, które 
dawałoby szansę usunięcia naruszeń bez 
konieczności podejmowania postępowania 
administracyjnego.

W zawiadomieniu o wszczęciu postę-
powania kontrolowany informowany jest 
o prawie złożenia dodatkowych wyjaśnień 
i o prawie przesłania uzupełniających do-
wodów potwierdzających usunięcie stwier-
dzonych uchybień. Jednocześnie określa się 
w nim termin, w jakim kontrolowany może 
skorzystać z tych uprawnień39. W praktyce 
jest to termin usunięcia uchybień, poin-
formowanie o tym GIODO i wniesienie 
o umorzenie postępowania administracyj-
nego z uwagi na jego bezprzedmiotowość. 

Po przeprowadzeniu postępowania ad-
ministracyjnego GIODO, na podstawie 
art. 18 ust. 1 uodo, decyzją administra-
cyjną nakazuje przywrócenie stanu zgod-
nego z prawem, w szczególności przez: 
usunięcie uchybień; uzupełnienie, uak-
tualnienie, sprostowanie, udostępnienie 
lub nieudostępnienie danych osobowych; 
zastosowanie dodatkowych środków za-
bezpieczających zgromadzone dane oso-
bowe; wstrzymanie przekazywania da-
nych osobowych do państwa trzeciego; 
zabezpieczenie danych lub przekazanie 
ich innym podmiotom; usunięcie danych 
osobowych.

Artykuł 18 ust. 2 i 3 uodo stanowi przy 
tym, że decyzje GIODO, o których mowa 
w ust. 1, nie mogą ograniczać swobody 
działania podmiotów zgłaszających kan-
dydatów lub listy kandydatów w wybo-
rach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, do Sejmu, do Senatu i do organów 
samorządu terytorialnego, a także w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego, pomię-
dzy dniem zarządzenia wyborów a dniem 
głosowania, zaś w odniesieniu do zbiorów 
określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1a, nie 
mogą nakazywać usunięcia danych oso-
bowych zebranych w toku czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych prowadzonych 
na podstawie przepisów prawa.

Wydanie przez GIODO decyzji uma-
rzającej postępowanie jako bezprzedmio-
towe następuje w sytuacji, gdy w trakcie 
postępowania podmiot kontrolowany usu-
nął uchybienia, przywracając stan zgodny 
z prawem.

Od decyzji GIODO nie przysługuje 
odwołanie, ale – zgodnie z art. 21 uodo 
– strona może zwrócić się do Generalnego 
Inspektora z wnioskiem o ponowne roz-
patrzenie sprawy. Na decyzję GIODO 
w przedmiocie wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy stronie przysługuje skar-
ga do sądu administracyjnego. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 uodo, na pod-
stawie ustaleń kontroli inspektor może 
żądać wszczęcia postępowania dyscypli-
narnego lub innego przewidzianego pra-
wem postępowania przeciwko osobom 
winnym dopuszczenia do uchybień i po-
informowania go, w określonym terminie, 

39 Tamże, s. 27.
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o wynikach tego postępowania i podję-
tych działaniach. Chodzi tu o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego w stosun-
ku do osób, które – zgodnie z przepisa-
mi prawa – podlegają odpowiedzialności 
dyscyplinarnej bądź o zastosowanie reguł 
odpowiedzialności porządkowej według 
art. 108 i nast. Kodeksu pracy (k.p.). Na 
pracodawcy ciąży obowiązek wszczęcia, 
na żądanie inspektora, przewidzianego 
prawem postępowania w celu ustalenia 
odpowiedzialności danego pracownika za 
stwierdzone w trakcie kontroli naruszenia 
zasad ochrony danych osobowych, choć 
obowiązek ten nie jest zharmonizowany 
z zasadą decydowania pracodawcy o podję-
ciu działań określonych w art. 108-113 k.p. 
oraz o zastosowaniu innych kroków dys-
cyplinujących pracownika, niemających 
prawnego charakteru kar porządkowych40. 
W praktyce GIODO kieruje do kontro-
lowanego wniosek zawierający wskazanie 
osób, wobec których żądanie wszczęcia 

postępowania jest kierowane, przedsta-
wiając zebrane w trakcie kontroli dowody 
świadczące o winie tych osób i żąda przed-
stawienia rozstrzygnięcia w oznaczonym 
terminie41.

Ustalenia kontroli mogą skutkować także 
realizacją przez GIODO obowiązku wy-
nikającego z art. 19 uodo, który stanowi, 
że w razie stwierdzenia, iż działanie lub 
zaniechanie kierownika jednostki organi-
zacyjnej, jej pracownika lub innej osoby 
fizycznej będącej administratorem danych 
wyczerpuje znamiona przestępstwa okre-
ślonego w ustawie, Generalny Inspektor 
powinien skierować do organu powołanego 
do ścigania przestępstw zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa, dołączając 
dowody dokumentujące podejrzenie.

dr MARLENA SAKOWSKA-BARYŁA, 
radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi

40 Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz: Ochrona�danych…, op.cit., s. 428.
41 B. Pilc: ABC�zasad�kontroli..., op.cit., s. 27-28.
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PAWEŁ KACZYŃSKI

Zagadnienia ogólne
Partnerstwem publiczno-prywatnym okre-
śla się szczególną formę współpracy pod-
miotów publicznych oraz przedsiębiorców 
prywatnych, która ma na celu realizację 
zadań publicznych opartą na prywatnym 
kapitale oraz wiedzy1.

Prawo Unii Europejskiej rozumie part-
nerstwo publiczno-prywatne jako formę 
współpracy między podmiotami publicz-
nymi a sektorem prywatnym, której celem 
jest poprawa realizacji inwestycji w pro-
jekty infrastrukturalne lub inne rodzaje 
operacji realizujących usługi publiczne, 
przez dzielenie ryzyka, wspólne korzysta-
nie ze specjalistycznej wiedzy sektora pry- 

Partnerstwo publiczno-prywatne

Kontrola działań partnera prywatnego 
przez podmiot publiczny

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp), mimo że kształto-
wana jest na podstawie zasad typowych dla umów cywilnych, jest zawie-
rana w celu realizacji zadań publicznych. Odpowiedzialność za wykonanie  
zadań określonych w umowie spoczywa na podmiocie publicznym, który  
został wyposażony w instrumenty prawne umożliwiające wpływanie na 
działania partnera prywatnego stanowiące publicznoprawne elementy  
umowy o  ppp. Artykuł ma na celu przedstawienie prawa podmiotu  
publicznego do bieżącej kontroli wykonania postanowień umowy. Kontrola  
należy do podstawowych instrumentów zapewniających prawidłowe wy-
konanie przedsięwzięcia określonego w umowie, o czym świadczy uznanie  
przepisów dotyczących kontroli za jeden z  przedmiotowo istotnych  
elementów umowy o ppp.

1 R. Cieślak [w:] R. Cieślak (red.): Partnerstwo�publiczno-prywatne:�100�pytań,�wyjaśnień,� interpretacji, 
Warszawa 2014, s. 15.



48 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Paweł Kaczyński

watnego lub dodatkowe źródła kapitału2. 
Aktem prawnym regulującym partnerstwo 
publiczno-prywatne jest ustawa z 19 grud-
nia 2008 r. o partnerstwie publiczno-pry-
watnym3, która zastąpiła ustawę z 28 lipca 
2005 roku4. Ustawodawca w przepisach 
uppp ograniczył się jedynie do wskazania 
cech, którymi ta forma działania admi-
nistracji powinna się charakteryzować5. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 uppp, przedmio-
tem partnerstwa publiczno-prywatnego 
jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, 
oparta na podziale zadań i ryzyka pomię-
dzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatnym. Na podstawie tego przepisu 
wskazuje się konstytutywną cechę part-
nerstwa publiczno-prywatnego, którą jest 
współpraca pomiędzy obydwoma pod-
miotami. Pojęcie współpracy nie zostało 
zdefiniowane w uppp. W literaturze przyj-
muje się jednak, że działalność prowadzona 
w ramach współpracy musi być związana 
z osiągnięciem celu, który nie musi być 
tożsamy dla wszystkich działających. Taka 
interpretacja prowadzi do określenia istoty 
partnerstwa publiczno-prywatnego jako 
wspólnego działania podmiotu publicznego 

i partnera prywatnego, które zmierza do 
osiągnięcia celów uprzednio uzgodnionych. 
Współpraca w takiej formie ma charak-
ter ciągły oraz terminowy i związana jest 
z realizacją określonego przedsięwzięcia6. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 uppp, realizacja 
przedsięwzięcia powinna się opierać na 
podziale zadań oraz ryzyka między obiema 
jego stronami. Twórcy projektu wyjaśniają7, 
że wskazanie podziału ryzyka uznaje się 
jedynie za wytyczną, z którą nie wiążą się 
żadne uregulowania prawne kształtujące 
pozycję partnerów lub treść zawieranej 
między nimi umowy i która ogranicza się 
zaledwie do podkreślenia wspólnej reali-
zacji przedsięwzięcia. Ograniczenie treści 
przepisu jedynie do sygnalizacji podziału 
ryzyka wynika z tego, że sytuację pod-
miotów działających w tej formie oprócz 
umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym będą kształtowały inne akty prawne, 
to jest Prawo zamówień publicznych lub 
ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi8.

Ustawodawca nie uregulował precyzyj-
nie również kwestii podziału zadań, gdyż 
zgodnie z jego opinią, byłoby to poważnym 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspól-
ne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spój-
ności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE L 347 z 20.12.2013, s. 320).

3 Ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, ze zm.); 
dalej jako: „uppp”.

4 Ustawa z 28.07.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, ze zm.).
5  R. Cieślak [w:] R. Cieślak (red:): Partnerstwo�publiczno-prywatne…,�op. cit., s. 16.
6 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski: Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym.�Komentarz, 

Warszawa 2014, s. 28.
7 Uzasadnienie� do� projektu� ustawy� z� 19� grudnia� 2008� r.� o� partnerstwie� publiczno-prywatnym, Sejm RP 

VI kadencji, druk sejmowy nr 1180, 20.10.2008 r., s. 6-7.
8 Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.101, ze zm.).
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błędem. Pogląd taki wynika z ramowe-
go charakteru ustawy, który nie pozwala 
przewidzieć wszystkich możliwych rodza-
jów przedsięwzięć, do jakich mogłyby być 
wykorzystane przepisy ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym. Dodatkowo 
ustawodawca podkreśla, że zbyt szczegó-
łowa regulacja w tym zakresie mogłaby 
doprowadzić do ograniczenia możliwości 
ułożenia w sposób najbardziej odpowiedni 
do danej sytuacji wzajemnych stosunków 
podmiotów publicznych oraz partnerów 
prywatnych. 

W literaturze podkreśla się, że przed-
miotem partnerstwa publiczno-prywat-
nego zawsze będzie realizacja przedsię-
wzięcia9. Artykuł 2 pkt 4 uppp definiuje 
przedsięwzięcie jako: budowę lub remont 
obiektu budowlanego, świadczenie usług, 
wykonanie dzieła, w szczególności wypo-
sażenie składnika majątkowego w urzą-
dzenia podwyższające jego wartość lub 
użyteczność, lub inne świadczenie połą-
czone z utrzymaniem lub zarządzaniem 
składnikiem majątkowym, który jest wy-
korzystywany do realizacji przedsięwzięcia 
publiczno-prywatnego lub jest z nim zwią-
zany. Ustawodawca, tworząc ten przepis, 
wyszedł z założenia, że definicja pojęcia 
przedsięwzięcia z uppp jest bardzo pojem-
na, dzięki czemu pozwala na jak najszersze 
zastosowanie regulacji prawnej ustawy. 
Podany przepis został oparty również na 
możliwie jak najszerszym zakresie poję-
ciowym prawa cywilnego10.

Współpraca pomiędzy stronami odby-
wa się na podstawie umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, która zobowiązuje 
partnera prywatnego do realizacji przedsię-
wzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia 
w całości albo w części wydatków na jego 
realizację lub poniesienia ich przez osobę 
trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się 
do współdziałania w osiągnięciu celu przed-
sięwzięcia, w szczególności poprzez wnie-
sienie wkładu własnego (art. 7 ust. 1 uppp).

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywat-
nym definiuje strony umowy o ppp. Zgodnie 
z art. 2 pkt 1, podmiot publiczny oznacza: 
jednostkę sektora finansów publicznych 
w rozumieniu przepisów o finansach pu-
blicznych, inną niż określona we wcześniej-
szym punkcie, osobę prawną, utworzoną 
w szczególnym celu zaspokajania potrzeb 
o charakterze powszechnym niemających 
charakteru przemysłowego ani handlowe-
go, jeżeli podmioty, o których mowa w tym 
przepisie oraz we wcześniejszym punkcie, 
pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez inny podmiot: finansują ją 
w ponad 50% lub posiadają ponad połowę 
udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad 
organem zarządzającym, lub mają prawo do 
powoływania ponad połowy składu orga-
nu nadzorczego lub zarządzającego, a także 
związki tych podmiotów.

Wskazany krąg podmiotów, które mogą 
zostać „podmiotami publicznymi” na 
podstawie ustawy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym wyznaczony został 
katalogiem podmiotów zobowiązanych 
do stosowania ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. Takie rozwiązanie wynika 
z prawa Unii Europejskiej, które „wszak 

9 R. Cieślak [w:] R. Cieślak (red:): Partnerstwo�publiczno-prywatne…, op. cit., s. 16.
10 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�z�19�grudnia�2008�r.�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym, op. cit., s. 10.
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nie wyróżnia partnerstwa publiczno-pry-
watnego i umowy o partnerstwo poddaje 
– na równi z innymi umowami odpłat-
nymi zawieranymi przez podmioty sek-
tora publicznego – reżimowi zamówień 
publicznych”11. 

Artykuł 9 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. usta-
nawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Europejskiego Funduszu Społe-
cznego oraz Funduszu Spójności i uchylają-
cego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
stanowi bowiem, że operacje finansowane 
z funduszy muszą być zgodne z postano-
wieniami Traktatu i aktów przyjętych na 
jego podstawie12.

Z tego względu katalog podmiotów pu-
blicznych w uppp określony został na pod-
stawie art. 3 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (pzp). Katalog podmiotów za-
mawiających zawarty w przepisach pzp jest 
jednak katalogiem szerszym, gdyż zawiera 
nie tylko podmioty publiczne w ścisłym 
znaczeniu tego pojęcia, ale także szereg 
kategorii podmiotów prywatnych zobo-
wiązanych do stosowania przepisów o za-
mówieniach publicznych wskutek objęcia 

ich reżimem prawa zamówień publicznych 
Unii Europejskiej. Na potrzeby ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym zde-
cydowano się stworzyć katalog podmiotów 
publicznych, które bezwzględnie należą 
do sfery publicznej. Do tego katalogu nie 
zakwalifikowani zostali „tzw. zamawia-
jący sektorowi, czyli podmioty prywat-
ne zobowiązane do stosowania przepisów 
o zamówieniach publicznych z uwagi na 
ich uprzywilejowaną pozycję na rynkach 
usług użyteczności publicznej”, a także 
podmioty prywatne wydatkujące środ-
ki publiczne oraz podmioty wydatkujące 
środki, które zostały przyznane pod wa-
runkiem zastosowania przepisów o zamó-
wieniach publicznych13.

Partner prywatny rozumiany jest jako 
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagra-
niczny (art. 2 pkt 2 uppp). Pojęcie „przed-
siębiorcy” nie ma w prawie polskim jed-
nolitego znaczenia14.

W literaturze15 panuje pogląd, że „przed-
siębiorca” mogący być partnerem prywat-
nym umowy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym powinien być rozumiany 
zgodnie z definicją zawartą w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej16. 

11 Tamże, s. 7-8.
12 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. [uchylone w 2013 r., por. przyp. 2] ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. L 210 
z 31.7.2006, s. 25-78).

13 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�z�19�grudnia�2008�r.�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym, op. cit., s. 8.
14 K. Płonka-Bielenin [w:] K. Płonka-Bielenin, T. Moll: Partnerstwo�publiczno-prywatne.�Komentarz�do�ustawy�

o�partnerstwie�publiczno-prywatnym, Warszawa 2012, s. 48.
15 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski:�Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…,�op. cit., 

s. 96; W. Gonet: Komentarz�do�ustawy�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym.�Wzory�umów�i�pism, Warszawa 
2009, s. 22; A. Panasiuk: Koncesja� na� roboty� budowlane� lub� usługi:� partnerstwo� publiczno-prywatne.�
Komentarz, Warszawa 2009, s. 308; K. Płonka-Bielenin [w:] K. Płonka-Bielenin, T. Moll: Partnerstwo�
publiczno-prywatne.�Komentarz…,�op. cit., s. 49-50.

16 Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.1807, ze zm.).
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Za takim poglądem przemawia fakt, że 
partnerem prywatnym jest „przedsiębior-
ca” lub „przedsiębiorca zagraniczny”, któ-
rego definicja znajduje się jedynie w prze-
pisach ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Posługiwanie się w ramach 
jednego przepisu, będącego częścią słow-
nika ustawowych wyrażeń, odesłaniami 
do dwóch rożnych ustaw w celu definicji 
pojęcia uznaje się za sprzeczne z regułami 
wykładni systemowej. Wykładnia histo-
ryczna wskazuje natomiast, że przepisy 
poprzedniej ustawy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym zawierały odesłanie do 
definicji „przedsiębiorcy” z ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. Na tej 
podstawie doktryna przyjmuje pogląd, że 
gdyby ustawodawca w obecnie obowiązu-
jącej uppp zdecydował się na odejście od 
definicji zawartej w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej, to dokonałby 
tego wprost17.

Spory  
o charakter prawny umowy o ppp
W celu płynnego przejścia do omówienia 
uprawnień kontrolnych pomiotu publicz-
nego względem partnera prywatnego za-
sadne jest skupienie uwagi na charakterze 
prawnym umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym. Zakres przedmiotowy ar-
tykułu nie obejmuje przedstawienia innych 
możliwości kontroli przez organy admi-
nistracji podmiotów prywatnych. Z tego 
powodu wskazanie charakterystycznych 

cech omawianej umowy dokonane zostanie 
również jedynie w odniesieniu do kontro-
li sprawowanej przez podmiot publiczny 
będący stroną umowy.

Umowa o partnerstwie publiczno-pry-
watnym nie jest jednolicie uznawana przez 
doktrynę za umowę o charakterze cywil-
nym. Od momentu uchwalenia pierwszej 
regulacji prawnej dotyczącej partnerstwa 
publiczno-prywatnego charakter umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym był 
przedmiotem sporu doktryny. Część auto-
rów wskazywała cywilny charakter umowy 
o ppp, której celem jest realizacja zada-
nia publicznego. Zgodnie z ich pogląda-
mi, omawiana umowa zawiera elementy 
porozumienia administracyjnego, a także 
instytucje określone przepisami Prawa za-
mówień publicznych18. Zgodnie z opinią 
D. Kijowskiego, za pomocą tego rodzaju 
umów organ administracji publicznej powi-
nien realizować zadania, które bez podjęcia 
współpracy z partnerem prywatnym w for-
mie partnerstwa publiczno-prywatnego 
musiałby realizować bezpośrednio przez 
wykorzystanie do wykonania tego zadania 
personelu oraz majątku własnego urzędu 
lub zlecając świadczenie odpowiednich 
usług w ramach trybu zamówień publicz-
nych albo też tworząc w tym celu odrębną 
jednostkę organizacyjną. Zaliczenie orga-
nizowania świadczenia usług publicznych 
do zadań administracji publicznej powo-
duje kwalifikację umów o partnerstwie 
publiczno-prywatnym do grupy umów 

17 M.Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski: Ustawa� o� partnerstwie� publiczno-prywatnym…, 
op. cit., s. 96-97.

18 K. Płonka-Bielenin: Charakter�prawny�umowy�o�partnerstwo�publiczno-prywatne, „Samorząd Terytorialny” 
nr 9/2010, s. 12 oraz przywołana tam literatura.



52 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Paweł Kaczyński

służących bezpośrednio realizacji zadań 
tej administracji19.

Inni autorzy, charakteryzując umowę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym 
zawieraną przed uchwaleniem obecnie 
obwiązującej ustawy, skupiali się na jej 
cywilnoprawnym ujęciu, wskazując, że 
jest to umowa cywilnoprawna, której ele-
mentem wyróżniającym od innych umów 
cywilnych jest cel jej zawarcia, dotyczący 
realizacji zadań publicznych. Ze względu 
na swój cel umowa o ppp będzie się cha-
rakteryzowała zróżnicowanym kręgiem 
podmiotów, specyfiką świadczonych usług 
oraz wynikającej z tego ich kapitałochłon-
ności i charakterystyki rynkowej, wielko-
ścią i rodzajem odbiorców. Występowanie 
tak znacznej liczby czynników składających 
się na kształt umowy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym powoduje, że mimo 
iż umowa ta ma charakter cywilnopraw-
ny, to zastosowanie będą miały do niej 
nie tylko zasady prawa cywilnego i han-
dlowego, ale również administracyjnego, 
podatkowego i finansowego20.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, 
obecna ustawa o ppp powinna charakte-
ryzować się elastycznością. W celu osią-
gnięcia zamierzonego efektu ustawodawca 
założył, że opiera się ona na prawie cywil-
nym i handlowym oraz zawartych w nich 
klauzulach generalnych21.

Obecnie obowiązująca ustawa o part-
nerstwie publiczno-prywatnym w pier-
wotnej wersji nie zawierała przepisów 
bezpośrednio odsyłających do przepisów 
Kodeksu cywilnego (k.c.) , które jedno-
znacznie wskazywałyby cywilnoprawny 
charakter umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym22.

Odesłanie do przepisów k.c. nastąpi-
ło 17 lipca 2010 r. Na podstawie art. 73 
ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu roz-
woju usług i sieci telekomunikacyjnych23 
dokonana została nowelizacja art. 4 usta-
wy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
W znowelizowanym brzmieniu art. 4 uppp 
zakłada, że w zależności od trybu wyboru 
partnera prywatnego, do umów o part-
nerstwie publiczno-prywatnym będą sto-
sowane przepisy ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych oraz ustawy o koncesji 
na roboty budowlane i usługi. Artykuł 139 
ust. 1 pzp stanowi, że do umów w spra-
wach zamówień publicznych, zwanych 
dalej „umowami”, stosuje się przepisy 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stano-
wią inaczej. Podobne odesłanie znajduje 
się w art. 5 ustawy o koncesji na roboty 
budowlane, zgodnie z którym do czynno-
ści podejmowanych przez koncesjodawcę 
i zainteresowane podmioty w postępowa-
niu o zawarcie umowy koncesji oraz do 

19 D. Kijowski: Umowy�w�administracji�publicznej, [w:] Podmioty�administracji�publicznej�i�prawne�formy�ich�
działania.� Studia� i�materiały� z� konferencji� jubileuszowej� Profesora� Eugeniusza�Ochendowskiego, Toruń 
2005, s. 290-291.

20 A. Miruć: Partnerstwo�publiczno-prywatne�jako�sposób�realizacji�zadań�publicznych, [w:] J. Zimmerman 
(red.): Koncepcja�systemu�prawa�administracyjnego, Warszawa 2007, s. 482.

21 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�z�19�grudnia�2008�r.�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym, op. cit., s. 4.
22 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski: Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…,�op. cit., s. 225.
23 Ustawa z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz.675, ze zm.).
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umów koncesji stosuje się przepisy ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z poglądem przedstawionym 
w literaturze, przepisy te oznaczają, że do 
umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym zastosowanie znajdują przepisy k.c., 
co w rezultacie powoduje uznanie przez 
część doktryny, iż umowa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym jest umową cywil-
noprawną24.

Pomimo zastosowania w umowie o part-
nerstwie publiczno-prywatnym przepisów 
Kodeksu cywilnego, część przedstawicieli 
doktryny, analizując tę umowę podkreśla, 
że cel realizacji zadań publicznych charak-
terystyczny jest dla umowy publiczno-
prawnej, której podstawą prawną zawarcia 
będą przepisy rangi ustawowej określające 
zakres zadań publicznych realizowanych 
przez podmioty publiczne, w związku z re-
gulacjami prawnymi, które dają możliwość 
nawiązania takiego stosunku umownego. 
Omawiana umowa wyznacza szczegól-
ną pozycję partnera prywatnego, który 
w wyniku zawarcia umowy zobowiązu-
je się do osobistego zapewnienia realiza-
cji zadań publicznych, których nie może 
powierzyć innym podmiotom. Partner 
prywatny realizujący zadanie publiczne 
zobowiązany jest zapewnić odpowiednią 
ilość oraz jakość usług, a także równość 
oraz powszechność prowadzonych działań. 
Innym elementem umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym jest obowiązek pro-
wadzenia przez podmiot publiczny nadzo-
ru i kontroli nad sposobem realizacji po-
wierzonych zadań publicznych. Wskazane 
elementy określają kształt umowy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym, a brak 
uwzględnienia któregoś z nich powodo-
wałby niewłaściwe zabezpieczenie interesu 
publicznego25.

Zwolennicy poglądu o cywilnym charak-
terze umowy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym podkreślają jednak, że pomi-
mo iż obecna regulacja prawna dotycząca 
partnerstwa publiczno-prywatnego opie-
ra się na umowie cywilnoprawnej, to jej 
cel jest wyznaczony podstawą publiczno-
prawną26. Zgadzają się oni z rozważania-
mi A. Panasiuka27 w kwestii celu umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym 
przez pryzmat celu, który sprowadza się 
do wykorzystania potencjału prawnego 
partnera prywatnego w zakresie realizacji 
zadań publicznych, przy jednoczesnym 
braku przeniesienia odpowiedzialności 
za ich realizację na podmiot prywatny. 
Przywołani autorzy wskazują również 
szereg cywilnoprawnych cech umowy 
o ppp. Cechami tymi są w szczególności: 
autonomia stron umowy, swoboda stron 
w inicjowaniu stosunku partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego i kształtowaniu jego 
treści oraz równorzędność stron omawianej 
umowy. Umowa o ppp respektuje również 
swobodę umów wyrażoną w art. 3531 k.c.28, 

24 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski: Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…, op. cit., s. 225.
25 A. Panasiuk: System�zamówień�publicznych.�Zarys�wykładu, Warszawa 2013, s. 283-285.
26 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski: Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym.�Komentarz,�s. 230.
27 A. Panasiuk: Umowa�publicznoprawna, „Państwo i Prawo” z. 2/2008, s. 18-31.
28 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski: Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…,�op. cit., 

s. 230-231.
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który, zgodnie z orzecznictwem, umożliwia 
zawieranie „stosunku prawnego według 
swego uznania, z tym jednak zastrzeże-
niem, by jego treść lub cel nie sprzeci-
wiały się właściwości stosunku, ustawie 
lub zasadom współżycia społecznego”29.

Wolność kontraktowania w przypadku 
umowy o ppp odwołuje się nie tylko do 
swobody stron w podjęciu decyzji o zawie-
szeniu lub rozwiązaniu stosunku partner-
stwa publiczno-prywatnego, ale również 
do swobody kształtowania formy i treści 
takiego stosunku w przewidzianych przez 
art. 3531 k.c. granicach. Swoboda kształ-
towania umów o ppp może być względnie 
ograniczana jedynie przez przepisy o nie-
dopuszczalności zmian umowy o partner-
stwie publiczno-prywatnym30.

Konstrukcja umowy o ppp opiera sto-
sunek prawny pomiędzy podmiotem 
publicznym a partnerem prywatnym na 
względnej równorzędności stron. Pewne 
uprzywilejowanie podmiotu publicznego 
wynika z rozwiązań dotyczących okre-
ślenia skutków nienależytego wykonania 
i niewykonania zobowiązania (art. 7 ust. 3 
uppp) oraz prawa do bieżącej kontroli re-
alizacji przedsięwzięcia przez partnera 
prywatnego (art. 8 uppp), które należy 
rozpatrywać w kontekście odpowiedzial-
ności podmiotu publicznego za realizację 
zadań publicznych31.

Michał Kania podkreśla występowa-
nie w omawianej umowie nasilenia norm 

prawa administracyjnego oraz innych cech 
charakterystycznych dla konstrukcji umów  
administracyjnych. Ich obecność w treści 
tej umowy skłania wspomnianego autora 
do głoszenia poglądu, że umowa o partner-
stwie publiczno-prywatnym ma charakter 
hybrydowy, a więc łączący w sobie normy 
prawa cywilnego i administracyjnego32. 

Andrzej Panasiuk wskazuje, że part-
nerstwo publiczno-prywatne realizowa-
ne jest umową cywilnoprawną, ale treść 
tej umowy oraz jej cel wyznaczone są przez 
podstawę publicznoprawną. Partnerstwo 
publiczno-prywatne w takim znaczeniu 
jest instytucją wielowymiarową, nieda-
jącą się jednoznacznie zakwalifikować do 
wypracowanych przez doktrynę prawnych 
form działania administracji publicznej. 
Tak rozumiana umowa o ppp jest więc 
czymś szerszym niż formą nawiązywania 
współpracy podmiotów publicznych z pry-
watnymi w ramach klasycznych zamówień 
publicznych. Przy umowie partnerstwa 
publiczno-prywatnego możemy mieć do 
czynienia z klasycznymi zamówieniami, 
z koncesjami na roboty budowlane czy 
z koncesjami na usługi33.

Przedstawione stanowiska, głoszące od-
mienność umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym od innych form realizacji 
zadań publicznych, a także wskazujące jej 
hybrydowy charakter, wydają się najlepiej 
oddawać charakter omawianej umowy. 
Uznanie umowy o ppp jedynie za umowę 

29 Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 28.04.1995 r., III CZP 166/94, OSNC 1995 
nr 10, poz. 135.

30 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski:�Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…,�op. cit., s. 231.
31 Tamże, s. 231.
32 M. Kania: Umowa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym.�Studium�administracyjnoprawne, Katowice 2013, s. 314.
33 A. Panasiuk: Umowa�publicznoprawna, op. cit., s. 24-25.
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cywilną, którą od innych umów cywilnych 
odróżnia cel w postaci wykonania zadań 
publicznych, uważam za zbytnie spłaszcze-
nie charakteru tej umowy. Zapewnienie 
realizacji celu tej umowy wpływa rów-
nież na umieszczenie w treści umowy ele-
mentów zapewniających jego osiągnięcie. 
Szkielet umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym stanowi umowa cywilna, 
do której zostały dodane elementy wystę-
pujące w umowach publicznoprawnych. 
Elementy te nie tylko dopełniają, ale rów-
nież częściowo modyfikują cywilnoprawny 
charakter tej umowy, między innymi przez 
przynajmniej częściowe zaburzenie rów-
ności stron, wzmacniają przy tym pozycję 
podmiotu publicznego. W rezultacie ze 
względu na cel omawianej umowy, a także 
elementy, które zapewniają osiągnięcie 
tego celu, umowa o ppp ma odmienny 
charakter od innych umów zawieranych 
przez podmioty publiczne.

Prawo podmiotu publicznego do 
bieżącej kontroli partnera prywatnego
Elementy charakterystyczne dla umów 
publicznoprawnych, ze względu na to, że 
wpływają na nieszablonowy charakter 
umowy o ppp, uznane są przeze mnie za 
jeden z najbardziej interesujących aspek-
tów całego partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Dalsza cześć rozważań będzie 
dotyczyła prawa podmiotu publicznego do 
bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia 

przez partnera prywatnego. Kontrola ta 
jest jednym z ważniejszych elementów tre-
ści umowy o ppp, przyczyniającym się do 
ochrony interesu publicznego przez właści-
we zabezpieczenie osiągnięcia celu umowy.

O randze unormowań odnoszących się do 
kontroli świadczy to, że postanowienia przy-
znające podmiotowi publicznemu prawo 
bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia, 
pomimo braku zgodności co do uznania ich 
za essentialia negotii umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, powinny zostać za-
warte w treści omawianej umowy34.

Waga przepisów dotyczących kontro-
li powoduje, że uważam je za elementy 
przedmiotowo istotne umowy o partner-
stwie publiczno-prywatnym. Wynika to 
z faktu, że odpowiedzialność za właściwe 
wykonanie zadań publicznych spoczywa 
na podmiocie publicznym. Umieszczając 
w treści umowy postanowienia dotyczą-
ce kontroli, podmiot ten może zapewnić 
odpowiednią jakość usług przekazanych 
do wykonania przez partnera prywatne-
go. Prawo bieżącej kontroli służy więc za-
bezpieczeniu interesu publicznego, przez 
możliwość przeciwdziałania i korygowa-
nia działania partnera prywatnego wyko-
nującego świadczenie usług publicznych 
poniżej wymaganego w zawartej umo-
wie poziomu. Prawo do bieżącej kontro-
li partnera prywatnego jest zatem me-
chanizmem umożliwiającym uniknięcie 
ewentualnej odpowiedzialności podmiotu 

34 Tak M. Kania, który zalicza te elementy do�essentialia�negotii�umowy o ppp; por. M. Kania: Umowa�o�part-
nerstwie�publiczno-prywatnym...,�op. cit., s. 298-299. Przeciwne stanowisko prezentuje W. Gonet: Nowa�
ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym.�Możliwości�wykorzystania�do�realizacji�zadań�w�sektorze�pu-
blicznym, „Finanse komunalne” nr 1-2/2009, s. 92, który uznaje, że prawo bieżącej kontroli realizacji 
przedsięwzięcia przez podmiot publiczny nie jest essentialia�negotii�umowy o ppp.
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publicznego z tytułu nieosiągnięcia celu 
zawartej umowy. Ukształtowanie treści 
omawianej umowy w sposób, w którym 
brakowałoby mechanizmów pozwalają-
cych na monitorowanie działania partnera 
prywatnego przy jednoczesnym ponosze-
niu odpowiedzialności za jego działanie, 
wydaje się nielogiczne i krzywdzące dla 
podmiotu publicznego. Należy więc uznać, 
że takie działanie stwarzałoby sytuację, 
w której partnerstwo publiczno-prywatne 
rodziłoby po stronie podmiotu publicznego 
obawy przed wykorzystaniem tej formy 
wykonywania zadań publicznych. 

Obecny kształt art. 8 uppp ogranicza 
zakres czynności podmiotu publicznego 
jedynie do kontroli, uniemożliwiając mu 
podjęcie czynności nadzorczych35. 

Celem, jaki przyświecał ustawodawcy 
w konstruowaniu wskazanego przepisu, 
było zapewnienie należytego standardu 
realizacji przedsięwzięcia. Ustawodawca 
chciał bowiem wykluczyć sytuację, w któ-
rej uchybienie lub brak doświadczenia re-
prezentantów podmiotów publicznych 
w trakcie negocjacji umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym byłoby równoznacz-
ne z brakiem możliwości wywiązania się 
podmiotu publicznego z jego ustawowych 
obowiązków36. 

Doktryna określa partnerstwo publicz-
no-prywatne jako instytucję znajdującą 

się na styku prawa administracyjnego 
oraz prawa cywilnego. Powoduje to wy-
stępowanie w pewnym zakresie po stronie 
podmiotu publicznego zarówno władczych, 
jak i niewładczych elementów. Z zasady 
uznaje się jednak, że w partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym dominują elementy 
niewładcze37.

Twórcy projektu ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym podkreślali, że 
podmiotami uprawnionymi do przepro-
wadzenia kontroli realizacji partnerstwa 
będą: podmiot publiczny uprawniony 
do bieżącej kontroli na podstawie art. 8 
uppp, Najwyższa Izba Kontroli, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych 
oraz Rada Ministrów38. Kontrola na pod-
stawie art. 8 uppp nie jest tożsama z kon-
trolą przeprowadzaną na przykład przez 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych39.

Brak podporządkowania partnera pry-
watnego uniemożliwia podmiotowi pu-
blicznemu władcze wpływanie na jego 
sferę uprawnień i obowiązków. Oznacza 
to, że kontrola w partnerstwie publicz-
no-prywatnym może wykazywać podo-
bieństwo do relacji zachodzących między 
stronami niektórych nazwanych stosunków 
zobowiązaniowych40.

Pojęcie kontroli pojawia się w Kodeksie 
cywilnym jedynie w umowie kontraktacji41. 

35 A. Panasiuk: Koncesja�na�roboty�budowlane�lub�usługi…,�op. cit., s. 333.
36 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�z�19�grudnia�2008�r.�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym, op. cit., s. 10.
37 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski:�Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…, op. cit., 

s. 269 oraz przywołana tam literatura.
38 A. Szejnfeld [w:] Biuletyn�z�posiedzenia�Komisji�Gospodarki�nr�67, nr 1546/VI kad. z 20.11.2008 r., s. 17.
39 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski:�Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…, op. cit., s. 269.
40 Tamże, s. 269-270.
41 Tamże, s. 270.
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Zgodnie z art. 617 k.c., kontraktujący jest 
uprawniony do nadzoru i kontroli nad wy-
konywaniem umowy kontraktacji przez 
producenta. Doktryna wskazuje, że dzia-
łania o charakterze kontrolnym mogą rów-
nież dotyczyć umowy o dzieło. Z zasady 
kontrola przeprowadzana przez podmiot 
zamawiający może dotyczyć jedynie spo-
sobu wykonania, z punktu widzenia prawi-
dłowości oraz zgodności z umową. Zakres 
ingerencji zamawiającego jest jednak 
w praktyce znacznie szerszy. Widoczne 
jest to zwłaszcza przy realizacji dzieł cha-
rakteryzujących się dużym stopniem skom-
plikowania oraz długim czasem wykona-
nia. W takich przypadkach zamawiający 
decydują się na ustanawianie stałego nad-
zoru nad tokiem spraw, który jest wyko-
nywany przez nich samych lub przez ich 
pełnomocników42.

Wykonane dzieło stanowi jeden z ele-
mentów składających się na definicję 
przedsięwzięcia, które jest realizowane 
w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego (art. 2 pkt 4 lit. c uppp). Wobec 
tego, zdaniem M. Bejma, P. Bogdanowicza 
i P. Piotrowskiego, nie istnieją przeszkody 
uniemożliwiające przeniesienie rozwiązań 
dotyczących kontroli umowy o dzieło na 
grunt umowy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym43.

Obecne brzmienie omawianego arty-
kułu 8 uppp z jednej strony nakłada na 
partnera prywatnego obowiązek poddania 

się kontroli, z drugiej natomiast wymaga 
od podmiotu publicznego zdefiniowa nia 
w umowie metod oraz instrumentów  
kontroli44.

Pomimo wagi przepisów dotyczących 
kontroli, ustawodawca pozostawia pod-
miotowi publicznemu swobodę w zakresie 
ukształtowania odpowiedniego modelu 
kontroli. Podmiot publiczny, kształtując 
zasady i tryb kontroli, powinien mieć jed-
nak zawsze na względzie zapewnienie jak 
najlepszej ochrony interesu publicznego, 
który w szczególności oznaczać będzie za-
chowanie właściwego standardu świad-
czonych usług45.

Drugie zdanie art. 8 uppp wskazuje, że 
zasady i szczegółowy tryb przeprowadza-
nia kontroli określa umowa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Przytoczony prze-
pis oznacza, że zakres ingerencji podmiotu 
kontrolującego będzie zależny od rodzaju 
realizowanego przedsięwzięcia oraz woli 
stron. Poszczególne umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym będą więc mogły 
odmiennie regulować problematykę kon-
troli oraz zakresu uprawnień kontrolnych 
podmiotu publicznego46. 

Partner publiczny musi dopilnować, aby 
w umowie zawarte były postanowienia 
umożliwiające przeprowadzanie kontroli 
zarówno na etapie realizacji, jak i eksplo-
atacji przedsięwzięcia. Za wskazane uznaje 
się określenie norm jakościowych, a także 
standardów techniczno-technologicznych, 

42 A. Brzozowski (w:) J. Rajski (red:): System�prawa�prywatnego.�Prawo�zobowiązań.�Część�szczegółowa,�
tom 7, Warszawa 2011, s. 395.

43 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski:�Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…,�op. cit., s. 271.
44 A. Panasiuk: System�zamówień�publicznych…, op. cit., s. 269.
45 Praca zbiorowa, Partnerstwo�publiczno-prywatne.�Poradnik, Warszawa 2010, s. 124.
46 M. Kania: Umowa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym.�Studium�administracyjnoprawne, Katowice 2013, s. 322.



58 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Paweł Kaczyński

do których przestrzegania zobowiązany 
zostanie partner prywatny. Standardy te 
będą stanowiły podstawę oceny działania 
partnera prywatnego podczas przeprowa-
dzania kontroli47. 

Tryb przeprowadzania kontroli zgodnie 
z zaleceniami ustawodawcy powinien być 
ustalony w sposób szczegółowy. Spełnienie 
wymogu szczegółowości może podlegać su-
biektywnym ocenom, co w rezultacie może 
powodować występowanie sytuacji, gdy 
partner prywatny lub osoby trzecie będą 
dowodzić, że zawarta umowa nie speł-
nia takiego wymogu. W celu uniknięcia 
takich problemów obu stronom umowy 
powinno zależeć na jak najbardziej precy-
zyjnym określeniu uprawnień kontrolnych 
podmiotu publicznego48.

Przyjmuje się, że podmiot publiczny jest 
uprawniony do kontroli czynności faktycz-
nych i prawnych podejmowanych przez 
partnera prywatnego w trakcie realizacji 
projektu. Mieszczą się one bowiem w za-
kresie realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie 
z tym poglądem, czynności kontrolne 
podmiotu publicznego mogą polegać na 
uprawnieniu do dokonania przeglądu dzia-
łalności kontrolowanego partnera prywat-
nego, wstępu na teren budowy lub już 
gotowego obiektu, wglądu do dokumen-
tów oraz możliwości żądania wyjaśnień 
od pracowników kontrolowanego w spra-
wie materiałów objętych zakresem kon-
troli. Kontrola przeprowadzana na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia będzie doty-
czyła szczególnie dotrzymania wymogów 
jakościowych tego przedsięwzięcia, a także 
utrzymania przez partnera prywatnego 
właściwego poziomu cen. Podmiot pu-
bliczny, na podstawie art. 8 uppp, będzie 
miał więc możliwość systematycznego 
stanowienia norm efektywnościowych 
przy planowanych celach, projektowania 
właściwych sprzężeń zwrotnych o charak-
terze informacyjnym, porównywania rze-
czywistej efektywności z wyznaczonymi 
wzorcami, określenia odchyleń i pomia-
ru ich znaczenia, a także podejmowania 
wszelkich możliwych kroków powodu-
jących wykorzystywanie działań partne-
ra prywatnego w sposób umożliwiający 
osiąganie założonych celów49. 

Doktryna łączy prawo kontroli z art. 7 
ust. 3 uppp, który stanowi, że umowa 
o partnerstwie publiczno-prywatnym 
określa skutki nienależytego wykonania 
i niewykonania zobowiązania, w szczegól-
ności kary umowne lub obniżenie wyna-
grodzenia partnera prywatnego lub spółki 
zawiązanej w celu realizacji umowy o ppp. 
Rezultatem kontroli przedsięwzięcia może 
być więc uruchomienie systemu kar 
oraz obniżek określonych w treści umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym50. 

Prawo do kontroli realizacji przedsię-
wzięcia przysługuje jedynie podmiotowi 
publicznemu. Obecnie obowiązujące prze-
pisy nie dopuszczają możliwości rozłożenia 

47 W. Gonet: Komentarz�do�ustawy�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym..., op.cit., s. 56 oraz przywołana tam 
literatura.

48 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski:�Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…,�op. cit., s. 274.
49 M. Kania: Umowa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…,�op. cit., s. 323 oraz przywołana tam literatura.
50 M. Bejm (red:), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski:�Ustawa�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym…, op. cit., 

s. 275 oraz przywołana tam literatura.
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zadań związanych z przeprowadzeniem 
kontroli pomiędzy obie strony umowy 
o ppp. Podmiot publiczny nie może zlecić 
partnerowi prywatnemu przeprowadzenia 
kontroli na określonym wycinku oraz zo-
bowiązać go do przedstawienia wyników 
jego ustaleń51.

Podsumowanie
Specyficzny cel umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym wpływa również 
na jej treść. Publicznoprawne elementy 
zabezpieczające osiągnięcie celu tworzą 
problemy przy określaniu charakteru 
omawianej umowy. Ich występowanie 
jest jednak niezbędne do ochrony inte-
resu publicznego. W rezultacie na kształt 
umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym wpływ mają nie tylko zasady prawa 
cywilnego, ale również między innymi 
administracyjnego. Elementy publiczno-
prawne są nieodzownym elementem jej 
treści, o czym świadczy chociażby uznanie 
prawa podmiotu publicznego do bieżącej 
kontroli realizacji przedsięwzięcia przez 
partnera prywatnego za przedmiotowo 
istotny element treści tej umowy. 

Prawo podmiotu publicznego do bieżą-
cej kontroli przedsięwzięcia realizowane-
go przez partnera prywatnego znacząco 
różni się od kontroli organów administracji. 
W tym przypadku mamy bowiem do czy-
nienia z kontrolą podmiotu znajdującego 
się poza strukturą administracji. 

Wyposażenie podmiotu publiczne-
go w możliwość takiej kontroli nie jest 

równoznaczne z podporządkowaniem part-
nera prywatnego. Powoduje to, że organ 
administracji w tym wypadku działa jak 
podmiot komercyjny, który zamawia wy-
konanie określonej usługi, negocjując przy 
tym sposób jej wykonania, a także możli-
wość kontroli poczynań wykonawcy.

Indywidualne ustalenie wzorca, trybu 
i zakresu kontroli, z jednej strony, wpi-
suje się w ideę ramowego charakteru 
umowy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym, która dzięki temu rozwiązaniu 
ma być w jak najszerszy sposób stosowana, 
z drugiej jednak strony, może nastręczać 
pewne problemy podmiotowi publicz-
nemu, chcącemu zawrzeć taką umowę. 
Podmiot publiczny, określając treść posta-
nowień dotyczących kontroli, musi wie-
dzieć, jaki efekt chce uzyskać oraz jakie 
metody oraz wskaźniki kontroli powinien 
stosować. Wymaga to posiadania przez 
podmioty publiczne ekspertów legitymu-
jących się odpowiednią wiedzą meryto-
ryczną. Jak podkreślają twórcy projektu 
obecnej ustawy, prawo do bieżącej kon-
troli pozwala bowiem wykluczyć sytuację, 
w której uchybienie lub brak doświad-
czenia reprezentantów podmiotów pu-
blicznych w trakcie negocjacji umowy było 
równoznaczne z brakiem możliwości wy-
wiązania się podmiotu publicznego z jego 
ustawowych obowiązków52. Stanowisko 
takie należy oczywiście uznać za słusz-
ne, trzeba jednak pamiętać, że omawia-
na kontrola daje jedynie możliwość na-
prawienia ewentualnych wcześniejszych 

51 T. Moll [w:] K. Płonka-Bielenin, T. Moll: Partnerstwo�publiczno-prywatne…,�op. cit., s. 110.
52 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�z�19�grudnia�2008�r.�o�partnerstwie�publiczno-prywatnym, op. cit., s. 10.
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niedociągnięć. Jeśli nie na etapie negocja-
cji, to podczas samej kontroli, po stronie 
administracji publicznej muszą się zna-
leźć osoby wiedzące, jak przeprowadzać 
kontrole, jak również znające techniczne 
aspekty przedsięwzięcia. 

Jak wskazano w artykule, prawa pod-
miotu publicznego do bieżącej kontroli 
przedsięwzięcia realizowanego przez part-
nera prywatnego nie należy utożsamiać 
z czynnościami nadzorczymi. Nie ozna-
cza to jednak, że omawiana kontrola nie 
może przynajmniej pośrednio wpływać 
na działanie partnera prywatnego. 

Przez systematyczne monitorowanie 
oraz ocenianie działania partnera pry-
watnego podmiot publiczny jest w sta-
nie wskazać odchylenia od zakładanego 
wzorca, które mogą stanowić podstawę 
do nałożenia kary porządkowej lub zasto-
sowania innych konsekwencji wynikłych 
z niewykonania lub nienależytego wyko-
nania treści umowy. Partner prywatny, 
w celu uniknięcia kary umownej lub in-
nych negatywnych skutków przewidzia-
nych umową, będzie zainteresowany ko-
rektą swojego działania w sposób wskazany 

przez podmiot publiczny. Prawo bieżącej 
kontroli wpisuje się więc w system ochrony 
interesu publicznego przez zabezpieczenie 
osiągnięcia celu umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

Jeśli chodzi o kontrolę, to podmiot pu-
bliczny realizujący partnerstwo publicz-
no-prywatne występuje w podwójnej roli. 
Z jednej strony sam kontroluje partnera 
prywatnego, z drugiej natomiast sam staje 
się podmiotem kontrolowanym podczas 
kontroli partnerstwa publiczno-prywatne-
go przez kompetentne do tego podmioty. 
Podmiot publiczny musi się więc liczyć 
również z tym, że ewentualne niedocią-
gnięcia w zakresie kontroli nad realizacją 
partnerstwa publiczno-prywatnego, mimo 
iż bezpośrednio mogą nie wpłynąć na doj-
ście do zakładanego celu, wskazane będą 
jako błędy podmiotu publicznego.

PAWEŁ KACZYŃSKI, 
Izba Skarbowa w Białymstoku,  
Urząd Skarbowy 
w Wysokiem Mazowieckiem

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, umowa o partnerstwie publiczno- 
-prywatnym, kontrola partnera prywatnego, podmiot publiczny, charakter prawny umowy

Key words: public-private partnership, public entity,  agreement on public-private partnership, 
protection of public interest
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Ochrona międzynarodowa cudzoziemców 
w Polsce wynika przede wszystkim z zo-
bowiązań o charakterze międzynarodo-
wym, to jest z Konwencji dotyczącej sta-
tusu uchodźców, sporządzonej w Genewie 
28 lipca 1951 roku2, oraz Protokołu do-
tyczącego statusu uchodźców, sporzą-
dzonego w Nowym Jorku 31 stycznia 
1967 roku3. Tymczasem istniejący stan 
prawny, po wjeździe cudzoziemca do 

Polski i złożeniu wniosku o nadanie sta-
tusu uchodźcy, praktycznie uniemoż-
liwia mu skuteczne ubieganie się o taki 
status w kolejnych państwach UE. Wraz 
z akcesją do Unii Europejskiej Polskę 
obowiązuje rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 
z 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania pań-
stwa członkowskiego, odpowiedzialnego za 

Ochrona cudzoziemców w Polsce – zobowiązania międzynarodowe

Pomoc społeczna dla uchodźców

Sprawa pomocy dla uchodźców nabrała w  ostatnim czasie szczególnego wymiaru 
z uwagi na masowy ich napływ do Unii Europejskiej, który może powodować koniecz-
ność przyjęcia przez Polskę znacznie większej niż dotychczas liczby uchodźców. We-
dług danych Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców, w 2015 r.1 do Europy wyemi-
growało milion osób, w tym 50% to obywatele Syrii, 20% Afgańczycy, 7% Irakijczycy. 
Tymczasem, jak pokazują wyniki kontroli NIK, Polska nie jest przygotowana na maso-
wy napływ uchodźców, zarówno ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w ośrodkach 
dla uchodźców, przewlekłość postępowania o nadanie statusu uchodźcy, jak i z powodu 
niewydolnego systemu pomocy integracyjnej dla cudzoziemców, niezapewniającego na-
leżytej integracji ze społeczeństwem. Świadczy o  tym głównie niewielkie zaintereso-
wanie uchodźców nauką języka polskiego oraz mała ich aktywność na rynku pracy. 
Większość uchodźców nie wiąże planów z pobytem w Polsce po zakończeniu progra-
mów integracyjnych i wykorzystuje procedurę uchodźczą do celów migracji do innych 
państw Unii Europejskiej lub obszaru Schengen.

KAZIMIERZ LASKUS

1 Według stanu na 21.12.2015 r.
2 Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz.515.
3 Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz.517.
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rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochro-
ny międzynarodowej złożonego w jednym 
z państw członkowskich przez obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca4. 
Rozporządzenie zakłada odpowiedzialność 
tylko jednego państwa członkowskiego za 
rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu 
uchodźcy. 

Cudzoziemiec, który złoży kolejny 
wniosek w innym państwie stosującym 
rozporządzenie, zostanie przekazany do 
państwa, które jest odpowiedzialne za roz-
patrzenie jego wniosku, według kryteriów 
w nim zawartych. 

Podczas ustalania odpowiedzialności 
państwa za rozpatrzenie wniosku bierze 
się pod uwagę między innymi okoliczności 
związane z wjazdem i pobytem cudzo-
ziemca na terytorium państw stosujących 
rozporządzenie oraz możliwość połączenia 
cudzoziemca z członkami rodziny, któ-
rzy otrzymali status uchodźcy w innych 
państwach.

Artykuł 106 ust. 1 ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej5 stanowi, że cu-
dzoziemcom masowo przybywającym do 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuścili 
swój kraj pochodzenia lub określony ob-
szar geograficzny, z powodu obcej inwa-
zji, wojny, wojny domowej, konfliktów 
etnicznych lub rażących naruszeń praw 
człowieka, można udzielić ochrony cza-
sowej. 

Cudzoziemcowi korzystającemu z och - 
rony czasowej Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców zapewnia opiekę me-
dyczną oraz przyznaje pomoc w postaci 
zakwaterowania i wyżywienia (art. 112 
ust. 1). Zadania w tym zakresie zosta-
ły określone w procedurze operacyjnej 
SPO-10 pn. „Działania w przypadku ma-
sowego napływu cudzoziemców na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej”, będą-
cej częścią Krajowego planu zarządzania 
kryzysowego oraz ujęte w Planie działania 
resortu spraw wewnętrznych w zakre-
sie organizacji przyjmowania, transportu 
i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej cudzoziemców/uchodźców 
z Ukrainy, który został zatwierdzony 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
31 marca 2014 r. Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców przeprowadził wery-
fikację potencjalnych obiektów mogą-
cych służyć jako ośrodki dla cudzoziem-
ców w przypadku masowego napływu 
uchodźców. W bazie Urzędu znajdowa-
ły się dane ponad 170 obiektów, w któ-
rych możliwe jest zakwaterowanie około  
28 tysięcy osób. 

Ponadto dokonano analizy możliwości 
uruchomienia tymczasowego obozowiska 
na terenie lotniska w Białej Podlaskiej, 
z której wynika, że istnieje możliwość 
zorganizowania obozowiska dla kilku ty-
sięcy osób, wyposażonego w kontenery 
lub namioty wojskowe6.

4 Dz.U.UE L 180 z 29.06.2013, s. 31.
5 Dz.U. z 2012 r. poz.680, ze zm.
6 Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez Departament Porządku i Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego NIK pn. Udzielanie�przez�organy�administracji�ochrony�cudzoziemcom�przebywającym�na�
terenie�RP, nr ewid. I/14/007/KBP.
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Według danych Eurostat za trzy kwar-
tały 2015 r., złożono 413 815 zł wniosków 
azylowych7, w tym: najwięcej w Niem-
czech 108 305 (26%), na Węgrzech 
108 085 (26%), w Szwecji 42 520 (10%), 
we Włoszech 28 395 (7%) i w Austrii 
27 600 (7%). Najwięcej wniosków azy-
lowych złożyli obywatele Syrii – 137 935 
(33%), Afganistanu – 566 700 (14%), 
Iraku – 44 428 (11%), Albanii 26 485 (6%) 
i Pakistanu 21 240 (5%). W porównaniu 
z innymi państwami Unii Europejskiej 
– pod względem liczby osób ubiegających 
się o ochronę międzynarodową – Polska 
plasuje się na 15 pozycji.

W Polsce w 2015 r. wnioskami o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej obję-
tych było 12 241 osób. W porównaniu 
z 2014 r. (8195 osób) rok 2015 przyniósł 
wzrost o 49%. Tradycyjnie najliczniej 
reprezentowani byli Rosjanie – złożyli 
ponad połowę wniosków, obejmujących 
7922 osoby (w tym 92% to Czeczeni). Na 
drugiej pozycji, od ubiegłego roku, znaj-
dują się obywatele Ukrainy – 2295 osób. 
Stanowią oni 19% wszystkich aplikują-
cych. Obywatele Tadżykistanu, którzy 
w zeszłym roku plasowali się na szóstej 
pozycji, w 2015 r. złożyli pięciokrotnie 
więcej wniosków, dotyczących 539 osób, 
i znajdują się w tegorocznym zestawieniu 
na trzeciej pozycji. Następne obywatel-
stwa to: gruzińskie – 392 osoby i syryjskie 
– 295 osób. W 2015 r. Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców wydał 12 243 de-
cyzje dotyczące postępowań o udzielenie 

ochrony międzynarodowej: udzielił ochro-
ny 634 osobom, 2882 osoby otrzymały 
decyzję negatywną, a 8727 postępowań 
umorzono. Najwięcej decyzji o nadaniu 
statusu uchodźcy uzyskali obywatele: 
Syrii – 203 osoby, Iraku – 24 osoby, Rosji 
– 21 osób (bez obywatelstwa 20 osób) 
i  Egiptu 15  osób. Ochrony uzupeł-
niającej udzielono głównie: Rosjanom 
– 100 osobom, Irakijczykom – 24 osobom, 
Afgańczykom – 7 osobom, obywatelom 
Ukrainy – 6 osobom oraz Syryjczykom 
i Jemeńczykom – po 3 osoby, natomiast 
zgodę na pobyt tolerowany, która udzielana 
była tylko w przypadku spraw wszczętych 
przed 1 maja 2014 r., najczęściej uzyski-
wali obywatele Rosji (91 osób), Armenii 
(10 osób) oraz Gruzji i Ukrainy (po 6 osób). 

Polska zapewnia uchodźcom odpowied-
nie warunki pobytu i stosowną opiekę le-
karską. Jednak udzielana pomoc nie służy 
wystarczająco integracji uchodźców ze spo-
łeczeństwem ani nie sprzyja podjęciu przez 
nich samodzielnego życia po zakończe-
niu okresu przejściowego. Wyniki kon-
troli wskazują, że większość uchodźców 
traktuje Polskę jedynie jako kraj tranzy-
towy na drodze do Europy Zachodniej8. 
Zdecydowana większość ubiegających się 
o status uchodźcy opuszcza nasz kraj tuż 
po złożeniu wniosku lub w trakcie bądź 
po zakończeniu indywidualnego programu 
integracji (IPI).

Celem integracji powinno być dopro-
wadzenie do możliwości samodzielnego 
funkcjonowania cudzoziemca w kraju 

7 Złożonych po raz pierwszy.
8 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli�Pomoc�społeczna�dla�uchodźców,�

nr ewid. 159/2015/P/14/049/KPS.
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przyjmującym (w tym przede wszystkim 
na rynku pracy), a co za tym idzie, unieza-
leżnienie od świadczeń pomocy społecznej. 
Tymczasem, jak pokazują wyniki kontro-
li, osoby, które w Polsce uzyskały status 
uchodźcy, w znacznej mierze nie znają ję-
zyka polskiego, mają problemy z samodziel-
nym zapewnieniem sobie odpowiednich 
warunków mieszkaniowych oraz znale-
zieniem stałego zatrudnienia. Aby zdobyć 
środki na życie, podejmują prace dorywcze 
lub korzystają ze świadczeń pomocy spo-
łecznej. Jedną z przyczyn tego stanu jest 
niewystarczające skoordynowanie działań 
organów państwa zobowiązanych usta-
wowo do wykonywania zadań na rzecz 
integracji uchodźców. 

Proces integracji przebiega w dwóch 
etapach. Pierwszym, realizowanym przez 
Urząd do Spraw Cudzoziemców, objęte są 
osoby oczekujące na rozpatrzenie wniosku 
o przyznanie statusu uchodźcy (tzw. pre-
integracja). Preintegracja powinna przygo-
tować cudzoziemców do samodzielnego 
funkcjonowania po uzyskaniu przez nich 
statusu uchodźcy, w szczególności przez 
prowadzenie intensywnej nauki języka 
polskiego oraz szkoleń i kursów zawodo-
wych odpowiadających zapotrzebowaniu 
na rynku pracy. Zdaniem NIK, w prakty-
ce etap ten w niewystarczającym stopniu 
spełnia taką rolę. Bardzo niski odsetek 
cudzoziemców na etapie preintegracji 
uczy się języka polskiego, głównie dzie-
ci, a intensywność nauki jest niska. Nie 
rozpoznaje się też potrzeb rynku pracy 
i nie prowadzi szkoleń ani kursów zawo-
dowych. Działania na etapie perintegra-
cji sprowadzają się głównie do pomocy 
socjalnej, która, co potwierdza kontrola 
NIK, udzielana jest prawidłowo.

Następujący później proces właściwej in-
tegracji, za który odpowiada Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej (obecnie 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej), a którego zasadniczym ele-
mentem powinny być 12-miesięczne indy-
widualne programy integracji, sprowadza 
się głównie do dalszej pomocy finanso-
wej. Środki z budżetu państwa pokrywały 
tylko świadczenia pieniężne i ubezpiecze-
nie zdrowotne na czas trwania programów 
integracyjnych. Uchodźcy mają wówczas 
status podobny do korzystających z pomo-
cy społecznej obywateli polskich, chociaż 
ich potrzeby znacznie się różnią.

Regulacje zawarte w ustawie o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony (preintegracja) 
oraz w ustawie o pomocy społecznej (inte-
gracja) nie zawierają rozwiązań zobowiązu-
jących do wzajemnej wymiany informacji 
i ścisłego współdziałania. Nie tworzą więc 
warunków do płynnego przechodzenia 
z etapu preintegracji do integracji. Urząd 
do Spraw Cudzoziemców nie ma praw-
nego obowiązku monitorowania dalszego 
losu osoby, która uzyskała status uchodź-
cy, a powiatowe centra pomocy rodzinie 
(PCPR) nie są zobowiązane do korzystania 
z informacji o przygotowaniu uchodźców 
w okresie preintegracji, co uniemożliwia 
optymalne zaplanowanie i przeprowadze-
nie procesu integracji. Powoduje to, że 
uchodźcy, pozbawieni w ten sposób konse-
kwentnej opieki państwa, nie będą w sta-
nie sami nadrobić różnic dzielących ich od 
reszty społeczeństwa, aby móc zaistnieć 
na rynku pracy i funkcjonować w środo-
wiskach lokalnych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw 
Cudzoziemców, 10 ośrodków dla uchodź - 
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ców, 4 powiatowe centra pomocy rodzinie 
i ośrodki pomocy społecznej oraz 5 urzę-
dów wojewódzkich. Badania dotyczyły 
lat 2012–2014 (I półrocze). Celem kon-
troli była ocena skuteczności działań or-
ganów administracji publicznej w zakre-
sie pomocy publicznej dla uchodźców  
i integracji.

W obliczu skomplikowanej obecnej 
sytuacji międzynarodowej i nawarstwia-
jących się problemów imigracyjnych NIK 
zwraca uwagę, że od dwóch lat czeka 
na przyjęcie rządowy dokument pn. 
„Polska polityka integracji cudzoziem-
ców – założenia i wytyczne”, który ma być 
aktem implementacyjnym do przyjęte-
go 31 lipca 2012 r. dokumentu „Polityka 
migracyjna Polski – stan obecny i postu-
lowane działania”. Brak dokumentu im-
plementacyjnego uniemożliwia wdro-
żenie dziewięciu rekomendacji polityki 
migracyjnej, istotnych z punktu widzenia 
poprawy funkcjonowania systemu pomo-
cy społecznej dla uchodźców i zaplano-
wanych do wykonania do końca 2015 r. 
Warunkiem realizacji rekomendacji jest 
wprowadzenie zmian w ustawie o po-
mocy społecznej, jednak Minister Pracy 
i Polityki Społecznej nie podjął nawet 
inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie. 
W ocenie NIK, „Polska polityka inte-
gracji cudzoziemców...” powinna stano-
wić podstawę tworzenia systemu inte-
gracji uchodźców i pokazywać, krok po 
kroku, jak należy zorganizować opiekę 
nad osobami, które uzyskały w Polsce 

status uchodźcy – począwszy od ośrodka 
dla uchodźców, przez ośrodki pomocy 
społecznej, po opiekę już po zakończe-
niu indywidualnego programu integracji. 
Warto przypomnieć, że potrzeba stwo-
rzenia kompleksowej polityki integracji 
cudzoziemców w Polsce była już w stycz-
niu 2005 r. podnoszona przez Komitet 
Europejski Rady Ministrów9, co jednak 
nie zaowocowało wypracowaniem spój-
nych rozwiązań w tym zakresie.

Postępowanie  
o nadanie statusu uchodźcy
Zniechęcająco długo trwa proces decyzyj-
ny w sprawie nadania statusu uchodźcy. 
Urząd do spraw Cudzoziemców powinien 
wydawać decyzje w ciągu sześciu miesięcy, 
tymczasem niejednokrotnie postępowanie 
wydłużało się do ponad dwóch lat (średni 
okres to 14 i pół miesiąca). W okresie obję-
tym kontrolą ponad 40% wniosków zostało 
rozpatrzonych z naruszeniem sześciomie-
sięcznego terminu wynikającego z ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony10. 
Niewystarczające działania w zakresie 
wprowadzania uchodźców w realia życia 
w Polsce na tym etapie oznaczają, że wie-
lomiesięczny, a niekiedy nawet wieloletni 
czas przebywania w ośrodkach w oczeki-
waniu na wydanie decyzji w sprawie sta-
tusu uchodźcy nie jest efektywnie wyko-
rzystywany dla procesu integracji.

W latach 2012–2014 złożono ponad 
14,5 tys. wniosków o przyznanie sta-
tusu uchodźcy (obejmujących blisko 

9 Dokument Propozycje� działań� w� kierunku� stworzenia� kompleksowej� polityki� integracji� cudzoziemców�
w�Polsce, przyjęty w 11.01.2005 r. przez Komitet Europejski Rady Ministrów.

10 Art. 35 ust. 1 ustawy z 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony.
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33 tys. osób – składały je często całe ro-
dziny). Znakomita większość postępowań, 
blisko 90%, została umorzona – przede 
wszystkim z powodu wycofania wnio-
sku lub nieobecności cudzoziemców 
w ośrodku. W stosunku do pozostałych 
w Polsce w kontrolowanym okresie wy-
dano 2010 decyzji pozytywnych (w tym 
557 osobom nadano status uchodźcy, 
456 udzielono ochrony uzupełniającej, 
a 997 osobom wydano zgodę na pobyt 
tolerowany). Przyznania statusu uchodźcy 
najczęściej odmawiano osobom, które nie 
spełniały kryteriów konwencji genewskiej, 
czyli nie były to osoby, które przebywa-
ły poza granicami własnego państwa na 
skutek uzasadnionej obawy przed prze-
śladowaniem z powodu rasy, religii, na-
rodowości, przynależności do określonej 
grupy społecznej lub z powodu przekonań 
politycznych. W zdecydowanej większości 
przypadków przyznania statusu uchodźcy 
odmówiono osobom, które wyemigrowa-
ły ze swoich krajów z przyczyn ekono-
micznych. Największą grupę osób ubie-
gających się o nadanie statusu uchodźcy 
w Polsce stanowili w 2012 r. obywatele 
Federacji Rosyjskiej, głównie narodowo-
ści czeczeńskiej (6084 osoby), obywatele 
Gruzji (3234 osoby), Armenii (413 osób); 
w 2013 r. obywatele: Federacji Rosyjskiej 
(12 173 osoby), Gruzji (1212 osób), 
Syrii (252 osoby), a w 2014 r. obywa-
tele Federacji Rosyjskiej (2772 osoby), 
Ukrainy (2253 osoby) oraz  Gruzji 
(652 osoby).

Ośrodki dla uchodźców
W roku 2012 r. funkcjonowało 12 ośrod-
ków dla osób ubiegających się o status 
uchodźcy oraz 13 w latach 2013–2014 
(I półr.). 

Z kontroli NIK wynika, że pomoc 
uchodźcom na etapie przed uzyskaniem 
statusu jest wystarczająca. Skontrolowano 
10 ośrodków które w większości mieściły 
się w hotelach lub budynkach byłych jed-
nostek wojskowych. Dwa z tych ośrodków 
pełnią rolę recepcyjną11, natomiast pozo-
stałe są ośrodkami pobytowymi. W ba-
danym okresie w ośrodkach tych prze-
bywały 4964 osoby, którym zapewniono 
odpowiednie warunki bytowe. Warunki 
sanitarne, zakwaterowanie (pokoje kil-
kuosobowe), a także wyżywienie, opie-
ka medyczna, świetlice i place zabaw dla 
dzieci – są na przyzwoitym poziomie. Dla 
osób ubiegających się o status uchodźcy 
wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej 
przeznaczonej na zakup odzieży i obuwia 
wynosi 140 zł. Stała pomoc pieniężna na 
zakup środków higieny osobistej wynosi 
20 zł na miesiąc. Wysokość kieszonkowe-
go wynosi 50 zł na miesiąc, a ekwiwalent 
pieniężny w zamian za wyżywienie wynosi 
9 zł na dzień. Ci, którzy czekają na status 
poza ośrodkiem, mogą dostać na przeżycie 
w zależności od liczby osób w rodzinie od 
12,5 zł do 25 zł na dzień na osobę. 

Wszystkie ośrodki recepcyjne i pobyto-
we były ośrodkami otwartymi (ich miesz-
kańcy mieli możliwość swobodnego po-
ruszania się na terenie ośrodków, mogli 

11 Pobyt w ośrodku recepcyjnym trwa zwykle od kilku dni do kilku tygodni i ma m.in. na celu objęcie uchodźcy nie-
zbędnymi badaniami w ramach tzw. filtra epidemiologicznego, pod kątem wykrywania i zapobiegania chorobom 
zakaźnym.
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przybywać do nich oraz je opuszczać 
w godzinach od 6 do 23). Cudzoziemcy 
zamieszkujący ośrodki mieli możność 
podtrzymywania zwyczajów, tradycji 
narodowych i kulturowych oraz wyko-
nywania praktyk religijnych (we wszyst-
kich ośrodkach utworzono sale modlitw). 
W ośrodkach były udostępnione informa-
cje o podmiotach udzielających bezpłatnej 
pomocy prawnej w sprawach o nadanie 
statusu uchodźcy. We wszystkich ośrod-
kach zapewniono warunki umożliwiające 
cudzoziemcom samodzielne przygotowa-
nie posiłków i przechowywanie produktów 
żywnościowych. Obiekty spełniały wymo-
gi w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
i sanitarnej. Wykorzystanie w nich miejsc 
nie przekroczyło średnio 66%. Wszystkie 
posiadały kuchnie i stołówki lub zapew-
niały wyżywienie dostarczane przez firmy 
cateringowe. Dysponowały też punktami 
medycznymi i izolatkami, zapewniono przy 
tym dostęp do świadczeń zdrowotnych: 
opiekę lekarza pierwszego kontaktu, spe-
cjalistyczną i szpitalną. 

W ramach tak zwanego filtra epide-
miologicznego cudzoziemcy poddawani 
byli niezbędnym badaniom. Świadczenia 
usług zdrowotnych w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej odbywały się 
w każdym z ośrodków dla cudzoziemców 
oraz w Punkcie Obsługi Cudzoziemców, 
z zapewnieniem nie mniej niż 10 godzin 
dyżuru lekarza w tygodniu oraz nie mniej 
niż 4 godzin dyżuru psychologa w tygodniu, 
a także nie mniej niż 20 godzin dyżuru 

pielęgniarki w tygodniu. U osób ubiega-
jących się o status uchodźcy (zamieszku-
jących ośrodki dla uchodźców i miesz-
kających poza nimi) w 2012 r. wykryto 
82, w 2013 r. – 68 i w 2014 r. – 82 przy-
padki występowania chorób zakaźnych. 
Natomiast w ramach filtra epidemicznego 
u nowo przybyłych cudzoziemców wy-
kryto w 2012 r. – 952, w 2013 r. – 585 
i w 2014 r. – 762 przypadki nosicielstwa 
chorób zakaźnych i skierowano do lecze-
nia specjalistycznego. Koszty poniesione 
na opiekę medyczną świadczoną w ra-
mach umowy zawartej z Centralnym 
Szpitalem Klinicznym MSW wynosi-
ły ogółem: w 2012 r. – 7853,2 tys. zł, 
w 2013 r. – 8912,5 tys. zł i w I półroczu 
2014 r. – 4857,6 tys. zł. 

Stan otoczenia ośrodków również nie 
budził zastrzeżeń. Teren był trwale wy-
grodzony, z placami zabaw dla dzieci, 
piaskownicami oraz co najmniej cztere-
ma urządzeniami służącymi do zabawy. 
Wytyczone były place przeznaczone na 
boisko lub teren rekreacyjny o powierzchni 
co najmniej 50 m2, o równej nawierzch-
ni pokrytej trawą lub utwardzonej (poza 
ośrodkiem w Białymstoku, w którym 
stwierdzono ubytki w murawie boisk). 
Metraże mieszkań nie przekraczały do-
puszczalnych norm zagęszczenia pomiesz-
czeń mieszkalnych12. 

We wszystkich ośrodkach działały or-
ganizacje pozarządowe, które świadczyły 
bezpłatną pomoc prawną dla osób ubie-
gających się o status uchodźcy.

12 Określonych w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 r. w sprawie obiek-
tów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22,  
poz.169, ze zm.).
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Na zlecenie NIK w ośrodkach dla 
uchodźców zostały przeprowadzone 
kontrole przez powiatowe inspektoraty 
sanitarne i inspektoraty sanitarne MSW 
w zakresie przestrzegania higieny żywno-
ści i zasad HACCP oraz pod względem 
przestrzegania terminów przydatności 
produktów żywnościowych do spożycia, 
skróconej dekadowej oceny jadłospisu, 
norm zakwaterowania i norm sanitarnych. 
Kontrole wykazały, że generalnie stan sa-
nitarny w ośrodkach dla uchodźców był 
zgodny z wymogami. Główne nieprawi-
dłowości stwierdzone w czasie kontroli 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) do-
tyczyły ośrodka w Lininie, gdzie brakowało 
kart przekazania odpadów medycznych 
za 2013 r. oraz dokumentacji dotyczącej 
wykonanych szczepień ochronnych dla 
pracowników ośrodka (zaszczepionych 
było 5 spośród 20 pracowników), zgod-
nie z opracowaną oceną ryzyka narażenia 
na biologiczny czynnik chorobotwórczy, 
a także niewłaściwie prowadzony był re-
jestr prac i pracowników narażonych na 
działanie szkodliwych czynników biolo-
gicznych. Wnioski pokontrolne PIS i MSW 
zostały zrealizowane dopiero po kontroli 
NIK. W czterech z 10 objętych kontrolą 
ośrodkach stwierdzono uchybienia w za-
kresie stanu technicznego budynków, takie 
jak: ubytki glazury i terakoty, odpryski 
tynku na ścianach i sufitach, odpryski 
farby na parapetach, uszkodzenia drzwi 
oraz brak osłon w lampach w ciągach komu-
nikacyjnych (ośrodek w Lublinie), znaczny 
stopień wyeksploatowania użytkowanych 

przez mieszkańców ośrodka pomieszczeń 
sanitarnych (ośrodek w Dębaku). Ponadto 
stwierdzono podawanie w posiłkach zbyt 
małej ilości warzyw i owoców oraz zbyt 
dużej ilości dżemów, serów topionych 
i wędlin (ośrodek w Lublinie), niezgod-
nej z zalecanym spożyciem dla określonej 
grupy wiekowej zawartości żelaza, wapnia 
i witaminy C w serwowanych posiłkach 
(ośrodek w Białymstoku). Wszystkie bu-
dynki ośrodków dla uchodźców, zarówno 
własne, jak i najmowane, posiadały aktual-
ne przeglądy techniczne roczne i pięciolet-
nie13, a także aktualne, pozytywne opinie 
Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 
spełniania wymogów ochrony przeciwpo-
żarowej, miały też dokumentację o wpi-
sie do rejestru zakładów podlegających 
urzędowi kontroli organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

Z pomocy socjalnej korzystało 2932 
cudzoziemców w 2012 r., 3639 w 2013 r. 
oraz 3275 w I połowie 2014 r., z tego 
w ośrodkach dla cudzoziemców przeby-
wało odpowiednio: 1395, 2110 i 1756 osób. 
W przeprowadzonej przez NIK anonimo-
wej ankiecie wśród cudzoziemców ubiega-
jących się o status uchodźcy często wska-
zywali oni, że wysokość świadczeń pienięż-
nych jest za niska, a zwłaszcza maksymalnej 
kwoty 25 zł dziennie dla cudzoziemców 
mieszkających poza ośrodkami.

W latach 2012–2014 wysokość środków 
wydatkowanych przez Urząd do Spraw 
Cudzoziemców (UdSC) na utrzymanie 
osób ubiegających się o status uchodź-
cy systematycznie rosła. W  2012  r. 

13 Określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409, ze zm.).
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wydatki wyniosły 33,7 mln zł, w 2013 r. 
– 40,4 mln zł, a w 2014 r. – 45,4 mln zł. 
W strukturze realizowanych wydatków 
największą część stanowiły świadcze-
nia pieniężne, zapewnienie schronienia 
w ośrodkach dla uchodźców oraz opie-
ka medyczna. Średnioroczne koszty 
utrzymania w ośrodkach najmowanych 
były o 5,8 tys. zł wyższe niż w ośrodkach 
własnych UdSC (w ośrodkach własnych 
wynosiły 19,3 tys. zł, a w najmowanych 
25,1 tys. zł).

Proces integracyjny
Po uzyskaniu statusu uchodźcy cudzozie-
miec może uczestniczyć w indywidual-
nym programie integracyjnym. Za ten etap 
odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, a jest on realizowany przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie. Jednak, 
jak wskazują wyniki kontroli, ten program 
to fikcja. Teoretycznie obejmuje pomoc 
w znalezieniu mieszkania, nauce języka 
polskiego, kursach zawodowych, znale-
zieniu pracy oraz w adaptacji kulturowej 
i społecznej. Praktycznie sprowadza się do 
wypłaty przez rok zasiłku w wysokości od 
606 zł do 1335 zł miesięcznie na osobę. 
Z tego uchodźca ma opłacić mieszkanie, 
utrzymanie i naukę języka. Pracownicy 
ośrodka pomocy społecznej (OPS) sporzą-
dzają plany indywidualnej pracy z każdym 
uchodźcą, ale pozostają one na papierze. 
Gminy nie oferują mieszkań tymczaso-
wych ani socjalnych – uchodźcy muszą 
je sobie znaleźć na wolnym rynku. Kursy 
języka polskiego są często w innych miej-
scowościach, więc trzeba opłacić także 
dojazd. Korzystało z nich 33% uchodź-
ców. Darmowe kursy prowadzą jedynie 
organizacje pozarządowe. Uchodźcy mogą 

szukać pracy – tak jak Polacy – przez urzę-
dy pracy. Szanse mają mniejsze, skoro nie 
znają języka i kultury. NIK podkreśla, że 
brakuje przepisów o pomocy w zatrudnie-
niu uchodźców. Jedynej realnej pomocy, 
między innymi w postaci kursów zawo-
dowych, udzielają im organizacje poza-
rządowe.

Brak miejsca do zamieszkania i zwią-
zane z tym ryzyko bezdomności, brak 
pracy oraz wyższe świadczenia finansowe 
w krajach Europy Zachodniej zniechęcają 
uchodźców do pozostania w Polsce. Na 
trudności z zatrudnieniem uchodźców bądź 
rozpoczynaniem przez nich samodzielnej 
działalności gospodarczej wpływała zarów-
no niełatwa sytuacja na rynku pracy, nie-
dostateczne wykształcenie i kwalifikacje 
przybyszów, jak i kłopoty z nostryfikacją 
dyplomów. Czynniki determinujące losy 
emigrantów to jednak najczęściej kwestie 
językowe i kulturowe. System wsparcia 
dla uchodźców pozbawiony jest precyzyj-
nych wytycznych przebiegu całego proce-
su integracyjnego. W ocenie NIK, istnieje 
potrzeba ściślejszej koordynacji procesu 
preintegracji z procesem integracji, aby 
uzupełniały się one nawzajem i aby na-
stępujące po sobie działania stanowiły kon-
tynuację poprzednich. Urząd do Spraw 
Cudzoziemców powinien ściślej współ-
pracować zarówno z właściwym minister-
stwem ds. pracy i polityki społecznej, jak 
i z powiatowymi centrami pomocy rodzi-
nie oraz ośrodkami pomocy społecznej.

Losy uchodźców, którzy zakończyli re-
alizację indywidualnych planów integracji 
nie są monitorowane. Oznacza to, że ocena 
integracji uchodźców ze społeczeństwem 
jest niemal niemożliwa. Tymczasem 
z 80 skontrolowanych indywidualnych 
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programów integracji aż 20% zostało 
przerwanych przez samych cudzoziem-
ców, a zatrudnienie znalazło tylko 15% 
uchodźców, 10 rodzin (tj. 12,5%) opuściło 
terytorium Polski, a 25 (tj. 35%) korzy-
stało ze świadczeń pomocy społecznej. 
W jednostkach objętych kontrolą NIK 
na 316 IPI realizowanych w okresie ob-
jętym kontrolą mieszkanie komunalne 
otrzymało 16 rodzin (tj. 5%), a 5 rodzinom 
i 4 osobom samotnym udzielono pomocy 
w formie okresowego pobytu w mieszka-
niu chronionym. 

Powyższe dane wskazują, że cel procesu 
integracji, którym powinno być dopro-
wadzenie do możliwości samodzielne-
go funkcjonowania cudzoziemca w kraju 
przyjmującym, w tym na rynku pracy, 
oraz uniezależnienie od świadczeń pomocy 
społecznej, nie jest osiągany. Reasumując, 
osoby które uzyskały status uchodźcy 
w znacznej części nie znają języka pol-
skiego, mają problemy z zapewnieniem 
sobie odpowiednich warunków miesz-
kaniowych oraz znalezieniem stałego za-
trudnienia i – w celu zdobycia środków 
na życie – podejmują prace dorywcze lub 
korzystają ze świadczeń pomocy społecz-
nej. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
wskazuje to na ryzyko, że osoby te bez 
pomocy państwa nie będą w stanie same 
nadrobić różnic dzielących ich od społe-
czeństwa polskiego, aby mieć równe szanse 
funkcjonowania w środowisku lokalnym 
i na rynku pracy. 

Jednoznaczna ocena skuteczności po-
mocy świadczonej uchodźcom, z punktu 

widzenia ich zintegrowania ze społeczeń-
stwem oraz samodzielnego funkcjonowa-
nia w realiach naszego kraju, jest trud-
na. Wynika to z tego, że uregulowania 
prawne nie przewidują monitorowania 
sytuacji cudzoziemców po zakończeniu 
indywidualnego programu integracji ani 
gromadzenia informacji o efektach działań 
integracyjnych, chociażby z uwzględnie-
niem obszarów oceny postępów w procesie 
integracji wymienionych w rozporządze-
niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 13 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy cudzoziemcom, to jest edukacji 
językowej, funkcjonowania zawodowego 
i funkcjonowania społecznego14. 

Wyniki kwartalnych ocen postępów 
cudzoziemców w procesie integracji, do 
których zobowiązuje powyższe rozporzą-
dzenie, dokonywane przez pracowników 
socjalnych w trakcie realizacji indywidu-
alnych programów integracji, wskazują 
na niewystarczającą skuteczność działań 
na rzecz integracji uchodźców. W oce-
nach tych wskazywano między innymi 
na następujące problemy: w większości 
wypadków sytuacja mieszkaniowa rodzin 
nie zmieniła się (nadal zamieszkują w wy-
najmowanych lokalach bez możliwości 
zameldowania się), uchodźcy, nawet je-
żeli byli zarejestrowani w urzędach pracy, 
nie otrzymywali propozycji zatrudnieni 
a, a jeśli pracowali, to na ogół dorywczo 
przy pracach budowlanych lub sezono-
wych, a część rodzin, nie posiadając sta-
łego źródła dochodów, korzystała z po-
mocy społecznej. 

14 Dz.U. poz.515.
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Na podobne problemy wskazywa-
li również uchodźcy ankietowani przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. Niektórzy z an-
kietowanych wskazali na możliwość po-
prawy procesu integracji, zwracając uwagę 
na takie elementy, jak: wydłużenie czasu 
trwania IPI, pomoc w szkołach dla ich 
dzieci, bardziej intensywną naukę języka 
polskiego, zapewnienie warunków miesz-
kaniowych.

Nauka języka
Znajomość języka kraju przyjmującego jest 
czynnikiem o kluczowym znaczeniu w pro-
cesie integracji cudzoziemca. W Polsce 
nauka języka dla starających się o status 
uchodźcy nie jest obowiązkowa. Staje się 
obowiązkowa dopiero dla cudzoziemców, 
którzy uzyskali status uchodźcy i uczest-
niczą w indywidualnych programach in-
tegracji, ale jednocześnie jej prowadzenie 
uzależniono „od potrzeb i możliwości”. 
W efekcie, na organizację kursów języka 
polskiego na początkowym, wspieranym 
jeszcze przez państwo etapie integracji nie 
przeznaczano żadnych środków z budże-
tu państwa a tylko niewielkie z budże-
tów samorządów. Obowiązek nauki języka 
polskiego w trakcie programu integracji 
realizowany był więc niemal wyłącznie 
przez organizacje pozarządowe (z wyko-
rzystaniem środków Unii Europejskiej). 
W nauce języka polskiego uczestniczyła 
tylko 1/3 uchodźców objętych programa-
mi integracyjnymi, a intensywność nauki 
była niska – od dwóch do czterech godzin 
lekcyjnych tygodniowo. 

Na etapie preintegracji w zajęciach z ję-
zyka polskiego organizowanych dla osób 
przebywających w ośrodkach dla uchodź-
ców (kiedy nauka języka polskiego nie jest 

obowiązkowa) uczestniczyło tylko od 
14,7% w 2012 r. do 17% w I półroczu 2014 r. 
przybyszów, z tego jeszcze mniej uczęsz-
czało na zajęcia regularnie. W zajęciach 
brały udział głównie dzieci uchodźców 
w wieku szkolnym. Liczba godzin nauki 
jaką zapewniał UDSC w okresie ubiegania 
się o status uchodźcy wynosiła od dwóch 
do pięciu godzin lekcyjnych tygodniowo.

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Niskie są również efekty integracji w funk-
cjonowaniu zawodowym. Tylko nielicz-
ni uchodźcy, którzy pozostali w Polsce, 
znaleźli zatrudnienie lub podjęli działal-
ność gospodarczą. Wynikało to głównie, 
oprócz trudności na rynku pracy w Polsce, 
z braku wykształcenia i niskich kwalifika-
cji cudzoziemców oraz słabej znajomości 
języka polskiego. 

Dodać należy, że system pomocy inte-
gracyjnej dla cudzoziemców nie przewi-
duje rozwiązań prawnych zachęcających 
pracodawców do zatrudniania uchodź-
ców na umowę o pracę. Cudzoziemcowi 
ze statusem uchodźcy trudno jest sko-
rzystać z form aktywizacji bezrobotnych 
(np. kursów, szkoleń, staży czy robót inter-
wencyjnych), z uwagi na barierę językową 
oraz fakt, że ich dostępność jest ograni-
czona. Uchodźcy znajdują się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy również z tego 
powodu, że w Polsce często nie są uzna-
wane świadectwa potwierdzające ich 
wykształcenie. Ankietowani przez NIK 
uchodźcy wskazywali, że brak rozwiązań 
dotyczących nostryfikacji świadectw ukoń-
czenia studiów utrudnia im znalezienie 
pracy. Pracownicy socjalni zwracali rów-
nież uwagę, że na trudności uchodźców 
w znalezieniu zatrudnienia wpływ mają 
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także funkcjonujące stereotypy oraz ich 
dyskryminacja ze względu na pochodze-
nie. W jednostkach objętych kontrolą na 
70 rodzin, które po zakończeniu IPI po-
zostały w Polsce, zatrudnienie15 znalazło 
11 osób, to jest 15%. Konsekwencją trud-
ności w znalezieniu się na rynku pracy było 
korzystanie przez rodziny uchodźców ze 
świadczeń pomocy społecznej.

Pomoc w uzyskaniu mieszkania
NIK wskazuje także na kłopoty z zapew-
nieniem mieszkań dla uchodźców. Tylko 
5% objętych kontrolą rodzin uzyskało 
mieszkania komunalne. Oferta jest ogra-
niczona z powodu małych zasobów lokali 
socjalnych i komunalnych, którymi dys-
ponują gminy oraz tak zwanych mieszkań 
chronionych na okres przejściowy, które 
powinny tworzyć gminy i powiaty. Brakuje 
przy tym konkretnych wytycznych co do 
form i sposobów udzielania pomocy miesz-
kaniowej. 

W indywidualnym programie integracji 
przewidywana była pomoc w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkanio-
wych, nie precyzowano jednak, na czym 
ta pomoc miała polegać. Dlatego uchodź-
cy, którzy ubiegali się o lokale z zasobów 
gminy, mogli liczyć jedynie na pismo po-
pierające do gminy ze strony PCPR. Z tego 
powodu cudzoziemcy realizujący IPI naj-
częściej mieszkali w lokalach wynajętych 
na wolnym rynku. W jednostkach obję-
tych kontrolą z 316 rodzin realizujących 
IPI mieszkanie komunalne uzyskało 16, 

tj. 5%. Skuteczną formą pomocy mogłaby 
być natomiast możliwość zakwaterowa-
nia w mieszkaniu chronionym do czasu 
otrzymania lokalu z zasobów gminy, jednak 
w żadnej gminie na terenie skontrolowa-
nych powiatów oraz w żadnym powiecie 
nie było mieszkań chronionych, z wyjąt-
kiem Warszawskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie, które przydzieliło mieszkanie 
chronione jednej rodzinie.

Pomoc w nauce  
dzieciom uchodźców
W niewystarczającym stopniu funkcjo-
nują w praktyce nowe przepisy ustawy 
o systemie oświaty16 dotyczące zatrud-
nienia asystentów nauczyciela dziecka 
cudzoziemskiego oraz zajęć wyrównaw-
czych i dodatkowej nauki języka polskie-
go. Zgodnie z tą ustawą, osoby niebędące 
obywatelami polskimi, podlegające obo-
wiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi 
nauki, które nie znają języka polskiego 
albo znają go na poziomie niewystarcza-
jącym, mają prawo do dodatkowej, bez-
płatnej nauki języka. Dodatkową naukę 
języka polskiego dla tych osób organizuje 
organ prowadzący szkołę. Osoby te mają 
prawo do pomocy udzielanej przez osobę 
władającą językiem kraju pochodzenia, 
zatrudnioną w charakterze pomocy na-
uczyciela przez dyrektora szkoły. Osoby 
te mogą również korzystać z dodatkowych 
zajęć wyrównawczych w zakresie przed-
miotów nauczania organizowanych przez 
organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak 

15 Zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenia – bez uwzględnienia zatrudnienia przy pracach doraźnych 
lub sezonowych.

16 Art. 94 a ust. 4 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.).
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niż przez 12 miesięcy17. Szkoły, do których 
uczęszczały dzieci uchodźców realizują-
cych IPI w jednostkach objętych kontrolą, 
praktycznie nie organizowały pomocy dla 
ucznia cudzoziemskiego w formach prze-
widywanych w ustawie o systemie oświaty. 
Tylko w pięciu szkołach w Białymstoku 
oraz w jednej szkole w Lublinie zatrud-
niono asystentów nauczycieli dzieci cu-
dzoziemskich. Dodatkowa nauka języka 
polskiego była zorganizowana na terenie 
trzech z jedenastu jednostek terytorialnych 
objętych kontrolą, a dodatkowe godziny 
wyrównawcze w jednej. 

Brak tych działań szkoły i organy prowa-
dzące szkół tłumaczyły tym, że nie było 
potrzeby zatrudniania asystentów nauczy-
cieli, organizowania zajęć wyrównawczych 
lub dodatkowej nauki języka polskiego, po-
nieważ dzieci dobrze adaptowały się w śro-
dowisku i łatwo przyswajały język polski. 
Tymczasem pracownicy ośrodków pomo-
cy rodzinie, stowarzyszeń udzielających 
pomocy uchodźcom oraz sami uchodźcy 
zwracali uwagę na potrzebę zatrudniania 
asystentów nauczycieli dzieci cudzoziem-
skich oraz organizowania zajęć wyrównaw-
czych, wskazując na doświadczane przez 
dzieci cudzoziemskie problemy w szkole 
spowodowane, między innymi, słabą zna-
jomością języka polskiego.

Uwagi końcowe i wnioski
W kontekście złych prognoz demogra-
ficznych uchodźcy będą odgrywać za-
pewne coraz większą rolę w rozwoju 
Polski. Według Długookresowej strategii  

rozwoju kraju, do 2030 r. polityka imigra-
cyjna, obok aktywnej polityki prorodzin-
nej, ma stanowić czynnik uzupełniający na 
polskim rynku pracy. Według wskaźnika 
MIPEX (porównującego warunki integra-
cji imigrantów w poszczególnych krajach), 
Polska znajduje się w dolnej części zesta-
wienia obejmującego 40 krajów świata, 
warto jednak zauważyć, że od 2010 r. po-
prawiła swoje notowania o pięć pozycji 
(z 37. na 32.). Wśród 28 krajów UE Polska 
zajmuje miejsce 23. pod względem zapew-
nienia (spośród ośmiu badanych obszarów) 
w miarę korzystnych warunków łączenia 
rodzin i możliwości uzyskania stałego  
pobytu.

Zdaniem NIK, konieczne jest rozsze-
rzenie i zacieśnienie współpracy Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców oraz właściwego 
ministerstwa ds. pracy i polityki społecznej 
w celu uzyskania odpowiedniej organizacji 
i skuteczności procesu integracji, między 
innymi przez:
• stworzenie spójnego systemu nauki 

języka polskiego dla uchodźców, jako 
nieodłącznego elementu procesu inte-
gracji, z zapewnieniem finansowania 
gwarantującego ciągłość i odpowied-
nią intensywność działań oraz mecha-
nizmów motywujących cudzoziemców 
do nauki;

• wprowadzenie rozwiązań umożliwiają-
cych znalezienie uchodźcom trwałego 
miejsca zamieszkania, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych regionów Polski, 
w których mają oni lepsze szanse na zdo-
bycie zatrudnienia;

17 Art. 94a ust. 4 a-c ww. ustawy.
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• działania na rzecz skutecznej aktywizacji 
zawodowej uchodźców, między innymi 
przez zapewnienie zdobycia kwalifikacji 
przydatnych na rynku pracy, wprowa-
dzenie programów aktywizacji zawo-
dowej skierowanych do tej grupy osób 
oraz systemu zachęt dla pracodawców;

• zapewnienie monitorowania sytuacji 
cudzoziemców po zakończeniu reali-
zacji indywidualnych programów inte-
gracji w celu regularnej oceny efektów 

procesu integracji, umożliwiającej lep-
sze zrozumienie potrzeb cudzoziemców, 
napotykanych przez nich problemów  
oraz właściwe ukierunkowanie działań 
integracyjnych.

KAZIMIERZ LASKUS, 
Departament Pracy,  
Spraw Społecznych i Rodziny NIK

Słowa kluczowe: uchodźcy, pomoc społeczna, ochrona cudzoziemców, ośrodki dla uchodźców, 
działania integracyjne, powiatowe centra pomocy rodzinie

Key words: refugees, refugees centres, integration with the society, Schengen Area, Protection 
of Foreigners
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Istota czystych 
technologii węglowych
Środowisko naturalne i jego bogate zaso-
by są wspólnym dobrem całej ludzkości. 
Umiejętne korzystanie z nich powinno 
zapewniać rozwój gospodarczy i dobrobyt 
społeczeństwom. Nie należy jednak zapo-
minać o zasadzie zrównoważonego i mą-
drego korzystania z tych zasobów. Jednym 

z głównych zasobów energetycznych świa-
ta jest węgiel kamienny. Ten cenny su-
rowiec stanowi przede wszystkim pod-
stawowe źródło energii dla gospodarek 
i jest niezbędny dla rozwoju przemysłu 
chemicznego oraz infrastruktury. Ponad 
40% światowej produkcji energii elek-
trycznej oraz 70% światowej produkcji 
stali odbywa się z wykorzystaniem węgla. 

Badania nad technologią zgazowania węgla

Alternatywne metody wydobycia 
i wykorzystania węgla kamiennego

Artykuł przedstawia wyniki kontroli1, dotyczącej zbadania metod wykorzystania wę-
gla kamiennego do produkcji paliw gazowych i  płynnych. Kontrolą objęto podmioty 
zaangażowane w prace badawczo-rozwojowe nad tymi zagadnieniami. Z uwagi na dość 
specjalistyczny obszar i zakres tej kontroli, najpierw scharakteryzowano zagadnienie 
zgazowania węgla oraz zakres badania naukowego pt. „Opracowanie technologii zgazo-
wania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”, które było przedmiotem  
kontroli. Następnie przedstawiono perspektywy wdrożenia w Polsce wyników prowadzo-
nych badań naukowych i technologii zgazowania węgla. Jednocześnie zwrócono uwagę 
na bariery wdrożenia tej technologii, które zidentyfikowano w trakcie kontroli, między 
innymi zasięgając informacji u przedsiębiorców wspierających badania w tym zakresie.  
Ostatnia część jest prezentacją głównych wyników kontroli dotyczących perspektyw  
wdrożenia technologii zgazowania węgla.

EDYTA KOSIARZ 

MACIEJ MACIEJEWSKI

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: „Alternatywne�metody�wykorzystania�
węgla�kamiennego�do�produkcji�paliw�gazowych�i�płynnych”,�nr ewid. P/15/016, 27 października 2015 r.
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Jak podaje World Coal Association2, obec-
nie wydobycie węgla kamiennego w skali 
światowej sięga rocznie 7212 mln ton (Mt). 
Do największych producentów węgla na-
leżą Chiny (3748 Mt), Stany Zjednoczone 
Ameryki (916 Mt), Australia (491 Mt) 
oraz Indonezja (471 Mt). Polska z wydo-
byciem na poziomie 137 Mt plasuje się 
na dziewiątym miejscu, za Niemcami 
(187 Mt) a przed Kazachstanem (116 Mt). 

Wydobycie węgla prowadzone jest dwie-
ma metodami: odkrywkową oraz głębino-
wą. Metoda odkrywkowa, która jest naj-
bardziej wydajna z ekonomicznego punktu 
widzenia, może być wykorzystywana tam, 
gdzie pokłady węgla występują stosunkowo 

płytko. Przyczynia się ona jednak do znacz-
nej degradacji środowiska naturalnego 
w miejscu wydobycia i nie może być za-
stosowana na obszarach zurbanizowanych. 
Wykorzystywana jest głównie w Stanach 
Zjednoczonych i Australii. Metoda głębi-
nowa umożliwia z kolei sięgnięcie do złóż 
węgla położonych głęboko pod powierzch-
nią (nawet ponad kilometr). Znalazła za-
stosowanie w rejonach gęściej zaludnio-
nych w Europie, w Azji i Afryce. Metoda 
ta nie jest jednak obojętna dla środowiska. 
Powoduje między innymi powstawanie tak 
zwanych szkód górniczych, objawiających 
się tąpnięciami i zapadaniem powierzchni 
gruntu nad i w okolicach wyrobisk. 

Rysunek 1. Najwięksi producenci węgla w 2014 r. (w mln ton)

Źródło: Opracowanie własne.

2 <http://www.worldcoal.org>
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Poza czynnikami związanymi ze spo-
sobem wydobycia drugą kwestią, równie 
istotną z punktu widzenia wpływu na 
środowisko naturalne, a związaną z ko-
rzystaniem z zasobów węgla kamiennego, 
jest sposób jego dalszego wykorzystania 
jako źródła energii w przemyśle i ener-
getyce. Węgiel kamienny jest nieodna-
wialnym źródłem energii. Skała węglowa 
powstawała głównie w erze paleozoicznej 
(ok. 360-290 mln lat temu), w procesie 
długotrwałych przemian biochemicz-
nych i geochemicznych martwej mate-
rii organicznej pod działaniem ciśnienia 
i temperatury. Węgiel kamienny składa 
się w 75-96% z węgla (C), 1-6% wodoru 
(H), 1-18% tlenu (O), 0,8-2% siarki i azotu  
(S, N). Jego spalanie powoduje 43% świato-
wej emisji dwutlenku węgla (CO2)

3, uzna-
nego za istotny czynnik tak zwanego efektu 
cieplarnianego. Od 1971 r. wartość emisji 
CO2 wzrosła o 168% – z 5,2 Gt4 do 8,3 Gt 
w 2012 r. Od 2004 r. węgiel jest głównym 
źródłem globalnej antropogenicznej emisji 
CO2, niemniej jednak nadal jest on głów-
nym surowcem energetycznym.

Ochrona środowiska, a szczególnie re-
dukcja emisji gazów cieplarnianych, jest ak-
tualnie w centrum uwagi światowej opinii 
publicznej i polityki. Unia Europejska za-
łożyła sobie w tak zwanym pakiecie klima-
tycznym bardzo restrykcyjne cele w tym 
zakresie. Dąży do ograniczenia do 2020 r. 
emisji gazów cieplarnianych o 20% (z opcją 

30% redukcji, o ile w zostaną zawarte sto-
sowne porozumienia międzynarodowe) 
w stosunku do stanu z 1990 r., zwiększenia 
udziału źródeł odnawialnych w bilansie 
energetycznym do 20% oraz zwiększe-
nia o 20% efektywności energetycznej. 
Powyższe cele znalazły odzwierciedle-
nie w „Strategii na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu – Europa 2020”5 
oraz w „Strategii na rzecz konkurencyjnego, 
zrównoważonego i bezpiecznego sektora 
energetycznego – Energia 2020”6.

Na 21. szczycie klimatycznym Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych – COP21 (ang. 
Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change), zorganizowanym w Paryżu 
12 grudnia 2015 r., blisko 200 państw za-
warło globalne porozumienie, którego re-
alizacja ma zapobiec wzrostowi temperatur 
spowodowanemu przez efekt cieplarnia-
ny. Porozumienie zakłada redukcję emisji 
gazów cieplarnianych w skali całej planety. 

Głównymi postanowieniami doku-
mentu są:
• ograniczenie globalnego ocieplenia kli-

matu do końca bieżącego stulecia do 2oC 
w porównaniu z okresem sprzed rewolu-
cji przemysłowej oraz podjęcie wysiłków 
w celu jego zredukowania do 1,5oC; aby 
to osiągnąć, roczna emisja CO2 w 2030 r. 
nie powinna przekroczyć 40 Gt i powin-
na spadać poniżej tego poziomu;

3 Według raportu 50 naukowców opublikowanego w Earth System Science Data:  
<http://www.earth-syst-sci-data.net/6/235/2014/essd-6-235-2014.pdf >, 3.09.2015 r.

4 1 Gt (gigatona) = 1 000 000 000 ton
5 Com (2010) 2020 z 3.03.2010 r.
6 Com (2010) 639 z 10.11.2010 r.
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• utworzenie funduszu na rzecz ograni-
czania zmian klimatu przez kraje roz-
wijające się, finansowanego od 2020 r. 
kwotą 100 mld dolarów rocznie przez 
kraje rozwinięte;

• ocena efektów realizacji porozumienia 
co 5 lat.
Nie bez powodu zatem nawet najwięksi 

producenci węgla podejmują próby poszu-
kiwania i rozwoju alternatywnych metod, 
które nie tylko wyjdą naprzeciw rosnącym 
oczekiwaniom społeczności międzynaro-
dowej w kwestii ograniczania emisji szko-
dliwych substancji do powietrza i ochrony 
środowiska naturalnego, ale również umoż-
liwią bardziej efektywne wykorzystanie 
tego surowca.

Nie wszystkie badania naukowe w zakre-
sie czystych technologii są motywowane 
wyłącznie troską o środowisko. Impulsem 

do badań nad nowymi technologiami wy-
korzystania węgla są również względy go-
spodarcze i chęć zwiększenia energetycz-
nej niezależności. Alternatywną metodą 
wydobycia węgla kamiennego w stosun-
ku do tradycyjnych metod jest naziemne 
zgazowanie węgla. Zamiast spalania tego 
surowca w piecach, przekształca się go 
w drodze reakcji chemicznej w syntetyczny 
gaz naturalny (ang. synthetic natural gas 
– SNG), który można następnie wykorzy-
stać bezpośrednio do produkcji energii 
lub w przemyśle chemicznym. Sam pro-
ces zgazowania jest znany od dziesięciole-
ci. Na przykład Chiny widzą w nim per-
spektywę zaspokojenia rosnących potrzeb 
energetycznych i uniezależnienia się od 
importu płynnego gazu naturalnego (ang. 
liquefied natural gas – LNG). Kraj ten 
planuje uzyskanie 50 mld m3 gazu z węgla 

Rysunek 2. Schemat procesu podziemnego zgazowania węgla

Źródło: „Rzeczpospolita” wydanie 7880, 4.12.2007 r., Barbara Cieszewska: Polscy�naukowcy�chcą,�żeby�
węgiel�palił�się�jeszcze�pod�ziemią.
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do 2020 r., co powinno zaspokoić ponad 
10% całkowitego zapotrzebowania kra-
jowego. Istnieją jednak istotne problemy 
związane z tą technologią. Po pierwsze, 
zgazowanie węgla generuje więcej CO2 niż 
tradycyjne spalanie. Drugim problemem 
jest zużycie wody. Zgazowanie węgla jest 
jedną z technologii o najwyższym zużyciu 
wody do produkcji energii. 

Poszukuje się również innych alterna-
tywnych metod uzyskania gazu z pokładów 
węgla. Jedną z nich jest wydobycie meta-
nu pochodzącego ze złóż węgla, zwanego 
także metanem kopalnianym (ang. coal seam 
gas – CSG), który jest formą gazu ziemne-
go. W ostatnich latach stał się on ważnym 
źródłem energii między innymi w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i  Australii. 
Powyższa technologia charakteryzuje się co 
prawda niską emisją CO2, jednak jej prze-
ciwnicy zwracają uwagę na zanieczyszczenie 
wód, osiadanie gruntu i problem z bezpieczną 
utylizacją zanieczyszczonej wody wykorzy-
stywanej w procesie wydobycia. 

Odmienną od pozostałych technolo-
gią produkcji gazu z węgla jest podziem-
ne zgazowanie węgla (ang. underground 
coal gasification – UCG). Proces ten jest 
znany już od XIX wieku, jednak nie ma 
on, jak dotąd, większego znaczenia gospo-
darczego. Obecnie na świecie funkcjonuje 
tylko jedna komercyjna instalacja tego typu 
– w Uzbekistanie, od 1955 r. Prace pilota-
żowe w tym kierunku trwają od kilkunastu 
lat, między innymi w Australii i Afryce po-
łudniowej. Podziemne zgazowanie węgla 

może być prowadzone dwiema metoda-
mi7, w zależności od sposobu udostępnie-
nia złoża – metodą szybową i bezszybo-
wą. Metoda szybowa dotyczy pokładów 
w wyeksploatowanych przez górnictwo 
kopalniach, w których pozostają resztko-
we pokłady węgla, a tradycyjne wydoby-
cie nie jest w nich już opłacalne. Metoda 
bezszybowa polega na udostępnieniu złóż 
węglowych przez wiercenia kierunkowe 
z powierzchni ziemi. 

Postęp techniczny oraz wysokie do nie-
dawna ceny gazu powodowały wzrost za-
interesowania tą technologią, szczegól-
nie w kontekście głębokich złóż, które nie 
mogą być eksploatowane tradycyjnymi me-
todami wydobywczymi. Proces podziem-
nego zgazowania polega na wpompowaniu 
do złoża, za pomocą jednego odwiertu, 
tlenu i pary wodnej oraz doprowadzenie 
do zapłonu. W wyniku kontrolowanego 
spalania węgla powstaje gaz syntezowy8, 
zawierający: wodór, metan, tlenek i dwu-
tlenek węgla, które są następnie odpom-
powywane drugim odwiertem. Gaz syn-
tezowy można następnie przetworzyć na 
paliwa płynne, syntetyczny gaz ziemny 
oraz wykorzystać do produkcji energii. 
Według niektórych źródeł, w wyniku tego 
procesu powstaje 20% ilości CO2 w sto-
sunku do ilości powstającej przy trady-
cyjnym wykorzystaniu węgla, przy czym 
jego unieszkodliwienie wciąż pozostaje 
problemem, szczególnie że prace nad 
sekwestracją CO2 (ang. carbon capture 
and storage – CCS) wciąż nie przynoszą 

7 Przegląd metod podziemnego zgazowania węgla na podstawie wybranych przeprowadzonych prób na 
świecie – „Przegląd Górniczy” nr 2, luty 2013 r.

8 Dalej także jako: „syngaz”.
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zadowalających efektów. Ponadto, jak pod-
noszą niektórzy eksperci, na obecnym eta-
pie rozwoju tej technologii istnieje również 
inne ryzyko, które należy brać pod uwagę, 
między innymi utrata kontroli nad proce-
sem podziemnego zgazowania i trudności 
z jego wygaszaniem czy powstawanie pod 
ziemią kawern, których zachowanie, w tym 
mogące skutkować zapadaniem się gruntu, 
trudno dzisiaj w pełni przewidzieć.

Polskie osiągnięcia w zakresie 
technologii zgazowania węgla
Również polska nauka podjęła wyzwa-
nie opracowania, w skali pilotażowej, 
technologii zgazowania węgla. W latach 
2010–2015 konsorcjum jednostek badaw-
czo-rozwojowych oraz partnerów prze-
mysłowych realizowało zadanie badaw-
cze pod nazwą „Opracowanie technologii 
zgazowania węgla dla wysokoefektywnej 
produkcji paliw i energii”. W skład kon-
sorcjum weszły jednostki naukowo-ba-
dawcze: Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie (lider konsorcjum), Głów-
ny Instytut Górnictwa w Katowicach, 
Insty tut Chemicznej Przeróbki Wę-
gla w Zabrzu i  Politechnika Śląska 
w Gliwicach. Part nerami przemysłowy-
mi tego przedsięwzięcia były: Katowicki 
Holding Węglowy SA, KGHM Polska 
Miedź SA, TAURON Polska Energia 
SA, Południowy Koncern Energetyczny 
SA, Południowy Kon cern Węglowy SA 
oraz Zakłady Azoto we Kędzierzyn SA. 
Projekt o wartości 80 mln zł finansowa-
ny był przez Narodo we Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach „Strategicznego pro-
gramu badań naukowych i prac rozwojo-
wych – zaawansowane technologie po-
zyskiwania energii”. Ponadto partnerzy 

przemysłowi wnieśli łączny wkład o war-
tości około 16 mld zł. 

Celem projektu było opracowanie opty-
malnych konfiguracji oraz wytycznych 
procesowych i projektowych układów 
zgazowania węgla, stanowiących podsta-
wę budowy krajowych instalacji demon-
stracyjnych, a w szczególności opraco-
wanie i sprawdzenie w skali pilotażowej 
procesów:
• ciśnieniowego zgazowania węgla,
• podziemnego zgazowania węgla,
• oczyszczania i konwersji gazu w powią-

zaniu z systemem usuwania CO2.
Głównymi rezultatami realizacji zada-

nia badawczego miały być:
• opracowanie i weryfikacja w skali pilo-

tażowej procesów naziemnego i pod-
ziemnego zgazowania węgla;

• opracowanie dokumentacji procesowej 
układów stanowiących podstawę budo-
wy krajowych instalacji demonstracyj-
nych, obejmującej instalacje zgazowania 
naziemnego i podziemnego;

• opracowanie dla uwarunkowań krajo-
wych strategicznych kierunków rozwoju 
czystych technologii węglowych wyko-
rzystujących procesy zgazowania węgla 
dla zastosowań w energetyce i przemyśle 
chemicznym.
W ramach projektu udało się przepro-

wadzić badania dotyczące wymagań tech-
nologicznych przygotowywania węgla do 
procesu zgazowania oraz możliwości za-
gospodarowania produktów ubocznych 
(m.in. popiołu, żużlu, substancji smoli-
stych), powstających w wyniku tego proce-
su. Przeprowadzono także trójwymiarową 
analizę numeryczną deformacji górotworu 
i powierzchni, wywołanych podziemnym 
zgazowaniem węgla. 
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W etapie, którego celem było określe-
nie krajowej bazy surowcowej dla zgazo-
wania węgla kamiennego podsumowano, 
zidentyfikowano i zweryfikowano złoża 
węgla kamiennego Dolnośląskiego (DZW) 
i Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW). 
Ustalono, że zasoby węgla w niezagospoda-
rowanych złożach LZW, potencjalnie przy-
datne do podziemnego zgazowania, wyno-
szą 878,5 mln ton, co stanowi około 10,3% 
całości zasobów bilansowych. Jednak, jak 
stwierdzono w raporcie rocznym z reali-
zacji zadania badawczego za 2014 r., pod-
ziemne zgazowanie najgrubszych fragmen-
tów pokładów przez otwory z powierzchni 
przeszkodziłoby w bezpiecznym wybraniu 
pozostałych części pokładów metodami 
konwencjonalnymi. Z kolei w przypadku 
DZW udział odpowiednich typów węgli 
w cienkich, silnie zaburzonych tektonicz-
nie i objętych wcześniejszą eksploatacją 
pokładach jest minimalny, obecność gazów 
złożowych bardzo znacząca, a szczelność 
górotworu wyjątkowo mała. Wobec po-
wyższego wykorzystanie resztkowych za-
sobów DZW do podziemnego zgazowania 
nie znajduje uzasadnienia. Złoża dolno-
śląskie, uznane za nieperspektywiczne 
dla ponownego ich zagospodarowania na 
większą skalę tradycyjnymi technikami 
górniczymi, wydają się w świetle wyników 
badań nieatrakcyjne lub wręcz wykluczone 
dla stosowania w nich podziemnego zgazo-
wania węgla. Węgle energetyczne ze złóż 
LZW w większości nadają się natomiast 
do skutecznego zgazowania naziemnego. 
W Polsce pokłady węgla nadające się do 
wykorzystania metodą podziemnego zga-
zowania są bardzo rozproszone, co stanowi 
istotną barierę w racjonalnym wykorzy-
staniu tych zasobów. Według wyników 

dotychczasowych badań, przy obecnym 
poziomie rozwoju technologii podziemne-
go zgazowania węgla możliwości racjonal-
nego wykorzystania zasobów przy użyciu 
tej metody eksploatacji są jednak znacznie 
ograniczone w porównaniu z metodami 
konwencjonalnymi. Podziemne zgazowa-
nie może być stosowane tylko w przypad-
ku pokładów o miąższości przekraczają-
cej 1,5 m, niezaburzonych tektonicznie, 
występujących na obszarze co najmniej 
4-5 km2 i znajdujących się w bezpiecznej 
odległości od pokładów sąsiednich. 

W trakcie prowadzonych od 2010 r. 
badań wytypowana została także baza 
surowcowa Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego do podziemnego zgazowa-
nia przy wykorzystaniu metody szybowej, 
otworowo-szybowej oraz metody otwo-
rów z powierzchni. Po przeprowadzonej 
selekcji pokładów węgla pod kątem moż-
liwości ich wykorzystania do podziem-
nego zgazowania, dla metody szybowej 
zasoby określono na 528 mln ton węgla, 
natomiast dla metody szybowo-otworo-
wej wytypowano 1,88 mld ton. W zło-
żach niezagospodarowanych wytypowano 
1,29 mld ton zasobów odpowiadających 
kryteriom do podziemnego zgazowania 
metodą otworową.

Głównym etapem zadania badawcze-
go była wykonana przez Główny Instytut 
Górnictwa (GIG) we współpracy z part-
nerem przemysłowym – Katowickim 
Holdingiem Węglowym (KHW) budo-
wa georeaktora pilotażowego i próba pod-
ziemnego zgazowania węgla, prowadzona 
od marca do września 2014 r. w partii po-
kładu 501 kopalni „Wieczorek”. W efek-
cie zakończonego powodzeniem ekspery-
mentu udało się zgazować około 245 ton 
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węgla i uzyskać około 1 033 000 m3 synga-
zu. Wynik tego eksperymentu ma zostać 
wykorzystany do przygotowania projektu 
instalacji demonstracyjnej oraz do opraco-
wania priorytetowych kierunków rozwoju 
podziemnego zgazowania węgla. Mimo 
że eksperyment zakończył się sukcesem, 
skalę problemów i potencjalnego, nie za-
wsze dającego się zidentyfikować ryzyka 
przy stosowaniu tej metody potwierdziły 
początkowe trudności, a w konsekwen-
cji trwająca trzy miesiące przerwa w jego 
realizacji. Po ośmiu godzinach od pierw-
szego uruchomienia proces musiał zostać 
przerwany, a georeaktor schłodzono azo-
tem. Przyczyną zatrzymania procesu była 
niedrożność otworów technologicznych, 
zawodnienie odwiertów i rurociągu zgazo-
wującego skutkujące pulsacjami ciśnienia 
oraz nieszczelność rurociągu odprowadza-
jącego produkty zgazowania i urządzeń za-
budowanych na rurociągach. Po usunięciu 
przyczyn awarii eksperyment wznowiono 
i doprowadzono do końca. Następnie geo-
reaktor został wygaszony i wychłodzony.

Opisana próba pilotażowa w KWK 
„Wieczorek” została zrealizowana w czyn-
nej kopalni, w warunkach skrajnie trudnych 
dla bezpieczeństwa ludzi. Eksperyment 
zakończył się powodzeniem, ale sformu-
łowanie twierdzeń o bezpiecznej eksplo-
atacji tą metodą wymaga dalszych prac 
badawczo-rozwojowych oraz zbudowania 
i przetestowania instalacji w skali demon-
stracyjnej. Do budowy takiej instalacji ko-
nieczne będzie znalezienie odpowiedniej 

lokalizacji pokładu (rzędu 100 tys. ton) 
oraz infrastruktury umożliwiającej za-
gospodarowanie gazu bez ponoszenia 
nadmiernych kosztów. Koszt budowy 
układu demonstracyjnego o mocy około 
8-10 MW szacowany jest w przedziale od 
80 do 100 mln zł.

Uwarunkowania wdrożenia pionierskich 
technologii zgazowania węgla
Innowacyjność jest akceleratorem dłu-
gofalowego wysokiego poziomu konku-
rencyjności przedsiębiorstw, dlatego też 
coraz częściej przedsiębiorstwa biorą 
czynny udział w badaniach naukowych 
prowadzonych przez konsorcja nauko-
we. Jednocześnie przemysł dąży do jak 
najszybszego wykorzystania pionierskich 
technologii w produkcji, aby zapewnić od-
powiednią stopę zwrotu z nakładów po-
czynionych na B+R oraz inwestycyjnych. 
W przypadku branży wydobywczej im-
plementacja nowatorskich technologii jest 
obarczona znacznym ryzykiem. Oprócz 
konieczności poniesienia wysokich nakła-
dów finansowych, kolejnym czynnikiem 
ryzyka jest to, że szereg innowacyjnych 
metod wydobycia węgla opracowanych 
w innych krajach odnosi się do odmien-
nych od polskich warunków geologicznych.

Rozważając kwestie czynników warun-
kujących wykorzystanie zgazowania węgla, 
należy stwierdzić, że są one zależne od 
stosowanej techniki zgazowania. Jak wy-
nika z przeprowadzonej kontroli NIK9, 
wykorzystanie technologii naziemnego 

9 Dane uzyskano w trakcie przeprowadzania kontroli nr P/15/016 pt. Alternatywne�metody�wykorzystania�
węgla�kamiennego�do�produkcji�paliw�gazowych�i�płynnych.



Nr 2/marzec-kwiecień/2016 83 

Alternatywne metody wydobycia węgla   kontrola i audyt

zgazowania węgla przez polski przemysł za-
leży od poziomu ryzyka finansowego inwe-
stycji oraz wielkości ewentualnego wspar-
cia ze strony rządowej. Przedsiębiorcy 
oczekują od rządu stworzenia systemu 
wsparcia tego typu przedsięwzięć, zwłasz-
cza w początkowym okresie komercjali-
zacji technologii. Wdrożenie do produkcji 
nowatorskiej metody podziemnego zgazo-
wania węgla jest natomiast uwarunkowa-
ne dalszym postępem badań naukowych, 
a także (w mniejszym stopniu) zmianą 
obowiązujących przepisów prawa. 

Naziemne zgazowanie węgla jest po-
wszechnie wykorzystywane na skalę prze-
mysłową. Na świecie działa około 300 in-
stalacji zgazowania, z których najwięcej 
zlokalizowanych jest w Chinach, gdzie 
ich liczba wzrasta lawinowo10. W Polsce 
pierwsze przymiarki do wykorzystania tej 
technologii podejmuje branża chemicz-
na, planująca wykorzystanie powstających 
produktów zgazowania węgla w syntezie 
chemicznej. Już w 2008 r. w Zakładach 
Azotowych Kędzierzyn SA11 powstały 
pierwsze plany budowy instalacji zgazo-
wania węgla oraz wychwytywania i skła-
dowania dwutlenku węgla. W ówczesnych 
założeniach inwestycyjnych przyjmowano, 
że inwestycja otrzyma wsparcie z fundu-
szy europejskich, które miały zostać wy-
korzystane w finansowaniu 12 instalacji 
demonstracyjnych w zakresie wychwyty-
wania CO2. Jednak, w związku z kryzysem 

gospodarczym, Komisja Europejska obni-
żyła planowane wielkości dofinansowa-
nia tego typu inwestycji. Zdaniem spółki, 
zmniejszenie dofinansowania zewnętrz-
nego do około jednej czwartej wszystkich 
kosztów inwestycji istotnie obniżyło ren-
towność inwestycji i spowodowało zanie-
chanie jej realizacji12.

Wraz z rozwojem technologii naziem-
nego zgazowania węgla oraz zmian za-
chodzących na rynkach surowców tech-
nologie te mogą stać się atrakcyjne eko-
nomicznie. Z opracowań wykonanych 
przez Tomasza Chmielaka z Instytutu 
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, 
jak również z danych pochodzących ze 
światowych publikacji wynika, że koszt 
metanolu powstałego ze zgazowania węgla 
jest niższy od cen rynkowych tego pro-
duktu. Porównanie kosztu wytworzenia 
metanolu z gazu powstałego ze zgazowa-
nia węgla, wynoszącego 263 euro, do cen 
rynkowych metanolu z 2014 r. wskazuje, 
że był on niższy w granicach od 60 do 
187 euro za tonę13. Postęp technologiczny 
na przełomie kilku ostatnich lat kształtuje 
nowe warunki, sprzyjające podejmowaniu 
inwestycji w tej dziedzinie.

W 2015 r. Zakłady Azotowe Kędzierzyn 
SA posiadały najbardziej zaawansowane 
plany inwestycyjne w zakresie wykorzy-
stania naziemnego zgazowania węgla. 
Nie bez znaczenia jest przy tym odle-
głość zakładów tej spółki od kopalń węgla 

10 <http://gornicza.com.pl/aktualnosc/4160/reaktory-dla-miliona-ton-wegla>, 1.12.2015 r.
11 Obecnie spółka ta wchodzi w skład Grupy Azoty.
12 <http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/grupa-azoty-zak-wciaz-chce-inwestowac-w-projekt-

zgazowania-wegla>, 2.12.2015 r.
13 <http://www.rp.pl/Wegiel/311229945-Ekspert-technologie-zgazowania-wegla-atrakcyjne-

ekonomicznie.html>, 2.12.2015 r.
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kamiennego, umożliwiająca zmniejszenie 
kosztów transportu węgla do zgazowania, 
co rzutuje na rentowność przedsięwzię-
cia. Rocznie planuje się zgazować od około 
900 tys. do nawet miliona ton węgla ka-
miennego. Z założeń planistycznych wy-
nika, że koszt inwestycji będzie wynosił 
2,4-2,5 mld zł. Instalacja do zgazowania 
powstanie około 2020 r. Inwestor zakłada, 
że będzie ona eksploatowana przez 30 lat. 
Ostateczna decyzja o rozpoczęciu inwe-
stycji będzie jednak zależała od wyników 
studium wykonalności oraz konstrukcji 
finansowej inwestycji, których opracowa-
nie przewidziano na koniec 2015 roku14.

Podziemne zgazowanie węgla może być 
szczególnie atrakcyjne dla spółek z branży 
wydobywczej, które postrzegają tę tech-
nologię jako alternatywną metodę eksplo-
atacji pozabilansowych pokładów węgla 
o niewielkiej miąższości, zalegających na 
głębokościach, z których wydobycie me-
todami tradycyjnymi jest nieopłacalne 
lub nawet nieosiągalne technologicznie. 
Zgazowanie węgla może być istotnym 
czynnikiem inicjującym wzrost popytu na 
węgiel. Metoda ta w perspektywie najbliż-
szych lat będzie miała jednak niewielkie 
znaczenie na terenie Polski. Zasadniczym 
ograniczeniem dla jej wprowadzenia jest 
dysponowanie odpowiednią technologią, 
która jest na tyle poznana, aby można było 
wykluczyć powstanie zagrożeń dla środo-
wiska, ludzi i mienia. Dodatkowo tech-
nologia ta wymagałaby dokonania zmian 

przepisów prawnych w zakresie geologii 
i górnictwa. 

Zdaniem przedsiębiorców15 biorących 
udział w badaniach nad technologiami zga-
zowania węgla, wyniki przeprowadzone-
go eksperymentu badawczego w KWK 
„Wieczorek” nie przesądzają o jednoznacz-
nym zastosowaniu tych technologii w prak-
tyce lub też odrzuceniu. W ich opinii, etap 
praktycznego wykorzystania technologii 
podziemnego zgazowania węgla musi być 
poprzedzony szeregiem długoletnich badań 
prowadzonych na małych instalacjach pi-
lotażowych i półprzemysłowych, czyli de-
monstracyjnych, które potwierdzą osta-
tecznie efektywność ekonomiczną i bez-
pieczeństwo dla środowiska. Wdrożenie 
na skalę przemysłową jest możliwe około 
2030 r., po przeprowadzeniu testów w skali 
demonstracyjnej.

Jednocześnie warunkiem koniecznym 
do wdrożenia technologii jest zmiana obo-
wiązujących przepisów prawnych w zakre-
sie geologii i górnictwa w taki sposób, aby 
podziemne zgazowanie węgla mogło być 
uznane za jedną z form wydobycia tego 
surowca. Obecnie obowiązujące Prawo 
geologiczne i górnicze nie uwzględnia tego 
zakresu, co uniemożliwia uzyskanie kon-
cesji na wydobycie kopaliny przy wykorzy-
staniu tej technologii. Jak wynika z ustaleń 
kontroli NIK16, Minister Środowiska nie 
dokona zmian przepisów prawnych dopó-
ki nie będzie miał pewności, że techno-
logia podziemnego zgazowania węgla jest 

14 Tamże.
15 Dane uzyskano w trakcie przeprowadzania kontroli nr P/15/016 pt. Alternatywne�metody�wykorzystania�

węgla�kamiennego�do�produkcji�paliw�gazowych�i�płynnych.
16 Tamże.
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bezpieczna dla środowiska, ludzi i mienia. 
Zdaniem ministra, informacje uzyskane 
w trakcie przeprowadzania eksperymentu 
naukowego w KWK „Wieczorek”, jak rów-
nież doświadczenia australijskie z badań 
przeprowadzonych w stanie Queensland 
w Australii, nie dają wystarczającego za-
pewnienia, że komercyjna eksploatacja 
będzie bezpieczna. 

W opinii Ministra Środowiska, z dotych-
czasowych wyników badań naukowych nad 
technologią podziemnego zgazowania nie 
wynika jednoznacznie, z jakimi zagroże-
niami dla środowiska, ludzi i mienia wiąże 
się przemysłowe stosowanie tej metody. 
Wymieniane w stanowisku Ministerstwa 
Środowiska zagrożenia są potencjalne, ale 
istnieje pewne ryzyko ich zmaterializowa-
nia się, na przykład: osiadanie terenu, nega-
tywny wpływ na glebę i wody podziemne 
zarówno w trakcie procesu zgazowania, jak 
i po jego zakończeniu. Dodatkowo może 
dochodzić do zanieczyszczeń spowodo-
wanych przede wszystkim przez związki 
aromatyczne (benzen, toulen, etylobenzen, 
ksyleny, fenole). Istnieje również wysokie 
ryzyko uwalniania znacznych ilości metali 
ciężkich z popiołów powstających w trak-
cie przebiegu procesu. Wysokie tempera-
tury panujące w georeaktorze, powodujące 
znaczne rozgrzanie górotworu, mogą wpły-
wać na wzrost rozpuszczalności zanieczysz-
czeń w wodach podziemnych i ułatwiać ich 
migrację do warstw wodonośnych. Dużej 
mobilności zanieczyszczeń w otoczeniu 
georeaktora mogą sprzyjać spękania gó-
rotworu oraz pokładów węgla.

Z kolei zdaniem Ministra Gospodarki, 
główną przeszkodą wdrożenia na skalę 
przemysłową technologii podziemnego 
zgazowania węgla jest brak odpowiednich 

przepisów prawnych w zakresie bezpie-
czeństwa, koncesjonowania i ochrony śro-
dowiska, regulujących realizację przedsię-
wzięć w tym zakresie. Minister podzie-
lał również zdanie przedsiębiorców, że 
zgazowanie węgla na skalę przemysłową 
w Polsce jest inwestycją zbyt drogą dla 
spółek krajowych, niedającą gwarancji na 
jej pełny sukces. 

Instrumentem łagodzącym przeszko-
dy implementacji technologii podziem-
nego zgazowania węgla mogłoby być sys-
temowe wsparcie rodzimych projektów 
badawczych przeprowadzanych zarówno 
w skali pilotażowej, jak i demonstracyjnej 
(czyli półprzemysłowej) oraz systemowe 
wsparcie przedsiębiorstw zainteresowa-
nych stosowaniem tej technologii. 

Istotne ustalenia kontroli NIK
W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła kontrolę pt. „Alternatywne 
metody wykorzystania węgla kamiennego 
do produkcji paliw gazowych i płynnych”. 
Jej zakres obejmował zagadnienia związane 
z planowaniem, organizacją, przeprowa-
dzaniem i koordynacją badań naukowych 
realizowanych w ramach strategicznego 
programu badań pn. „Zaawansowane tech-
nologie pozyskiwania energii”, zatytuło-
wanego „Opracowanie technologii zga-
zowania węgla dla wysokoefektywnej 
produkcji paliw i energii elektrycznej”. 
Kontroli poddano podmioty zaangażowa-
ne w istotny sposób w prace badawczo-
-rozwojowe, Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Środowiska oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.

W podsumowaniu wyników kon-
troli stwierdzono, że na obecnym eta-
pie badań i gotowości do realizacji fazy 
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demonstracyjnej perspektywa przemysło-
wego zastosowania wypracowanych tech-
nologii podziemnego zgazowania węgla 
jest odległa i przy ostrożnych szacunkach 
sięga 2030 r. Niemniej jednak w trakcie 
kontroli ustalono, że zamierzony cel badań 
naukowych został osiągnięty. Na koniec 
2015 r. zaplanowano opracowanie teore-
tycznych podstaw budowy krajowych in-
stalacji demonstracyjnych podziemnego 
zgazowania węgla. Podjęcie następnego 
etapu prac naukowych będzie jednak za-
leżne od synergicznych i skoordynowanych 
działań administracji rządowej, środowiska 
naukowców i przedsiębiorców. Od rządu 
zależny jest system wsparcia dla przed-
siębiorców w początkowym okresie im-
plementacji technologii, stymulujący ich 
zainteresowanie inwestycjami w innowa-
cyjne technologie oraz zmiana przepisów 
prawa w dziedzinie geologii i górnictwa. 

Z ustaleń kontroli wynika, że admini-
stracja rządowa może okazać się najsłab-
szym ogniwem w łańcuchu decyzyjno-
-skutkowym. Działania podejmowane 
przez Ministra Gospodarki w zakresie 
wspierania rozwoju czystych technologii 
węglowych były nieefektywne. Przede 
wszystkim Minister nie zapewnił sku-
tecznego planowania i monitorowania 
projektów badawczych i inwestycyjnych, 
a koordynacja rozwoju nowych technologii 
sprowadzała się do biernego oczekiwania 
na wyniki prac badawczych. Jednocześnie 

strona rządowa nie miała koncepcji prak-
tycznego i szybkiego wdrożenia wyni-
ków przeprowadzonych badań. Pomimo 
uwzględnienia technologii zgazowania 
węgla w strategii „Bezpieczeństwo ener-
getyczne i środowisko”17 oraz „Strategii 
innowacyjności i efektywności gospodar-
ki”18, w których wskazuje się na istotność 
koordynacji i dalszego rozwoju badań, nie 
powstały programy wykonawcze, które 
wytyczałyby ścieżkę rozwojową. W pro-
jektach programów operacyjnych i wy-
konawczych nie przedstawiono żadnych 
nowych działań w dziedzinie zgazowania 
węgla. W projekcie „Polityka energetycz-
na Polski do 2050 roku” (PEP) ponow-
nie zawarto jedynie lakoniczne wzmianki 
o dalszej intensyfikacji prac naukowo-ba-
dawczych w tym obszarze oraz tworzeniu 
zaplecza dla rozwoju innowacji w energe-
tyce. Nie wskazano konkretnych przedsię-
wzięć wspierających kontynuację badań 
nad zgazowaniem węgla. Również w pro-
jekcie programu wykonawczego do PEP 
2050 nie uwzględniono żadnych działań 
odnoszących się bezpośrednio do procesu 
zgazowania węgla. Od początku 2013 r. 
nie ma aktualnego programu wykonaw-
czego do „Polityki energetycznej Polski 
do 2030”. Także program „Śląsk 2.0” nie 
zawierał żadnych propozycji nowych dzia-
łań ani nie przedstawiał spójnej koncepcji 
rozwoju czystych technologii węglowych 
w Polsce. Jednocześnie niepokojący był 

17 Uchwała nr 58 Rady Ministrów z 15.04.2014 r. w sprawie przyjęcia strategii Bezpieczeństwo�energetycz-
ne�i�środowisko�–�perspektywa�do�2020�r. (M.P. poz.469), weszła w życie 16 kwietnia 2014 r.; dalej w skró-
cie: „BEiŚ”.

18 Uchwała nr 7 Rady Ministrów z 15.01.2013 r. w sprawie Strategii innowacyjności i efektywności 
gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (M.P. poz.73), weszła w życie 13 lutego 2013 r.; dalej w skrócie: 
„SIEG”.
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stan zaawansowania prac nad „Programem 
rozwoju górnictwa węgla kamiennego w la-
tach 2016–2020 z perspektywą do roku 
2027”, wskazujący na wysokie prawdopo-
dobieństwo niewdrożenia go od 2016 r. 

Podsumowując, kontrola wykazała, że 
istnieje istotne ryzyko niepodjęcia odpo-
wiednich działań przez administrację rzą-
dową w celu wdrożenia wyników badań 
nad zgazowaniem węgla. Jednocześnie re-
alizacja celów BEiŚ i SIEG rozpocznie się 
z opóźnieniem w stosunku do dnia wejścia 
w życie tych strategii.

Pomimo obowiązywania do końca 2012 r. 
programu wykonawczego do PEP 2030, 
Minister Gospodarki wykazał bierność w za-
kresie koordynacji i monitorowania prac nad 
rozwojem technologii zgazowania węgla. 
Praktycznie przedsięwzięcia promocyjne 
i koordynacyjne zakończyły się w 2009 r. 
Po prezentacji 26 marca 2009 r. „Studium 
wykonalności projektu instalacji do produk-
cji paliw gazowych i płynnych z węgla ka-
miennego” dyskusja ekspertów, polityków 
i inwestorów na temat realizacji projektu nie 
była koordynowana. Spotkania zorganizowa-
ne w II połowie 2013 r. z przedstawicielami 
nauki, przemysłu węglowego i firm zaintere-
sowanych przemysłowym wykorzystaniem 
techniki zgazowania węgla zostały zaini-
cjowane przez samych przedsiębiorców. Po 
zapoczątkowaniu strategicznego programu 
badań naukowych Minister Gospodarki je-
dynie oczekiwał na ich wyniki. Prowadzony 
przez ministra monitoring sprowadzał się 
tylko do sporządzania sprawozdań i infor-
macji z realizacji programu wykonawczego 
do polityki energetycznej państwa. Z powo-
du braku programu wykonawczego do PEP 
2030 r. system monitoringu prac dotyczą-
cych zgazowania węgla nie istniał.

Minister Środowiska natomiast rozpo-
czął monitorowanie rozwoju technologii 
podziemnego zagazowania węgla po inter-
wencji Ministra Gospodarki i przedsiębior-
cy zainteresowanego jej zastosowaniem 
w polskich złożach węgla. Po zasięgnięciu 
informacji o rozwoju tej technologii oraz jej 
wpływie na środowisko naturalne, społe-
czeństwo i mienie podjął decyzję o nie-
podejmowaniu kroków zmierzających do 
zmiany przepisów prawnych w dziedzinie 
geologii i górnictwa. Minister uznał, że 
obowiązujące prawo nie powstrzymuje 
dalszych prac naukowych w tym zakre-
sie, zatem nie ma przeszkód dla prowa-
dzenia badań nad rozwojem technologii 
podziemnego zgazowania węgla, łącznie 
z fazą demonstracyjną.

Z kontroli wynika, że prace badawcze 
zostały wykonane w zaplanowanym za-
kresie. Jednak na obecnym etapie rozwo-
ju technologii podziemnego zgazowania 
węgla perspektywa jej przemysłowego za-
stosowania jest odległa i, ostrożnie szacu-
jąc, może być ona skomercjalizowana do-
piero około 2030 r. Efekty innych badań, 
prowadzonych w tej dziedzinie w latach 
2007–2010 nie zostały wykorzystane przez 
przemysł, głównie z powodu niewielkie-
go zainteresowania, gdyż dla przemysłu 
decydujące znaczenie ma możliwość 
skutecznego wdrożenia opłacalnej eko-
nomicznie technologii. Pomocne byłoby 
stworzenie odpowiedniej platformy wy-
miany doświadczeń pomiędzy środowi-
skiem naukowym a sektorem przedsię-
biorstw. Przedsięwzięcia w tym zakresie 
zostały zainicjowane; 19 października 
2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu SA, 
Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) 
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podpisały listy intencyjne dotyczący roz-
woju programu czystych technologii wę-
glowych. Celem programu jest monitoro-
wanie wyników realizowanych w Polsce 
i za granicą innowacyjnych projektów za-
gospodarowywania węgla19. 

Kontrola wykazała, że prowadzone przez 
jednostki badawczo-rozwojowe i KHW 
zadanie badawcze zostało zrealizowane 
w sposób skuteczny, efektywny i oszczęd-
ny. Zakres przeprowadzonych prac wska-
zywał, że zaplanowany efekt, którym było 
przygotowanie fazy demonstracyjnej, zo-
stanie osiągnięty. Wydłużenie terminu od-
dania projektu do 3 listopada 2015 r. wy-
nikało z trudności powstałych w trakcie 
przeprowadzania eksperymentu nauko-
wego w KWK „Wieczorek”. Dodatkowo 
podjęto decyzję o uzupełnieniu i rozsze-
rzeniu zakresu badań nad technologią 
zgazowania węgla w skali pilotażowej. 
Wyniki zrealizowanego badania zostały 
zaprezentowane na konferencji zorgani-
zowanej przez AGH 28 września 2015 r., 
pt. „Opracowanie technologii zgazowania 
węgla dla wysokoefektywnej produkcji 
paliw i energii elektrycznej”. 

Przedłużenie terminu zakończenia 
badań nie spowodowało konieczności 
zwiększenia dofinansowania ze strony 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR). Przekazane przez NCBR środki 
finansowe zostały wydatkowane w spo-
sób oszczędny i zgodnie z planem. Zakupy 
potrzebnej aparatury badawczej, mate-
riałów oraz innych niezbędnych zasobów 

odbywały się przez udzielanie zamówień 
publicznych i służyły realizacji celu projek-
tu naukowego. Niemniej jednak przyjęty 
przez NCBR system finansowania tego za-
dania badawczego nie sprzyjał optymalne-
mu gospodarowaniu środkami finansowy-
mi przekazanymi beneficjentom w formie 
zaliczek i nie był wydajny w zakresie finan-
sowania badań naukowych. Powodował 
bowiem gromadzenie znacznych wolnych 
kwot pieniężnych na rachunkach bieżą-
cych beneficjentów. Z ustaleń kontroli 
przeprowadzonej w IChPW wynika, że 
suma otrzymanych przez Instytut w latach 
2010–2014 zaliczek wyniosła 26,8 mln zł. 
Kwoty wolnych środków na koniec każdego 
roku narastały i wynosiły odpowiednio: 
640,4 tys. zł, 2464,5 tys. zł, 2823,8 tys. zł, 
3688,4 tys. zł i 5456 tys. zł. Stan taki był 
wynikiem tego, że zaliczki na prowadzenie 
zadania badawczego były przekazywane 
w rocznych transzach, a w drugiej połowie 
2012 r. NCBR złagodził rygor rozliczenia 
przez beneficjentów dotychczas przeka-
zanych zaliczek. Umożliwiono bowiem 
otrzymanie kolejnej zaliczki już po rozli-
czeniu tylko 70% dotychczas otrzymanych 
dotacji (wcześniej 80%). Tylko w 2014 r. 
NCBR dokonał wypłaty zaliczek w dwóch 
transzach (po 50% każda). Taki system 
finansowania zadań badawczych przez 
NCBR nie odzwierciedlał zasad, jakimi 
kieruje się Ministerstwo Finansów, prze-
kazując środki publiczne poszczególnym 
dysponentom. Z uwagi na wysoką przewi-
dywalność zapotrzebowania beneficjentów 

19 <http://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/arp,-gig-i-ichpw-beda-wspolpracowac-na-rzecz-wsparcia- 
innowacji-w-zagospodarowaniu-wegla>, 10.12.2015 r.
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na środki finansowe (ok. 71% wydatków 
stanowiły wynagrodzenia kadry naukowej 
oraz zakupy zaplanowanych usług i towa-
rów), zdaniem NIK, możliwe było przeka-
zywanie pieniędzy dopiero w momencie, 
kiedy były one niezbędne do realizacji pro-
jektu. Stwierdzono również niejednorodne 
podejście do zarządzania przez beneficjen-
tów wolnymi środkami. Dobrą praktyką 
było gospodarowanie nimi przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą (AGH). Uczelnia uzy-
skała najwyższe spośród wszystkich be-
neficjentów przychody z tytułu odsetek 
od okresowo wolnych środków, mimo że 
kwota dotacji przyznanej AGH nie była 
najwyższa. Podobną praktykę stosował 
również IChPW w latach 2012–2014.

Niewystarczająco efektywny był sys-
tem monitorowania stopnia osiągnięcia 
celów projektu badawczego, przyjęty przez 
NCBR. Nie był on ponadto odpowiedni dla 
dokonania oceny postępu prac i zgodności 
rezultatów z założonymi celami projektu 

naukowego. W początkowym okresie reali-
zacji zadania badawczego (w 2010 r.) NCBR 
nie wprowadził metodyki monitorowania 
stanu jego zaawansowania. Zdefiniowany 
w styczniu 2011 r. wskaźnikowy moni-
toring produktu i rezultatu uwzględniał 
wskaźniki, które nie odzwierciedlały 
stopnia zaawansowania prac i osiągnięcia 
celów zadania badawczego. Jako wskaźniki 
produktu przyjęto między innymi: licz-
bę obronionych i otwartych przewodów 
doktorskich i habilitacyjnych przez osoby 
zaangażowane w zadanie badawcze i obej-
mujących jego tematykę oraz liczbę obro-
nionych prac licencjackich, inżynierskich 
i magisterskich obejmujących tematykę 
zadania badawczego, których promoto-
rami są osoby zaangażowane w to zadanie. 

Podsumowanie
Jak ustalono w trakcie kontroli, stopień za-
awansowania prac nad rozwojem czystych 
technologii węglowych do produkcji gazu 

Tabela 1. Odsetki od wolnych środków finansowych z zaliczek przekazanych w latach 2010–2014

AGH IChPW GIG PŚ Razem

Kwota 
otrzymanych 
zaliczek

17 263 581,31 26 852 460,09 30 656 325,60 3 050 000,00 77 822 367,00

Odsetki,  
w tym:  
2010 r. 20 580,86 96,91 444,40 2480,80 23 602,97

2011 r. 55 041,21 208,26 1 159,73 3 881,29 60 290,49

2012 r. 70 916,98 70 560,69 2 281,31 2 718,24 146 477,22

2013 r. 35 009,97 30 636,87 4 208,57 3 387,19 73 242,60

2014 r. 6 777,69 18 042,13 2 600,65 844,76 28 265,23

Razem 
odsetki 188 326,71 119 544,86 10 694,66 13 312,28 331 878,51

Źródło: Dane Akademii Górniczo-Hutniczej.
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i paliw płynnych z węgla kamiennego wska-
zuje, że zaplanowane cele i rezultaty po-
winny zostać osiągnięte w zakładanym ter-
minie. Optymalne konfiguracje oraz wy-
tyczne procesowe i projektowe układów 
zgazowania węgla, będące podstawą bu-
dowy instalacji demonstracyjnych, stano-
wiących kolejny etap w rozwoju tej tech-
nologii w Polsce, miały być opracowane 
do końca 2015 r. Jednak przystąpienie do 
kolejnej fazy rozwoju, zmierzającej do ko-
mercjalizacji wyników badań, uzależnione 
jest od decyzji strategicznych na szczeblu 
rządowym, zainteresowania tą technologią 
potencjalnych partnerów przemysłowych 
oraz zapewnienia finansowania budowy 

instalacji demonstracyjnych. Warunkiem 
koniecznym, aby opracowane technologie 
zostały skomercjalizowane około 2030 r. 
jest podjęcie skoordynowanych i spójnych 
działań administracji rządowej, środowiska 
naukowego oraz przemysłu. Bez wyraźnego 
zwiększenia zaangażowania administracji 
potencjał badań naukowych może zostać 
zaprzepaszczony.

EDYTA KOSIARZ, 
MACIEJ MACIEJEWSKI, 
Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

Słowa kluczowe: węgiel kamienny, zgazowanie węgla, paliwa gazowe i płynne, technologie 
pozyskiwania energii

Key words: reduction of greenhouse gases, climate package, hard coal extraction, clean coal 
technologies, coal gasification
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Wprowadzenie
W grudniu 2012 r., zaledwie pięć mie-
sięcy po uruchomieniu pierwszych lotów 
z nowo powstałego lotniska w Modlinie, 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Budowlanego (MWINB) cofnął po-
zwolenie na jego użytkowanie z powodu 
złego stanu technicznego betonowej części 
pasa startowego. Również prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o wy-
łączeniu części pasa z eksploatacji. W rezul-
tacie na pół roku zawieszone zostały połą-
czenia lotnicze, a zarządzająca lotniskiem 

spółka Mazowiecki Port Lotniczy War-
szawa-Modlin sp. z o.o.1 (dalej: MPL lub 
Spółka) zaczęła z tego tytułu ponosić 
straty2. Obok samego portu lotniczego 
w Modlinie, konsekwencje finansowe 
poniosła również lokalna społeczność, 
a przede wszystkim przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność towarzyszącą funk-
cjonowaniu lotniska (noclegową, gastro-
nomiczną, transportową, parkingową). 

Oprócz działań Spółki, inwestora za-
stępczego i wykonawców pasa, wątpliwo-
ści budził również sposób postępowania 

Nieprawidłowości w przygotowaniu i realizacji inwestycji

Budowa portu lotniczego w Modlinie

Artykuł przedstawia ustalenia kontroli, której przedmiotem była ocena budowy portu 
lotniczego w Modlinie, a w szczególności badanie przyczyn powstania usterki nowowy-
budowanego pasa startowego. Odrębnemu badaniu poddano działania organu nadzoru 
budowlanego w zakresie przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepi-
sów Prawa budowlanego (dotyczących budowy lotniska w Modlinie) oraz wydawania 
pozwoleń na użytkowanie. Kontrola wykazała po raz kolejny, jak istotne znaczenie dla 
prawidłowego przebiegu inwestycji ma jej właściwe przygotowanie oraz nadzór, a także 
jakie negatywne konsekwencje powoduje realizacja przedsięwzięcia pod presją czasu.

MICHAŁ MUSIOŁ

1 Umowa Spółki, na podstawie której funkcjonuje obecnie MPL, została podpisana w listopadzie 2006 r. 
Spółka została powołana do zarządzania lotniskiem użytku publicznego oraz przeprowadzenia procesu  
inwestycyjnego. Działalność lotniczą prowadzi od czasu wpisania do rejestru lotnisk cywilnych, tj. od lutego  
2010 r. Jej udziałowcami są: Agencja Mienia Wojskowego – 34,43% udziałów, Województwo Mazowiec-
kie – 30,37%, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 30,39%, Nowy Dwór Mazowiecki – 4,81%.

2 Wyłączenie lotniska z użytkowania spowodowało straty finansowe określone przez Spółkę na kwotę 
34 381,4 tys. zł i wpłynęło na ujemny wynik finansowy Spółki za 2013 r.
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Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz  prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). 
Wydając 6 czerwca 2012 r. pozwolenie 
na użytkowanie pasa startowego, MWINB 
wiedział, że na pasie występują usterki, 
stwierdzały to bowiem między inny-
mi ekspertyzy Instytutu Technicznego 
Wojsk Lotniczych, a także kontrole sa-
mego MWINB. Z tego powodu decyzja 
MWINB miała charakter „warunkowy”. 
Eksploatacja pasa została uzależniona od 
opracowania (w trybie pilnym) zasad jego 
użytkowania oraz instrukcji utrzymania 
nawierzchni lotniskowych, a także do-
konywania systematycznych przeglądów 
technicznych nawierzchni i monitorowa-
nia obiektu. Ponadto zalecono powołanie 
grupy remontowej i zabezpieczenie środ-
kiem hydrofobizującym nawierzchni lotni-
skowych. Pomimo to przez sześć miesięcy 
MWINB nie podjął działań mających na 
celu sprawdzenie wykonania warunków 
określonych w decyzji. Dopiero alarmu-
jące doniesienia prasowe o złym stanie 
nawierzchni pasa startowego skłoniły 
MWINB do przeprowadzenia kontroli 
na lotnisku, w wyniku której 22 grudnia 
2012 r. wstrzymano użytkowanie pasa. 
Również prezes ULC wydał 11 lipca 2012 r. 
lotnisku w Modlinie certyfikat dla lotniska 
użytku publicznego, pomimo że w wyni-
ku przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 
2012 r. audytu certyfikacyjnego stwier-
dzono wady pasa startowego. Wydając 
certyfikat, prezes ULC zobowiązał MPL 
do opracowania programu naprawczego, 

między innymi w zakresie utrzymania 
drogi startowej w stanie niezagrażają-
cym bezpieczeństwu, jednak 22 grudnia 
2012 r., po wspólnej kontroli z MWINB, 
w wyniku której stwierdzono odpryski 
nawierzchni, wyłączył części betonowe 
pasa z użytkowania.

Przedstawione powyżej okoliczności ro-
dziły obawy, że budowa pasa startowego 
odbywała się w pośpiechu, pod presją zbli-
żających się finałów Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej Euro 2012 r., a żaden z pod-
miotów uczestniczących w szeroko rozu-
mianym procesie budowy lotniska, w tym 
także odpowiedzialne za nadzór i certyfi-
kację służby państwowe, nie miał odwa-
gi zamknąć lotniska przed ich zakończe-
niem. W związku z ryzykiem pojawienia 
się kolejnych wad i usterek, dotyczących 
tym razem pozostałych elementów infra-
struktury lotniska, okoliczności te stały 
się bezpośrednią przyczyną podjęcia przez 
NIK kontroli inwestycji budowlanej, jaką 
jest lotnisko w Modlinie.

Celem kontroli była ocena budowy portu 
lotniczego w Modlinie, obejmująca typowe 
w przypadku kontroli inwestycji etapy pro-
cesu budowlanego, to jest przygotowanie 
inwestycji do realizacji, wybór dostawców 
usług i robót budowlanych, przebieg in-
westycji i nadzór nad nią. Odrębnej ana-
lizie poddano działania organu nadzoru 
budowlanego w zakresie przeprowadzania 
kontroli przestrzegania i stosowania prze-
pisów Prawa budowlanego (dotyczących 
budowy lotniska w Modlinie) oraz wyda-
wania pozwoleń na użytkowanie3.

3 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli pt. Budowa� portu� lotniczego�
w�Modlinie, nr ewid. 154/2015/P/14/114 LWA, opublikowanej w czerwcu 2015 r.
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Przygotowanie  
do realizacji inwestycji
Port lotniczy w Modlinie jest między-
narodowym lotniskiem dla Warszawy 
i Mazowsza. Ma z założenia obsługiwać 
głównie przewoźników niskokoszto-
wych, czarterowych oraz lotnictwo ogólne  
(general aviation). Obiekt powstał w miej-
scu zlikwidowanego lotniska wojskowego, 
jest położony w powiecie nowodworskim, 
w odległości około 40 km na północny za-
chód od śródmieścia Warszawy i zajmuje 
powierzchnię 292,83 ha. Jego maksymalna 
przepustowość jest oceniana na 2-2,3 mln 
osób rocznie. 

Lotnisko powstało w ramach realizo-
wanego przez spółkę Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa-Modlin zadania inwe-
stycyjnego pn. „Budowa portu lotniczego 
w Modlinie”. Celem tego zadania była prze-
budowa istniejącego lotniska wojskowego 
w kierunku jego wykorzystania do obsługi 
lotnictwa pasażerskiego krótko- i średnio-
dystansowego oraz indywidualnego. Prace 
obejmowały: budowę nowego termina-
lu (dworca pasażerskiego), modernizację 
istniejącej drogi startowej oraz dróg koło-
wania wraz z infrastrukturą techniczną, 
budowę i modernizację obiektów infra-
struktury technicznej: budynków służb 
lotniskowych, straży granicznej i policji, 
dróg, parkingów, oświetlenia, ogrodzeń itp.

Na przygotowanie do realizacji tego 
przedsięwzięcia miały wpływ – oprócz 
działań podejmowanych bezpośrednio 
przez Zarząd MPL – przede wszystkim 
działania udziałowców Spółki. Opracowali 
oni, a następnie przekazali MPL część do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej, 
określili ogólną koncepcję moderniza-
cji/budowy lotniska, a także wyposażyli 

Spółkę, przez objęcie udziałów, w środki 
finansowe. Również w związku z decy-
zją udziałowców Spółka podjęła starania 
o objęcie budowy lotniska dofinansowa-
niem ze środków „Regionalnego programu 
operacyjnego województwa mazowiec-
kiego” (RPOWM), zakończone podpisa-
niem umowy o dofinansowanie projektu 
ze środków UE. Na etapie przygotowań 
do realizacji przedsięwzięcia do działań 
Zarządu Spółki należało głównie zorga-
nizowanie pracy Spółki, uzyskanie pozo-
stałej niezbędnej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej, a także zabezpieczenie 
środków finansowych na dalszych etapach 
inwestycji. NIK oceniła pozytywnie dzia-
łania Spółki w powyższym zakresie. 

Krytyczne uwagi NIK dotyczyły nato-
miast niedokonywania weryfikacji doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej nie-
zbędnej do przeprowadzenia inwestycji, 
otrzymanej od jednego z udziałowców 
Spółki, a także pozyskiwanej samodzielnie. 
Przystępując w 2010 r. do realizacji przed-
sięwzięcia inwestycyjnego, Spółka posia-
dała dokumentację projektowo-kosztory-
sową dotyczącą: terminalu pasażerskiego, 
opracowaną w latach 2005 i 2008–2009 
przez pracownię projektową na zlecenie 
Spółki, pozostałych obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury technicznej i lot-
niskowej, opracowaną w latach 2005–2006 
i 2008–2009 na zlecenie Przedsiębior-
stwa Państwowe Porty Lotnicze (PPPL) 
i przekazaną Spółce w grudniu 2009 r. 
w postaci aportu. Odbioru dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej otrzymy-
wanej w wyniku umów zawartych przez 
Spółkę z pracownią projektową dokony-
wano jednoosobowo, wyłącznie ilościo-
wo, bez merytorycznej analizy jakości 
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przekazywanych projektów. Zakres opra-
cowań projektowych, ich założenia tech-
niczne i ekonomiczne oraz dokumentacje 
nie były poddawane komisyjnej ocenie (ko-
laudacji). Przyczynami nieprowadzenia 
takiej weryfikacji był brak wystarczającej 
liczby pracowników mających przygotowa-
nie w tym zakresie. Ze względu na okres, 
w którym został wyłoniony inwestor za-
stępczy, również i on nie mógł wykonać 
tego zadania, mimo że zapoznawanie się 
z dokumentacją projektowo-kosztorysową 
oraz przedstawienie zamawiającemu opi-
nii co do jej kompletności należało do jego 
zadań na podstawie umowy o pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego. Spółka nie 
dokonywała również analizy dokumentacji 
otrzymanej z PPPL pod kątem komplet-
ności, aktualności, zgodności z wymogami 
i założeniami ekonomiczno-technicznymi 
oraz funkcjonalno-użytkowymi. Powodem 
zaniechania przeprowadzenia takiej analizy 
był fakt, że dokumentacja została przeka-
zana Spółce przez jednego z jej udziałow-
ców, a ponadto została wniesiona w po-
staci mającego określoną wartość aportu. 
W ocenie Spółki, właściwą jakość otrzy-
manej dokumentacji miało gwarantować 
to, że została ona zamówiona, wykonana, 
a następnie odebrana przez profesjonalne 
firmy, to jest pracownię projektową i PPPL. 

Powyższe okoliczności miały wpływ na 
realizację inwestycji na jej późniejszych 
etapach. Błędy w dokumentacji, jej nie-
kompletność i częściowa dezaktualizacja 
skutkowały koniecznością ponoszenia ko-
lejnych nakładów z tytułu robót dodat-
kowych, wydłużały również postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego. 
Przykładowo, niestaranne przygotowanie 
dokumentacji przetargowej na budowę 

części lotniczej, polegające na nieprecy-
zyjnych i niespójnych postanowieniach 
umowy oraz specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia (SIWZ), skutkowało 
koniecznością zawarcia z dotychczasowym 
wykonawcą dwóch umów na roboty dodat-
kowe. Przy rozbieżności stanowisk Spółki 
i wykonawcy co do zakresu prac, do jakich 
wykonawca był zobowiązany na podstawie 
umowy „podstawowej” (spowodowanej 
nieprecyzyjnymi zapisami w dokumenta-
cji), Spółka, uznając, że egzekucja wykona-
nia zadań wynikających z umów podsta-
wowych w wyniku sporu prawnego byłaby 
długotrwała i nieproporcjonalnie kosztow-
na do wartości zamówienia, zdecydowała 
się na zawarcie umów na roboty dodatkowe 
z dotychczasowym wykonawcą. Z tytu-
łu realizacji tych umów Spółka wydała 
dodatkowo 5186,4 tys. zł brutto. Oprócz 
wyżej wymienionych dwóch umów na 
roboty dodatkowe, Spółka zleciła wyko-
nanie robót dodatkowych wykonawcom 
umów podstawowych, zawierając z nimi 
58 innych umów, z tytułu których wyda-
ła 15 286,3 tys. zł brutto. Zwiększyło to 
koszty całej inwestycji. Jak wykazała kon-
trola, z zamawianych przez Spółkę opinii 
prawnych w związku ze zlecaniem robót 
dodatkowych wynikało, że w większości 
przypadków zamawiający mógł przewi-
dzieć konieczność wykonania tych robót 
i powinien był je uwzględnić już w zamó-
wieniu pierwotnym. 

Nadzór nad realizacją inwestycji 
i jej przebieg
NIK oceniła negatywnie działania nad-
zorcze Spółki nad przebiegiem inwestycji. 
MPL nie posiadał sformalizowanej proce-
dury prowadzenia procesu inwestycyjnego, 
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uwzględniającej ryzyko, jakie może wy-
stąpić na każdym z jego etapów, a także 
nie dysponował wystarczającymi zaso-
bami kadrowymi pozwalającymi na sa-
modzielne zarządzanie i nadzorowanie 
inwestycji. W okresie objętym kontrolą 
NIK przygotowaniem oraz nadzorem nad 
prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami 
zajmowały się dwa biura podlegające bez-
pośrednio Zarządowi Spółki, a w ich ra-
mach sześciu pracowników, przy czym taki 
poziom zatrudnienia nigdy nie wystąpił 
w tym samym czasie. Na przykład, w okre-
sie poprzedzającym podpisanie umów 
z wykonawcami części lotniczej i termi-
nalu, to jest do 28 października 2010 r., 
przy przygotowaniu inwestycji pracowa-
ły jednocześnie maksymalnie trzy osoby. 
Dodatkowo, w okresie od 2007 r. do końca 
2011 r., pracownicy Biura Inwestycji zaj-
mowali się, poza przygotowaniem i nad-
zorem nad realizacją inwestycji, również 
sprawami pozainwestycyjnymi, takimi 
jak: kontrola stanu technicznego obiek-
tów, bieżące utrzymanie obiektów i ich 
naprawa, organizowanie dostaw mediów 
i ich rozliczanie, organizowanie sprzątania 
i zaopatrzenia w środki czystości, ochrona 
środowiska.

W celu sprawowania nadzoru nad bu-
dową lotniska Spółka wyłoniła inwesto-
ra zastępczego, to jest podmiot mający 
profesjonalnie czuwać nad przebiegiem 
inwestycji. NIK nie zakwestionowała 
przyjętego przez Spółkę rozwiązania, 

zwracając jednocześnie uwagę, że w ta-
kiej sytuacji szczególnie istotne jest, aby 
inwestor zastępczy wykonywał swoje za-
dania w pełnym zakresie, a Spółka potra-
fiła wyegzekwować prawidłową ich reali-
zację. Warunki te nie zostały spełnione. 
Umowa z inwestorem zastępczym, wsku-
tek przeciągającej się procedury przetargo-
wej (wszczętej w lipcu 2009 r.), została za-
warta 102 dni po wszczęciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
budowę części lotniczej i 59 dni po wszczę-
ciu postępowania na budowę budynku ter-
minalu pasażerskiego. Okoliczność ta miała 
wpływ na realizację inwestycji na jej ko-
lejnych etapach. Inwestor zastępczy, aby 
móc wesprzeć Spółkę w pełnym zakresie 
i zgodnie z założeniami4, to jest nie tylko 
na etapie nadzoru nad robotami budowla-
nymi prowadzonymi w ramach inwestycji, 
ale również na etapie jej przygotowania, 
powinien zostać wyłoniony co najmniej 
przed ogłoszeniem postępowań o udziele-
nie zamówienia publicznego na wyłonienie 
wykonawców robót. Ze względu na to, że 
umowa z inwestorem zastępczym została 
podpisana w końcowej fazie postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
budowę terminalu pasażerskiego, części 
lotniczej oraz dróg i parkingów, inwestor 
zastępczy nie mógł uczestniczyć w tych po-
stępowaniach, a także wykonywać wszyst-
kich zadań przypisanych mu na tym etapie 
na podstawie umowy. Działanie inwesto-
ra zastępczego w zakresie uczestnictwa 

4 Zgodnie z umową, głównym zadaniem inwestora zastępczego miało być zapewnienie nadzoru przy nastę-
pujących etapach: „czynności przed rozpoczęciem robót”, „realizacja robót”, „obsługa finansowo-księgo-
wa”, „dokonywanie odbiorów robót i przekazanie inwestycji do użytkowania”, „wykonywanie czynności 
w okresie gwarancji i rękojmi”.
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w postępowaniach o udzielenie zamówie-
nia publicznego ograniczało się do spora-
dycznego udzielania odpowiedzi na pytania 
zadawane przez wykonawców w poszcze-
gólnych postępowaniach. To, że inwestor 
zastępczy nie uczestniczył w komisjach 
przetargowych, nie przygotowywał ma-
teriałów przetargowych ani nie opiniował 
ich, wynikało również z tego, że MPL nie 
zwracał się do niego o podejmowanie ta-
kich działań. Inwestor zastępczy nie doko-
nywał też rozliczeń środków pozyskanych 
na realizację inwestycji z „Regionalnego 
programu operacyjnego dla wojewódz-
twa mazowieckiego na lata 2007–2013”, 
pomimo że zadanie to należało do jego 
obowiązków. Przyczyną nieprowadzenia 
rozliczeń było niepodpisanie przez Spółkę, 
do czasu zakończenia pracy przez inwe-
stora zastępczego, umowy o dofinanso-
wanie projektu ze środków tego progra-
mu oraz brak zaktualizowanego wniosku 
o dofinansowanie. Jednocześnie Spółka 
nie podjęła żadnych działań mających na 
celu zmianę zakresu umowy i obniżenie 
wynagrodzenia inwestora zastępczego.

Niezależnie od powyższego, w trakcie 
realizacji inwestycji miały miejsce przy-
padki niewłaściwego wykonywania zadań 
przez inwestora zastępczego związanych 
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego5, to jest zadań dotyczących 
bezpośrednio przebiegu samego proce-
su budowlanego. Nieprawidłowości te 
polegały między innymi na niedokony-
waniu wymaganych wpisów w dzienni-
kach budowy, braku nadzoru nad pracami 

budowlanymi, nieobecności inspektorów 
na miejscu budowy, wadliwym sporządze-
niu dokumentacji powykonawczej, braku 
reakcji na zgłaszane usterki. Działania po-
dejmowane przez Spółkę w celu wyegze-
kwowania od inwestora zastępczego wy-
konywania obowiązków w sposób zgodny 
z umową nie były skuteczne. Świadczyły 
o tym powtarzające się przez cały okres 
realizacji inwestycji przypadki nienale-
żytego wykonywania czynności przez 
inwestora zastępczego i to pomimo we-
zwań Spółki do prawidłowego działania. 
W trakcie budowy Spółka występowała 
do inwestora zastępczego, wskazując na 
co najmniej 74 przypadki niewłaściwego 
sprawowania nadzoru, przy czym inter-
wencje Spółki polegały głównie na prze-
kazywaniu do koordynatora inspektorów 
nadzoru inwestorskiego drogą mailową 
informacji o stwierdzonych nieprawidło-
wościach. Uwagi Spółki dotyczyły między 
innymi nieobecności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego na budowie oraz braku ich 
reakcji na usterki zgłaszane przez wyko-
nawców, jak też stwierdzonych przypad-
ków niewłaściwego wykonania nadzoro-
wanych robót. Dopiero w trakcie kontroli 
NIK Spółka wystąpiła do inwestora za-
stępczego z wezwaniem do zapłaty kary 
umownej z tytułu niewłaściwego wyko-
nywania czynności nadzoru. 

Spółka nie podjęła wystarczających 
działań, które mogłyby ograniczyć ryzyko 
związane z nierzetelnym wykonywaniem 
zadań przez inwestora zastępczego, a które 
mogła podjąć już na etapie postępowania 

5 Inspektor nadzoru inwestorskiego – uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu art. 17 ustawy – Prawo budowlane.
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o udzielenie zamówienia publicznego na 
pełnienie tej funkcji. Z uwagi na niską 
cenę oferty w porównaniu z wartością 
szacowaną zamówienia (636,8 tys. zł ver-
sus 7500 tys. zł) MPL pobrał od oferenta 
(późniejszego zwycięzcy przetargu) wyja-
śnienia dotyczące sposobu określenia wy-
nagrodzenia w złożonej ofercie. Kontrola 
wykazała, że przedstawiona przez wyko-
nawcę kalkulacja ceny była niekompletna 
i nie odnosiła się do wszystkich zadań, 
do wykonania których zobowiązany był 
inwestor zastępczy. Pomimo to Spółka, 
działając pod presją czasu i konieczności 
ukończenia budowy przed planowany-
mi finałami Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012, zaakceptowała otrzy-
mane wyjaśnienia i podpisała umowę z tym 
wykonawcą. Jak wynikało z dalszego prze-
biegu inwestycji, cena złożonej oferty nie 
gwarantowała właściwego nadzoru nad 
jej realizacją.

Nadzór Spółki nad procesem inwesty-
cyjnym nie zapobiegł powstaniu niepra-
widłowości polegających na udzielaniu 
zamówień publicznych z naruszeniem 
przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych6 (dalej: 
„ustawa pzp”), niegospodarnym wydatko-
waniu środków czy też powstaniu usterki 
pasa startowego. 

Wadliwe wykonanie pasa startowego

Wskutek pojawienia się odprysków na 
nawierzchni betonowej progów pasa 

startowego, spowodowanych wystąpie-
niem margla7 w składzie betonu, lotnisko 
zostało wyłączone z komercyjnej eksplo-
atacji na prawie sześć miesięcy. Zarówno 
na etapie przygotowania, jak i w trakcie 
samej budowy uczestnicy tego procesu 
nie podjęli wystarczających działań, które 
mogły ograniczyć ryzyko wystąpienie tej 
usterki.
• Dokumentacja projektowa, opracowa-

na w kwietniu 2011 r. przez podmiot 
zewnętrzny dla wykonawcy pasa star-
towego, przewidywała wykonanie na-
wierzchni na progach pasa startowego 
z betonu cementowego odpowiedniej 
klasy. W projekcie nie został określony 
jednoznacznie rodzaj kruszywa (tj. ko-
palniane, czy skalne), z którego nale-
ży wykonać mieszankę betonową. Nie 
wskazano jednoznacznie normy, według 
której należy dobrać kruszywa i wyko-
nać mieszankę z betonu cementowego. 
Projekt nie zawierał wskazań wyklucza-
jących obecność zanieczyszczeń che-
micznych w kruszywie oraz mogących 
pojawić się słabych ziaren, o dużej na-
siąkliwości, podatnych na uszkodzenia 
przy zamarzaniu i rozmrażaniu, takich 
jak: kreda, margiel, łupek, porowaty 
krzemień i inne, o których mowa w nor-
mie PN-EN 12620. Biuro projektowe 
nie uwzględniło wymogów zawartych 
w normie PN-EN-206-1 dotyczących 
rodzaju kruszywa, jego uziarnienia 
i właściwości, w tym kształtu ziaren, 

6 Dz.U. z 2013 r. poz.907, ze zm.
7 Skała osadowa składająca się z węglanów wapnia lub magnezu i minerałów ilastych. Używany m.in. do 

wyrobu cementu. Występuje w postaci grudek, zdolnych w kontakcie z wodą powiększyć swą objętość 
nawet trzyipółkrotnie.
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ich mrozoodporności, ścieralności, za-
wartości pyłów, które należy dobierać 
z uwzględnieniem przeznaczenia wzno-
szonego obiektu. 
Na szczególną uwagę zasługuje opinia 

generalnego projektanta, według którego 
nie wykluczono obecności tych materiałów, 
ponieważ trzeba byłoby wykluczyć wiele 
innych składników, takich jak: różnego ro-
dzaju zanieczyszczenia organiczne lub inne, 
które mogą się znaleźć w dostarczanym 
kruszywie, a tak szczegółowe wymagania 
zapisywane są w „Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowalnych” 
(STWiORB).
• Przed rozpoczęciem robót podwyko-

nawca zlecił opracowanie receptury na 
wykonanie mieszanki betonowej profe-
sorowi Politechniki Wrocławskiej. Re-
ceptura została przygotowana na zlecenie 
i z materiałów (kruszywa żwirowego) 
dostarczonych przez zleceniodawcę, to 
jest podwykonawcę. Poddane badaniom 
kontrolnym próbki betonu wykonanego 
na podstawie przygotowanej receptu-
ry spełniały podstawowe wymagania 
w zakresie wytrzymałości na ściska-
nie oraz na rozciąganie przy zginaniu, 
a także dotyczące mrozoodporności 
i działania soli. Jednocześnie w recep-
turze nie określono wymagań w zakresie 
jakości kruszyw i sposobu ich badania, 
mającego na celu zapewnienie czystości 
technologicznej wykonywanego betonu. 
W opinii autora receptury, opracowu-
jący recepturę nie byli zobowiązani do 
określenia wymagań odnoszących się 

do składników, które mają wpływ na 
parametry betonu. Tego rodzaju wy-
magania określane są w dokumentacji 
projektowej (STWiORB) lub w innym 
dokumencie, to jest w części opisowej 
projektu. Jako twórca receptury, był on 
zobowiązany wyłącznie do działań okre-
ślonych w zleceniu.

• Wykonawca robót powierzył sporządze-
nie dokumentacji projektowej dwóch 
progów pasa startowego pracowni pro-
jektowej. Nie zobowiązał przy tym pra-
cowni do opracowania STWiORB, po-
mimo że umowa z 14 września 2010 r. na 
budowę części lotniczej zobowiązywała 
wykonawcę do opracowania takich do-
kumentów.

• Przystępując do wykonania progów 
pasa startowego w 2011 r., wykonawca 
nie posiadał odnośnej STWiORB. Nie 
miał też innych dokumentów, które 
przewidywałyby wymóg przeprowa-
dzenia badań chemicznych8 kruszyw 
pod kątem zawartości węglanu, siarcz-
ków i zawartości jonów chlorkowych 
w kruszywach drobnych stosowanych 
do warstwy ścieralnej nawierzchni be-
tonowej oraz badań petrograficznych. 
Specyfikacja taka została opracowana, 
a następnie zaakceptowana przez pro-
jektanta 18 sierpnia 2011 r., przy czym 
również wtedy nie zawierała wskazań 
dotyczących przeprowadzania badań 
chemicznych wykraczających ponad 
standardowe badanie kruszywa.

• Zarówno Spółka, jak i inwestor zastęp-
czy nie wyegzekwowali od wykonawcy 

8 Drobiny marglowe są nie do odróżnienia podczas analizy wzrokowej czy organoleptycznej. Stwierdzenie 
ich występowania wymaga badań chemicznych.
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opracowania STWiORB i dopuścili go 
do prowadzenia robót. W ocenie ówcze-
snego szefa Biura Inwestycji w Spółce, 
powierzenie nadzoru inwestorskiego 
podmiotowi zewnętrznemu zwalnia-
ło MPL z obowiązku weryfikacji, kon-
troli i nadzoru nad projektami i robo-
tami budowlanymi. Z kolei działania 
inspektora nadzoru inwestorskiego ze 
strony inwestora zastępczego nadzoru-
jącego roboty budowlane przy wykona-
niu progu 08 drogi startowej okazały się 
nieskuteczne. Inspektor zwracał się do 
wykonawcy robót z prośbą o dostarcze-
nie STWiORB, ale do dnia zakończenia 
robót na progu 08 nie otrzymał tego do-
kumentu.

• Inspektorzy nadzoru inwestorskiego do-
konywali kontroli jakości użytych ma-
teriałów, przy czym przy budowie czę-
ści lotniczej kontrola ta odbywała się na 
podstawie dokumentów otrzymanych od 
wykonawcy, to jest deklaracji zgodności, 
natomiast jakość wykonywanych robót 
była oceniana na podstawie raportów 
z badań przeprowadzonych przez labo-
ratorium wykonawcy. Z analizy wpisów 
do dzienników budowy wynika, że wy-
stępowały pojedyncze przypadki zgła-
szania uwag do jakości zgromadzonych 
materiałów i wykonywanych robót, nie 
zgłaszano natomiast uwag dotyczących 
występowania w dostarczanych kruszy-
wach, a także przy wykonywaniu beto-
nowej nawierzchni progów pasa star-
towego, zanieczyszczeń pochodzenia 
wapiennego (np. margli). 
Przedstawione wyżej okoliczności nie 

zwalniały wykonawcy od szczególnej 
staranności, jakiej powinien dokładać 
przedsiębiorca w prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej, przy uwzględ-
nieniu zawodowego charakteru tej dzia-
łalności. Zdaniem NIK, wykonawca miał 
zatem postępować tak, aby zapobiec szko-
dzie, niezależnie od niedociągnięć innych 
uczestników procesu inwestycyjnego.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. 
wykonawca robót dokonywał napraw czę-
ści lotniczej w ramach udzielonej gwaran-
cji. Na uwagę zasługuje fakt, że tym razem 
przeprowadzając naprawy, dysponował 
opracowaną przez projektanta w marcu 
2013 r. STWiORB dla nawierzchni be-
tonowej drogi startowej. W specyfikacji 
projektant wskazał w sposób jednoznaczny 
zastosowanie kruszywa granitowego, które 
powinno odpowiadać normie PN-V-83002. 
Ponadto określił wymóg sprawdzania ma-
teriałów przewidzianych do wykorzystania 
w procesie produkcyjnym przed rozpo-
częciem budowy, w kolejnych punktach 
zawarł wymagania dotyczące cech fizycz-
nych mieszanki betonowej, jej wytrzyma-
łości oraz sposobu przeprowadzania badań 
betonu i wykonanej z niego nawierzchni. 
Wyremontowany w ten sposób pas okazał 
się wolny od poprzedniej wady.

W uzupełnieniu Informacji o wynikach 
kontroli NIK warto wyjaśnić, że Zarząd 
Spółki wniósł 18 kwietnia 2014 r. do 
Sądu Okręgowego w Warszawie pozew 
przeciwko wykonawcy robót budowla-
nych w części lotniczej (wykonawcy pasa 
startowego) o zasądzenie na rzecz Spółki 
34 381,4 tys. zł tytułem odszkodowania 
wraz z ustawowymi odsetkami za ponie-
sioną szkodę w związku z nienależytym 
wykonaniem przez pozwanego umowy na 
roboty budowlane. Do końca październi-
ka 2015 r. postępowanie jeszcze się nie 
zakończyło.
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Pozostałe nieprawidłowości

W latach 2009–20149, w związku z budową 
portu lotniczego w Modlinie, Spółka udzie-
liła 19 zamówień publicznych na łączną 
kwotę 262 472,1 tys. zł brutto. W ramach 
kontroli zbadano cztery postępowania, 
w wyniku których zawarto trzy umowy na 
wykonanie robót budowlanych na łączną 
kwotę 191 819,8 tys. zł brutto oraz jedną 
umowę na świadczenie usług, na kwotę 
636,8 tys. zł brutto. 

Kontrola wykazała, że w trakcie prowa-
dzenia robót budowlanych Spółka udzieliła 
wykonawcom trzech umów podstawowych 
dodatkowo 62 zamówienia na roboty do-
datkowe, o łącznej wartości 16 195 tys. zł 
netto. Jak ustalono, wykonawcy robót zo-
stali wyłonieni po przeprowadzeniu postę-
powań w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
pomimo braku przesłanek pozwalających 
na zastosowanie tego trybu, co oznacza 
naruszenie przepisów ustawy pzp. 

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że 
we wszystkich trzech postępowaniach 
wyłaniających wykonawców robót bu-
dowlanych ostateczny przedmiot zamó-
wienia został ustalony dopiero w trakcie 
ich prowadzenia. Zamawiający, przez 
udzielanie odpowiedzi na pytania wy-
konawców dotyczące SIWZ, doprecy-
zowywał, ograniczał lub zmieniał przed-
miot zamówienia. Na przykład w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
na budowę części lotniczej ograniczył za-
kres wykonywanych robót przez rezygna-
cję z prac dostosowujących nawierzch-
nię dróg kołowania, a także rezygnację 

z wykonania drogi patrolowej wzdłuż 
ogrodzenia lotniska, kanalizacji technicz-
nych wzdłuż ogrodzenia lotniska oraz ob-
wodnicy oświetlenia drogi patrolowej. 
W trakcie tego samego postępowania 
zmieniono również zakres prac w ten 
sposób, że zamiast zakładanej uprzednio 
naprawy istniejącej nawierzchni na dru-
gim progu pasa startowego postanowiono 
ją wyburzyć i wykonać od nowa z betonu. 
Istotne jest, że przyczyną zmian przed-
miotu zamówienia były między innymi 
wykazywane przez wykonawców błędy 
w załączonych do SIWZ dokumentacjach 
technicznych (projektach). W ramach 
powyższych postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcy za-
dali ponad 700 pytań do SIWZ. Wyniki 
kontroli wskazują, że było to w dużej mie-
rze związane z nieprecyzyjnymi zapisami 
w specyfikacjach i „wadami” dokumen-
tacji projektowej.

W związku z utratą zaufania do inwe-
stora zastępczego Spółka zawierała z in-
nymi podmiotami umowy obejmują-
ce swym zakresem zadania należące do 
inwestora zastępczego, to jest pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskie-
go. W okresie do września 2013 r. MPL 
zawarł cztery takie umowy, z tytułu któ-
rych wydatkowano 544,1 tys. zł brutto. 
Wszystkie umowy dotyczyły nadzoru nad 
robotami związanymi z obiektami wcho-
dzącymi w zakres zadania pn. „Budowa 
Portu Lotniczego Warszawa-Modlin”, co 
oznacza, że ich zakres przedmiotowy był 
tożsamy z zakresem określonym w umowie 

9 Do 15 października 2014 r.
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„podstawowej” zawartej z inwestorem za-
stępczym. Działanie takie było działaniem 
niegospodarnym. NIK negatywnie oceniła 
również zawarcie w czerwcu 2012 r. z in-
westorem zastępczym kolejnej umowy na 
pełnienie funkcji inwestora zastępczego 
pomimo obowiązywania umowy zawartej 
z tym podmiotem w lipcu 2010 r., obej-
mującej ten sam zakres przedmiotowy. 
Z tytułu realizacji umowy Spółka zapłaciła 
inwestorowi zastępczemu wynagrodzenie 
w wysokości 307,5 tys. zł brutto. Na uwagę 
zasługuje to, że ten inwestor zastępczy 
był tym samym podmiotem, do którego  
Spółka „utraciła zaufanie”, w związku 
z czym zawierała dodatkowe umowy 
z innymi podmiotami obejmujące swym 
zakresem pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

W efekcie powyższego działania ogólny 
koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego 
wzrósł z kwoty 642 tys. zł – stanowiącej 
wysokość wynagrodzenia wypłaconego 
inwestorowi zastępczemu w związku z re-
alizacją umowy zawartej w wyniku udzie-
lonego zamówienia publicznego – do kwoty 
1493,6 tys. zł, stanowiącej wysokość tego 
wynagrodzenia powiększoną o wynagro-
dzenia wykonawców wypłacone z tytułu 
realizacji umów dodatkowych związanych 
z tym zadaniem, to jest o 133%.

Wyniki kontroli w MWINB
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budo-
wlanego, wydając decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu lotniskowego stano-
wiącego pas startowy wraz z towarzyszącą 
mu infrastrukturą drogową (m.in. drogi 
kołowania) i infrastrukturą techniczną 
dotyczącą jego oświetlenia i odwodnie-
nia (dalej jako: „decyzja o pozwoleniu na 

użytkowanie pasa startowego”) – uzależnił 
użytkowanie obiektu od spełnienia pięciu 
bardzo istotnych warunków:
• opracowania (w trybie pilnym) zasad 

użytkowania obiektu, w tym instrukcji 
utrzymania nawierzchni lotniskowych;

• przeprowadzania systematycznych 
przeglądów technicznych nawierzchni 
lotniskowych, uwzględniających dotąd 
wykonane prace naprawcze nawierzch-
ni lotniskowych oraz dalsze prace tego 
typu, wykonane wskutek ewentualnie 
ujawniających się tak zwanych łuszczeń 
nawierzchni;

• zabezpieczenia nawierzchni środkiem 
hydrofobizującym, mającego na celu 
znaczne zmniejszenie nasiąkliwości 
górnej warstwy betonu;

• monitorowania obiektu przez zatrudnio-
nych na stałe: specjalistę budowy i eksplo-
atacji nawierzchni lotniskowych oraz tak 
zwanego obserwatora startowego;

• powołania grupy remontowej, której 
celem ma być utrzymywanie oddawa-
nych do użytkowania nawierzchni lot-
niskowych w ciągłej sprawności eksplo-
atacyjnej, a więc we właściwym stanie 
technicznym.
Jednocześnie w pozwoleniu na użytko-

wanie nie określono terminów spełnienia 
przez inwestora aż czterech z pięciu za-
wartych w niej warunków, dotyczących: 
przeprowadzania systematycznych prze-
glądów technicznych nawierzchni lotnisko-
wych, zabezpieczenia nawierzchni środ-
kiem hydrofobizującym, monitorowania 
obiektu przez zatrudnionych specjalistów, 
powołania grupy remontowej. MWINB nie 
nałożył również na inwestora obowiązku 
poinformowania organu o ich wykonaniu. 
Jedynie przy warunku opracowania zasad 



102 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Michał Musioł

użytkowania obiektu określono termin 
jego wykonania jako pilny.

Spółka MPL rozpoczęła użytkowanie 
pasa startowego 15 lipca 2012 r. Podjęła 
też działania w celu utrzymania nawierzch-
ni lotniskowej w ciągłej sprawności eks-
ploatacyjnej, ale zastosowana technologia 
naprawcza nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów. W związku z wadą materiałową 
nawierzchni przeprowadzone prace jedy-
nie usuwały skutki powstałych odprysków, 
nie eliminując ich przyczyn. Stwierdzone 
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w czasie 
procesu certyfikacji lotniska (21 czerwca 
– 2 lipca 2014 r.) łuszczenia nawierzchni 
w postaci odprysków marglowych zostały 
potwierdzone w kontroli doraźnej ULC 
na lotnisku 12 listopada 2012 r.

Do 7 grudnia 2012 r. WINB nie przepro-
wadził żadnej kontroli mającej na celu usta-
lenie, czy i w jakim stopniu inwestor spełnił 
warunki określone w decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, nie podejmował również 
żadnych innych działań w kierunku uzy-
skania informacji na ten temat. Dopiero 
7 grudnia 2012 r. WINB wystąpił do MPL 
o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu 
i zakresu realizacji wszelkich obwarowań.

Niepodejmowanie kontroli spełnienia 
warunków użytkowania obiektu określo-
nych w pozwoleniu na użytkowanie pasa 
startowego było wynikiem stanowiska, 
jakie w tym zakresie przyjął MWINB. 
Według MWINB, za wypełnianie ja-
kichkolwiek warunków decyzji niezwią-
zanych z wykonywaniem robót budowla-
nych, a nałożonych przez organ nadzoru 
budowlanego w wydanym pozwoleniu na 
użytkowanie, odpowiada wyłącznie inwe-
stor lub zarządca użytkowanego obiektu 
budowlanego, zaś za ich respektowanie 

– jeśli są one konsekwencją uzgodnień na 
etapie wydawania pozwolenia na budowę 
– są odpowiedzialne inne organy. 

Kontrola „na miejscu”, obejmująca oglę-
dziny pasa startowego, została przeprowa-
dzona dopiero 22 grudnia 2012 r. W trakcie 
oględzin MWINB, zaskoczony skalą wy-
stępujących odprysków betonu, wstrzymał 
użytkowanie pasa startowego w związku 
z jego stanem, który zagrażał życiu lub zdro-
wiu ludzi. Decyzja ta została podtrzymana 
decyzją pisemną z 28 grudnia 2012 r.

Podsumowanie  
i wnioski końcowe
Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku 
kontroli NIK nie były nieprawidłowościa-
mi, które byłyby związane ze „szczególnym 
przedmiotem” badanej inwestycji, to jest 
z budową lotniska. Były to natomiast nie-
prawidłowości typowe dla inwestycji jako 
takich, identyfikowane w ramach wielu 
wcześniejszych kontroli NIK. Kontrola 
wykazała po raz kolejny, jak istotne znacze-
nie dla prawidłowego przebiegu inwestycji 
ma jej właściwe przygotowanie oraz nad-
zór, a także jakie negatywne konsekwen-
cje powoduje realizacja przedsięwzięcia 
pod presją czasu. 

Formułując wnioski pokontrolne do-
tyczące zapewnienia skutecznego nad-
zoru nad planowaniem, przygotowaniem 
oraz przebiegiem inwestycji budowlanych, 
założono, że doświadczenia z niniejszej 
kontroli będą mogły zostać wykorzystane 
w dalszej działalności MPL, w związku 
z faktem, iż Spółka planowała rozwój i roz-
budowę infrastruktury lotniska. Ostatnie 
doniesienia prasowe wskazują, że trwa-
ją prace projektowe związane z powięk-
szeniem terminalu, pod koniec 2016 r. 
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ogłoszony ma zostać przetarg na wyko-
nawcę rozbudowy, a oddanie terminalu 
do użytkowania planowane jest na prze-
łomie lat 2018/2019. Z informacji o spo-
sobie realizacji wniosków pokontrolnych 
wynika, że MPL podjął wprowadzanie no-
wych zasad postępowania przy odbiorze 
zamawianej dokumentacji projektowej, 
dokonano również zmian organizacyjnych 
i personalnych w komórkach Spółki od-
powiedzialnych za organizację zamówień 
publicznych i nadzór nad inwestycjami. 
Najbliższy czas pokaże, na ile wzięcie pod 
rozwagę wniosków płynących z kontroli 
NIK przyczyni się do sprawnego przepro-
wadzenia kolejnego etapu tej inwestycji.

Odrębnym zagadnieniem, na które NIK 
zwróciła szczególna uwagę, była bier-
ność Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pomi-
mo wystąpienia zagrożenia dla życia pa-
sażerów i załóg samolotów, związanego 
z użytkowaniem wadliwego pasa starto-
wego, ograniczył się on do wydania decyzji 

„warunkowej”, nie podejmując jednocze-
śnie przez okres kilku miesięcy żadnych 
działań kontrolnych mających na celu 
sprawdzenie, jak zarządca lotniska reali-
zuje warunki określone w decyzji. Biorąc 
pod uwagę ustalenia kontroli w powyż-
szym zakresie, a w szczególności dotyczące 
przyczyny nieprzeprowadzania kontroli, 
którą były ograniczone zasoby kadrowe 
MWINB, NIK sformułowała wniosek za-
lecający prowadzenie analizy „warunko-
wych” pozwoleń na użytkowanie, prioryte-
tyzację określonych w nich warunków (ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków, 
których wykonanie ma wpływ na bezpiecz-
ne użytkowanie obiektu), a następnie po-
dejmowanie czynności sprawdzających ich 
realizację. MWINB poinformował NIK 
o wdrożeniu tej rekomendacji.

MICHAŁ MUSIOŁ,
Delegatura NIK w Warszawie

Słowa kluczowe: port lotniczy, Modlin, budowa portu, pasażerowie i załogi samolotów, pas 
startowy

Key words: airport, Modlin, airport construction, technical condition, runway
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W literaturze występują różne definicje 
małej retencji. Na potrzeby badań kontrol-
nych przyjęto, że są to różnorodne przed-
sięwzięcia, zmierzające do poprawy bilansu 
wodnego przez zwiększenie zdolności re-
tencyjnej małych zlewni, w celu ochrony 
przed powodzią i suszą, zatrzymywania 
zanieczyszczeń z jednoczesną poprawą wa-
lorów przyrodniczych środowiska natural-
nego oraz ograniczenia energii wody i ruchu 
rumowiska. Przedsięwzięcia te można po-
dzielić na techniczne i nietechniczne. Do 
pierwszej z tych kategorii zalicza się prace 
z zakresu hydrotechniki i melioracji, to jest: 
budowę małych (do 5 mln m3) zbiorników 

wodnych, podpiętrzanie jezior; wznoszenie 
budowli piętrzących na ciekach, rowach 
i kanałach; regulowanie odpływu wody 
z systemów drenarskich i sieci rowów od-
wadniających; zwiększanie zasilania zbior-
ników wód podziemnych przez budowę 
stawów i studni infiltracyjnych. Retencja 
nietechniczna polega na wykorzystaniu ist-
niejących uwarunkowań przyrodniczych, 
właściwym kształtowaniu krajobrazu zlew-
ni, renaturyzacji elementów systemu wod-
nego zniekształconych dotychczasową dzia-
łalnością człowieka oraz ekologizacji rol-
nictwa. Zalicza się tu działania w zakresie: 
kształtowania odpowiedniego układu pól 

Przedsięwzięcia poprawiające bilans wodny

Ograniczanie skutków susz i powodzi 
przez zwiększanie małej retencji wód

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła od 7 lipca do 2 grudnia 2014 r.1 kontrolę ogra-
niczania skutków susz i powodzi przez zwiększanie małej retencji wód. Głównym celem 
badań była ocena realizacji przez organy administracji publicznej zadań w powyższym 
zakresie w latach 2011–2013 i I. półroczu 2014 r. Analizą objęto rozpoznanie zagrożeń 
związanych z powodziami i  suszami oraz potrzeb rozwijania małej retencji wód, jak 
również oceniono działania podejmowane w celu wykonywania zadań dotyczących ma-
łej retencji oraz ich efektów.

MONIKA KOPCZYK

1 Data podpisania ostatniego wystąpienia pokontrolnego. Artykuł powstał na podstawie Informacji o wy-
nikach kontroli pt. Ograniczanie� skutków� susz� i� powodzi� w� drodze� zwiększania� małej� retencji� wód, 
nr ewid. P/14/074, sierpień 2015 r.
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ornych, użytków zielonych i lasów; popra-
wy struktury gleb; zwiększania lesistości, 
zadrzewień i zakrzaczeń; ochrony i odtwa-
rzania terenów mokradłowych; renatury-
zacji rzek i ich dolin2.

Na etapie przygotowania kontroli przy-
jęto, że będzie ona obejmowała jednostki, 
których siedziby znajdują się na terenie 
województw małopolskiego i śląskiego. 
Rozważając zasadność podjęcia kontroli 
w poszczególnych rodzajach jednostek, 
brano pod uwagę samorządy terytorial-
ne, regionalne zarządy gospodarki wod-
nej (RZGW) oraz jednostki organizacyj-
ne Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe (PGLLP). Niezbędne 
okazało się pozyskanie, w trybie określo-
nym w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. f ustawy 
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli3, informacji czy i jakie zadania 
techniczne małej retencji wykonują po-
szczególne jednostki. Z powyższych in-
formacji wynikało małe zaangażowanie 
organów administracji rządowej i samo-
rządowej w tym zakresie, pomimo że do 
ich zadań należy ochrona przed powodzią 
i suszą. Tylko nieliczne gminy realizowały 
w latach 2011–2013 i I półroczu 2014 r.  
zadania techniczne małej retencji, a RZGW 

takich zadań w ogóle nie wykonywały. Nie 
stwierdzono ich realizacji również w toku 
kontroli rozpoznawczej przeprowadzonej 
w Starostwie Powiatowym w Bieruniu. 
W związku z powyższym czynności kon-
trolne ograniczono do:
• urzędów marszałkowskich (UM) wo-

jewództwa małopolskiego i śląskiego 
oraz nadzorowanych przez nie zarzą-
dów melioracji i urządzeń wodnych 
(ZMiUW), realizujących zadania wy-
nikające z wykonywania przez marszał-
ków województw prawa właścicielskiego 
w stosunku do wód i urządzeń istotnych 
dla regulacji stosunków wodnych na po-
trzeby rolnictwa oraz w stosunku do 
tak zwanych wód pozostałych; jednost-
ki te uczestniczyły w opracowywaniu 
i uchwalaniu wojewódzkich programów 
małej retencji4, a ponadto ZMiUW wy-
konywały ujęte w nich zadania;

• czterech nadleśnictw (Myślenice, Piw-
niczna, Rudziniec i Ustroń) oraz regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
(RDLP) w Krakowie i Katowicach, które 
w okresie objętym kontrolą odpowied-
nio realizowały bądź sprawowały nadzór 
nad realizacją zadań małej retencji, obję-
tych dwoma projektami finansowanymi 

2 <www.ekoportal.gov.pl>
3 Dz.U. z 2015 r. poz.1096 j.t.
4 W dniu 11.04. 2002 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środo-

wiska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Śro do wi ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarli porozumienie w sprawie współpracy na 
rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod 
retencjonowania wody. Na podstawie tego porozumienia sejmiki województw uchwalały programy małej 
retencji. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr XXV/344/04 z 25.10.2004 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu małej retencji województwa małopolskiego”. Sejmik Województwa Śląskiego podjął 
uchwały: nr II/43/1/2006 z 16.01.2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu małej retencji dla województwa 
śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz nr II/51/2/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie 
przyjęcia aneksu do „Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko”.
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w ramach programu operacyjnego „Infra-
struktura i środowisko 2007–2013” 
(POIiŚ)5.
Przedmiotem kontroli przeprowadzonej 

w jednostkach samorządów województw 
były:
• rozpoznanie możliwości retencyjnych 

oraz strat wynikających z powodzi 
i susz na obszarze województwa, jak 
również ujęcie problematyki w tym 
zakresie w wojewódzkich dokumen-
tach planistycznych i programowych, 
takich jak program ochrony środowiska 
(POŚ), plan zagospodarowania prze-
strzennego (PZP), strategia rozwoju 
województwa (SRW) i program małej 
retencji (PMR);

• opracowanie, monitoring i aktualizacja 
PMR;

• realizacja i finansowanie zadań technicz-
nych małej retencji oraz sprawowanie 
nadzoru w tym zakresie;

• pozostałe działania związane z małą re-
tencją, to jest popularyzowanie wiedzy 
na ten temat oraz utrzymanie obiektów 
małej retencji.
Kontrola wykazała, że wojewódzkie 

ZMiUW sporządziły oraz terminowo 
przekazały do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi roczne sprawozdania 

z wykonania małej retencji wodnej RRW–13  
za lata 2011–2013, jednak sprawozdania 
sporządzone przez Śląski ZMiUW były 
nierzetelne, gdyż nie wykazano w nich 
jednego obiektu małej retencji (zbiorni-
ka Krzanowice) i wydatków związanych 
z jego budową. Z powyższych sprawozdań 
wynikało, że w 2013 r. w województwie 
śląskim znajdowało się 1081 obiektów 
małej retencji6 o możliwościach reten-
cyjnych 23,8 mln m3, a w województwie 
małopolskim 855 obiektów o możliwo-
ściach retencyjnych 4,5 mln m3. W latach 
2011–2013 liczba obiektów w wojewódz-
twie śląskim była wyższa o ponad 25%, 
a ich możliwości retencyjne średnio sześć 
razy większe w porównaniu z wojewódz-
twem małopolskim.

Wojewódzkie ZMiUW oszacowały stra-
ty spowodowane powodzią w okresie obję-
tym kontrolą na prawie 400 mln zł. Szkody 
polegały między innymi na zamuleniu lub 
uszkodzeniu koryt rzek, podmyciu skarp, 
zniszczeniu lub uszkodzeniu przepustów 
i stopni wodnych oraz powstaniu wyrw 
brzegowo-dennych, odsypisk rumoszu 
i przesiąków w wałach przeciwpowodzio-
wych. Na terenie województwa śląskiego 
największe straty powstały w korytach cie-
ków: Pisarzówka (w gminach Wilamowi ce 

5 W 2006 r. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych wyszła z inicjatywą połączenia i skoncentrowania 
działań podejmowanych przez poszczególne nadleśnictwa i opracowania w tym zakresie kompleksowego 
wniosku do Funduszu Spójności. Na bazie składanych przez nadleśnictwa propozycji zadań zdefiniowane 
zostały dwa projekty: Zwiększanie�możliwości�retencyjnych�oraz�przeciwdziałanie�powodzi�i�suszy�w�eko-
systemach�leśnych�na�terenach�nizinnych oraz Przeciwdziałanie�skutkom�odpływu�wód�opadowych�na�te-
renach�górskich.�Zwiększenie�retencji�i�utrzymanie�potoków�oraz�związanej�z�nimi�infrastruktury�w�dobrym�
stanie. W latach 2010–2011 Lasy Państwowe zawarły z NFOŚiGW (instytucją wdrażającą) umowy o ich 
dofinansowanie w ramach POIiŚ priorytet III: Zarządzanie�zasobami�i�przeciwdziałanie�zagrożeniom�śro-
dowiska, działanie 3.1. Retencjonowanie�wody�i�zapewnienie�bezpieczeństwa�przeciwpowodziowego.

6 Zbiorników sztucznych, stawów rybnych, samodzielnych budowli piętrzących i ujęć na ciekach oraz do-
prowadzalników.
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i Kozy), K–II (w Gminie Pawonków), Psina 
(w Gminie Krzyżanowice), Wschod ni ca 
(w Gminie Brenna) i Wilków ka (w Gmi-
nie Wilkowice).

Samorządy województw uwzględniły 
w PMR, POŚ, PZP i SRW cele dotyczące 
zwiększenia retencji wód oraz ochrony 
przed powodzią, jak również działania 
służące osiągnięciu tych celów (m.in. bu-
dowę zbiorników i polderów, ochronę 
torfowisk i obszarów wodno-błotnych, 
stosowanie metod agrotechnicznych 
ograniczających spływ powierzchnio-
wy, zalesianie oraz odtwarzanie zadrze-
wień i zakrzaczeń śródpolnych), jednak 
obszary zagrożone powodzią i suszą nie 
były kompleksowo i szczegółowo rozpo-
znane. W wymienionych dokumentach 
planistycznych i programowych przed-
stawiono obszary zagrożone powodzią 
w sposób niejednorodny. W niektórych 
przypadkach wskazano przede wszyst-
kim stwarzające zagrożenie powodziowe 
obiekty fizjograficzne7 (doliny, dorzecza 
lub zlewnie rzek), w innych – zagrożone 
powodzią gminy lub powiaty. Sytuacja 
powinna się zmienić w ciągu dwóch lat, 
gdyż, stosownie do art. 88f ust. 4 usta-
wy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne8, 
w okresie od kwietnia do lipca 2015 r. 
właściwi dyrektorzy RZGW przekazali 

marszałkom województwa małopolskiego 
i województwa śląskiego mapy zagroże-
nia powodziowego i mapy ryzyka powo-
dziowego. Zgodnie z art. 88f ust. 5 i 7 
ustawy pw, samorządy województw mają 
30 miesięcy na uwzględnienie granic ob-
szarów przedstawionych na powyższych 
mapach w wojewódzkich PZP. Ponadto, 
zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy pw, dyrek-
torzy RZGW powinni przygotować plany 
przeciwdziałania skutkom suszy w regio-
nach wodnych. Ustawodawca nie określił 
terminu ich sporządzenia, jednak trwają 
prace nad nimi. W październiku i listopa-
dzie 2015 r. zakończył się etap wnosze-
nia uwag i wniosków do projektu planu 
przeciwdziałania skutkom suszy w regio-
nie wodnym Górnej Wisły oraz do pro-
jektów prognoz oddziaływania na środo-
wisko dla planów przeciwdziałania skut-
kom suszy w regionach wodnych Małej 
Wisły, Górnej Odry i Czadeczki, przy-
gotowanych przez dyrektorów RZGW 
w Krakowie i Gliwicach9.

Spośród wyżej wymienionych woje-
wódzkich dokumentów planistycznych 
i programowych, konkretne zadania małej 
retencji do realizacji wyspecyfikowano 
w PMR. Samorządy województw małopol-
skiego i śląskiego wykazały odpowiednio 
6910 (bez określenia terminu realizacji) 

7 Wyodrębnione składniki środowiska geograficznego.
8 Dz.U. z 2015 r. poz.469, ze zm.; zwanej dalej „ustawą pw”.
9 Według informacji podanych na stronach internetowych RZGW w Krakowie <www.krakow.rzgw.gov.pl> 

i RZGW w Gliwicach <www.gliwice.rzgw.gov.pl>.
10 Przewidziano budowę 65 zbiorników o pojemności 38,1 mln m3 i 4 polderów o pojemności 12,3 mln m3, 

zlokalizowanych w zlewniach rzek: Uszwicy, Dunajca, Wisłoki, Raby, Skawy, Wisły, Prądnika, Szreniawy, 
Przemszy oraz Dłubni. Na podstawie analizy wskaźników techniczno-ekonomicznych zadania te przy-
porządkowano do pierwszej, drugiej lub trzeciej grupy kolejności realizacji. Ich koszt oszacowano na 
1030,3 mln zł.
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i 9511 (z terminem realizacji przypadają-
cym na 2010 r., 2012 r. lub 2015 r.) zadań 
technicznych oraz (w przypadku woj. ślą-
skiego) – 14 zadań nietechnicznych12. Nie 
podały przy tym podmiotów odpowie-
dzialnych za wykonanie zadań technicz-
nych. W PMR województwa małopolskiego 
nie określono również źródeł finansowania 
zadań oraz nie przewidziano potrzeby mo-
nitorowania stanu ich realizacji, jak rów-
nież potrzeby aktualizacji tego dokumentu 
(w tym procedury kwalifikowania nowych 
zadań). Ponadto, w PMR województwa 
małopolskiego ujęto wyłącznie zadania 
techniczne (polegające na budowie zbior-
ników lub polderów), nie przewidziano na-
tomiast zadań nietechnicznych, pomimo 
że w porozumieniu z 11 kwietnia 2002 r. 
w sprawie małej retencji wskazano koniecz-
ność uzupełnienia PMR o proekologiczne 
formy retencjonowania wody, a RZGW 
zwrócił na to uwagę na etapie opiniowania 
projektu tego dokumentu. 

W całym okresie obowiązywania PMR 
województwa śląskiego, uchwalonego 
w 2006 r., przeglądy stanu realizacji uję-
tych w nim zadań (w odniesieniu do któ-
rych w PMR używano określenia „moni-
toring”) przeprowadzono w 2008 r., w la-
tach 2011–2012 oraz w 2015 r., a zatem 
monitoring nie był prowadzony z założo-
ną częstotliwością (co dwa lata). Według 

monitoringu, na dzień 31 grudnia 2011 r. 
spośród 95 zadań technicznych zakończono 
tylko 13 (14%, w tym jedno po terminie 
określonym w PMR), a cztery (4%) były 
w trakcie realizacji rzeczowej (chociaż ter-
min upłynął z końcem 2010 r.). Pozostałych 
78 (82%) zadań nie podjęto, podczas gdy 
wykonanie 48 z nich zaplanowano w po-
wyższym terminie. 

Kontrola wykazała, że jednostki samo-
rządu województwa małopolskiego nie 
podjęły prac nad aktualizacją PMR. Zarząd 
postanowił uchylić zdezaktualizowane za-
pisy tego dokumentu, jednak dopiero po 
zatwierdzeniu przez Radę Ministrów lub 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej (KZGW) planów i programów 
określonych w ustawie pw. Natomiast 
aktualizację PMR województwa śląskie-
go zapoczątkowano już w październi-
ku 2010 r. W wyniku przeprowadzenia 
przetargu nieograniczonego, 25 listopada 
2010 r. Śląski ZMiUW powierzył firmie 
zewnętrznej sporządzenie opracowania pn. 
„Aktualizacja programu małej retencji dla 
województwa śląskiego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko”. Przy prowa-
dzeniu postępowania o udzielenie tego za-
mówienia naruszono ustawę z 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych13 
przez nieopisanie przedmiotu zamówienia 
w sposób wyczerpujący oraz nieudzielenie 

11 Założono budowę lub modernizację obiektów małej retencji o łącznej pojemności 18,1 mln m3. Spośród 
powyższych zadań 52 dotyczyło zbiorników wodnych, 31 – stawów ziemnych, a 12 – suchych zbiorników 
lub polderów przeciwpowodziowych, zlokalizowanych w zlewniach rzek: Małej Wisły, Górnej Odry, Soły, 
Warty, Pilicy i Małej Panwi. Koszt realizacji zadań technicznych oszacowano na 174,2 mln zł.

12 Zaplanowano realizację przez Gminę Bieruń 14 zadań, polegających na wprowadzaniu nadrzecznych pasów 
ochronnych, zakładaniu zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, rewitalizacji starorzecza, zwiększaniu lesistości 
oraz tworzeniu stref buforowych wokół zbiorników. Koszt zadań nietechnicznych oszacowano na 1,3 mln zł.

13 Dz.U. z 2015 r. poz.2164 j.t.; zwaną dalej „ustawą pzp”.
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wyjaśnień dotyczących specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia (SIWZ). 
Wykonawca przekazał pięć części zamó-
wienia w terminach określonych w har-
monogramie rzeczowo-finansowym, przy 
czym Śląski ZMiUW przeprowadził od-
biory dwóch części (inwentaryzacyjnej 
i przyrodniczej) nierzetelnie, gdyż pierwsza 
z nich była niekompletna, a druga nie zo-
stała uzgodniona z podmiotem wskazanym 
w SIWZ. Braki zostały uzupełnione do 
28 września 2012 r., kiedy to wykonawca 
przekazał całość zamówienia. 

Okazało się, że projekt aktualizacji PMR 
wymaga ponownej weryfikacji ujętych 
w nim obiektów małej retencji (w tym 
uzyskania danych dotyczących lokalizacji 
niektórych z nich) oraz uzupełnienia mię-
dzy innymi w zakresie proekologicznych 
form retencjonowania wody, retencji wód 
na obszarach miejskich i działań służących 
upowszechnianiu wiedzy o różnych for-
mach małej retencji. W tym celu Zarząd 
Województwa Śląskiego powołał po ponad 
siedmiu miesiącach (7 maja 2013 r.) Zespół 
oceniający ds. aktualizacji PMR, złożo-
ny z przedstawicieli Śląskiego ZMiUW, 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 
Śląska (CDPGŚ) i UM Województwa 
Śląskiego. Wcześniej, to jest na etapie 
opracowywania projektu aktualizacji 
PMR przez wykonawcę (w szczególności 
kwalifikowania obiektów małej retencji do 
ujęcia w tym dokumencie), Śląski ZMiUW 
nie przewidywał prac Zespołu oceniają-
cego, pomimo że w PMR założono pod-
danie nowo zgłoszonych obiektów proce-
durze kwalifikacyjnej, przeprowadzanej 
przez pracowników Śląskiego ZMiUW 
i CDPGŚ (działających pod nadzorem UM 
Województwa Śląskiego). Uzasadniano to 

obawą o dotrzymanie przez wykonawcę 
terminów wynikających z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. W 2015 r. Zespół 
oceniający ds. aktualizacji PMR zakończył 
prace merytoryczne i przekazał dokument 
Śląskiemu ZMiUW, który przeprowadził 
prace edycyjne. W dokumencie tym (we-
dług stanu na 30 czerwca 2015 r.) ujęto 
80 zadań technicznych, to jest 29 suchych 
zbiorników lub polderów, 26 zbiorników 
wodnych i 25 stawów. Nie ujęto natomiast 
konkretnych zadań nietechnicznych i pro-
jektów tak zwanych miękkich (polegają-
cych na upowszechnianiu wiedzy z dzie-
dziny małej retencji), lecz zaproponowano 
przyjęcie zestawu kryteriów dla określenia 
kwalifikowalności tych zadań. Pomimo 
że prace nad aktualizacją PMR trwają już 
pięć lat, Sejmik Województwa Śląskiego 
nie podjął stosownej uchwały. 

Wprawdzie w dokumentach plani-
stycznych i programowych województw 
małopolskiego i śląskiego wskazywano 
potrzebę przeprowadzenia działań w za-
kresie małej retencji dla celów dotyczą-
cych ochrony przeciwpowodziowej, to 
jednak zdecydowanej większości zadań 
przewidzianych w PMR dotychczas nie 
zrealizowano. Pomimo dziesięcioletniego 
okresu obowiązywania PMR województwa 
małopolskiego, wykonanie ujętych w nim 
zadań było znikome, gdyż nie określono 
terminów ich realizacji. 

Według stanu na 30 czerwca 2014 r., 
MZMiUW realizował tylko jedno zada-
nie (zbiornik Skrzyszów), a w przypad-
ku sześciu innych (zbiorniki: Bieżanów, 
Joniny, Grodna, Gosprzydowa, Okocim 
i Lipnica Murowana) – był w trakcie opra-
cowywania dokumentacji projektowych 
lub uzyskiwania wymaganych decyzji 
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administracyjnych. Na zadania te w latach 
2011–2013 i I półroczu 2014 r. poniesiono 
wydatki w wysokości 15,7 mln zł. Budowę 
zbiornika Bieżanów rozpoczęto 11 sierp-
nia 2014 r., natomiast z końcem paździer-
nika 2014 r. zakończono budowę zbior-
nika Skrzyszów. Pozostałych 62 zadań 
(90%) nie podjęto. Wykonanie obowią-
zującego od 2006 r. PMR województwa 
śląskiego było nieco wyższe, przy czym, 
oprócz Śląskiego ZMiUW, zadania reali-
zowały również inne podmioty (głównie 
gminy). Biorąc pod uwagę tylko zadania, 
które miały być wykonane przez Śląski 
ZMiUW (ogółem dziewięć zadań tech-
nicznych), według stanu na 30 czerwca 
2014 r. jedno zadanie zakończono (zbiornik 
Krzanowice), jedno było w trakcie realizacji 
(zbiornik Wilkowice), dwa w fazie przygo-
towawczej (zbiorniki Kuźnia Raciborska 
i Danków), a wydatki z tego tytułu wynio-
sły 12,7 mln zł. Pozostałych pięciu zadań 
nie podjęto. Ponadto Śląski ZMiUW 
przygotowywał jedno zadanie (zbiornik 
Dąbek) i kontynuował trzy inne (zbiorniki 
Rudnik, Brzeźnica i Ligota Książęca), ujęte 
w projekcie aktualizacji PMR wojewódz-
twa śląskiego i w związku z tym, według 
stanu na 30 czerwca 2014 r., wydatkował 
860,9 tys. zł. 

Przy prowadzeniu trzech z pięciu zbada-
nych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane dotyczą-
ce zadań technicznych małej retencji, Śląski 
ZMiUW naruszył ustawę pzp, co jednak 
nie miało wpływu na wybór wykonaw-
ców. Po okresie objętym kontrolą (stan na 
30 czerwca 2015 r.) wojewódzkie ZMiUW 
nie rozpoczęły realizacji rzeczowej (robót 
budowlanych) żadnych nowych zadań 
małej retencji. Śląski ZMiUW zakończył 

budowę obiektów, które w okresie obję-
tym kontrolą były w trakcie wykonania 
(Wilkowice, Rudnik, Brzeźnica i Ligota 
Książęca), jak również rozpoczął przygo-
towania do budowy obiektów Zaborze, 
Dzibice i Międzyrzecze Górne. Małopolski 
ZMiUW rozpoczął przygotowania do bu-
dowy suchego zbiornika w Gminie Liszki, 
zbiorników projektowanych w zlewni rzeki 
Raby oraz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego dla: potoku Tusznica w Gminie 
Kłaj (budowa suchego zbiornika), rzeki 
Skawinki w Gminie Skawina i rzeki Serafy 
w Krakowie i Wieliczce (budowa czterech 
zbiorników). 

Ponadto, w 2015 r. Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Mało-
polskiego przystąpił do realizacji zada-
nia pn. „Rewitalizacja zeutrofizowanych 
drobnych oczek wodnych na obszarach 
chronionych, mająca na celu zwiększenie 
bioróżnorodności i retencji wód – etap I”, 
na które Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przy-
znał dotację w wysokość 280 tys. zł, stano-
wiących 70% kosztów kwalifikowalnych. 
Wolne tempo wdrażania zadań przyjętych 
w wojewódzkich PMR wynikało z niewiel-
kich możliwości pozyskania środków finan-
sowych. Koszty realizacji zadań technicz-
nych oszacowano w PMR województwa 
małopolskiego na 1030,3 mln zł, a w PMR 
województwa śląskiego na 174,2 mln zł, 
jednak w latach 2011–2013 i I półroczu 
2014 r. samorządy województw zapew-
niły na ten cel odpowiednio 52,1 mln zł 
i 9,5 mln zł. 

Działania UM województw małopolskie-
go i śląskiego podejmowane w celu wykony-
wania przez wojewódzkie ZMiUW zadań 
technicznych małej retencji polegały na 
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zapewnianiu środków finansowych, przy 
czym nadzór tych urzędów nad powyż-
szą działalnością wymienionych jednostek 
ograniczał się do zatwierdzania ich planów 
rzeczowo-finansowych oraz badania in-
formacji z wykonania zadań statutowych 
i finansowych. 

Poza realizacją niewielu zadań technicz-
nych małej retencji, działania samorządów 
województw sprowadzały się głównie do 
przeprowadzania remontów i konserwacji 
już istniejących obiektów. Ponadto popula-
ryzowały one problematykę małej retencji, 
jednak działania te nie były wystarczająco 
intensywne wśród właścicieli gruntów.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej 
w jednostkach organizacyjnych PGLLP 
było:
• rozpoznanie zagrożeń związanych z po-

wodziami i suszami oraz potrzeb roz-
wijania małej retencji w lasach;

• planowanie, realizacja i  finansowa-
nie zadań technicznych małej retencji 
oraz sprawowanie nadzoru w tym za-
kresie;

• pozostałe działania związane z małą re-
tencją, to jest popularyzowanie wiedzy 
na ten temat, zalesienia i odnowienia 
drzewostanu oraz utrzymanie obiektów 
małej retencji.
W okresie objętym kontrolą RDLP 

w Krakowie i w Katowicach nadzorowały 
obszary o łącznej powierzchni 804 tys. ha. 
Na obszarach tych powierzchnia terenów 
dotkniętych powodzią lub podtopienia-
mi wynosiła w poszczególnych latach od 
723 ha do 3217 ha, a powierzchnia tere-
nów dotkniętych suszą – od 269 ha do 
9 255 ha. Straty PGLLP z tytułu powo-
dzi, podtopień i susz na tych obszarach 
wyniosły 18,3 mln zł. 

W latach 2011–2013 i I półroczu 2014 r., 
spośród 54 nadleśnictw będących pod 
nadzorem RDLP w  Katowicach lub 
RDLP w Krakowie, 39 budowało obiek-
ty (m.in. zbiorniki, stawy, oczka wodne, 
przepusty, mnichy, bystrza, progi, zastaw-
ki) w ramach 280 zadań technicznych re-
tencji wód, z których większość była objęta 
dwoma projektami dofinansowanymi w ra-
mach POIiŚ. Według stanu na 30 czerwca 
2014 r., zakończono 247 zadań, a poniesione 
na ten cel wydatki wyniosły 70,3 mln zł. 
RDLP prawidłowo sprawowały nadzór 
w tym zakresie przez weryfikację cząst-
kowych wniosków o płatność, oględziny 
wykonanych prac i uczestnictwo w od-
biorach końcowych obiektów oraz prze-
prowadzanie kontroli w nadleśnictwach. 
W wyniku powyższych działań PGLLP 
pojemność retencyjna wzrosła co najmniej 
o 4,4 mln m3.

Skontrolowane nadleśnictwa (Myślenice, 
Piwniczna, Ustroń i Rudziniec) w latach 
2011–2013 i I półroczu 2014 r. wykony-
wały łącznie 15 zadań technicznych, po-
legających na: budowie, przebudowie lub 
odtworzeniu zbiorników wodnych i zabu-
dowie potoków wraz z budową lub mo-
dernizacją związanych z nimi obiektów 
(takich, jak: przepusty, mnichy, stopnie, 
progi, zastawki, brody, kaszyce i kierow-
nice), jak również na budowie wodo-
pustów i dylówek oraz rowu. Według 
stanu na 30 czerwca 2014 r., zakończono 
14 zadań, dzięki czemu osiągnięto spo-
wolnienie spływu wód (m.in. w zlewniach 
potoków: Młodowskiego, Roztoka Mała, 
Sucha Struga, Wierchomlanka i Wielki 
Suchy) oraz wzrost pojemności retencyjnej 
co najmniej o 247,4 tys. m3. Należy jed-
nak zauważyć, że spośród 10 zbadanych 
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postępowań o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na roboty budowlane jedno do-
tknięte było istotnym naruszeniem ustawy 
pzp, a w odniesieniu do drugiego zaistniało 
uzasadnione podejrzenie zmowy przetar-
gowej pomiędzy wykonawcami. 

Oprócz zadań technicznych nadleśnic-
twa podejmowały również inne działania 
wpływające na zwiększenie małej reten-
cji, takie jak zalesianie i odnawianie drze-
wostanu na obszarze 26 tys. ha. Ponadto, 
w okresie objętym kontrolą nadleśnictwa: 
Herby, Olkusz, Rybnik, Strzelce Opolskie 
i Turawa, będące pod nadzorem RDLP 
w Katowicach, realizowały 112 zadań w za-
kresie utrzymania rowów (m.in. odmula-
nie), z których zakończono 110. Według 
stanu na 30 czerwca 2014 r., na zadania 
wydano 4 mln zł (ze środków własnych). 
Poza powyższymi zadaniami działania kon-
trolowanych jednostek PGLLP na rzecz 
zwiększania retencji polegały na popula-
ryzowaniu problematyki z tym związanej. 

Jak już wspomniano, ze względu na nie-
wielką liczbę gmin wdrażających zadania 
techniczne małej retencji, odstąpiono od 
przeprowadzenia czynności kontrolnych 
w tych jednostkach. Niezbędne dane po-
zyskano drogą elektroniczną, kierując do 
wszystkich gmin województw małopol-
skiego (182) i śląskiego (167), kwestiona-
riusze do wypełnienia. Zawarte w nich py-
tania dotyczyły oceny ryzyka wystąpienia 

powodzi i suszy na terenach tych gmin, 
jak również realizacji zadań technicznych 
(budowy i modernizacji obiektów) oraz in-
nych działań mających na celu poprawę 
retencji wód (m.in. popularyzacji znaczenia 
tego pojęcia) Wszystkie gminy udzieliły 
odpowiedzi na zadane pytania. 

Ocena poziomu ryzyka wystąpienia po-
wodzi i suszy kształtowała się następują-
co: poziom wysoki wskazało 20% gmin, 
średni – 46% i niski – 34%. W przypadku 
suszy nieco ponad połowa gmin określi-
ła poziom ryzyka jako niski, a zaledwie 
4% jako wysoki. Porównując obydwa wo-
jewództwa, w małopolskim liczba gmin 
wskazujących wysokie ryzyko wystąpienia 
powodzi oraz wysokie ryzyko wystąpienia 
suszy była ponad dwa razy wyższa, na-
tomiast liczba gmin wskazujących niskie 
ryzyko wystąpienia powyższych zjawisk 
– odpowiednio o 42% i 32% niższa. 

Pomimo że gminy dostrzegały ryzyko 
wystąpienia powodzi i suszy, to zaledwie 
18 z nich (5%)14 w okresie objętym kontrolą 
budowało obiekty małej retencji15. W ra-
mach powyższych inwestycji, do 30 czerw-
ca 2014 r. 15 gmin (4%) zakończyło budo-
wę 21 obiektów, dzięki czemu możliwości 
retencyjne zwiększyły się o 112,2 tys. m3. 
Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 
łącznie 8,9 mln zł. Ponadto 21 (6%) gmin16 
poinformowało, że w powyższym okresie 
modernizowały obiekty małej retencji. 

14 Sułkowice, Zator, Tarnów (miasto), Raba Wyżna, Bolesław (powiat dąbrowski), Krzyżanowice, Świerkla-
ny, Radzionków, Katowice, Strumień, Będzin, Wilkowice, Rydułtowy, Wyry, Panki, Kłomnice, Tarnowskie 
Góry, Chorzów.

15 Między innymi zbiorniki, stawy rybne i budowle piętrzące.
16 Radgoszcz, Zakopane, Kocmyrzów-Luborzyca, Tarnów (miasto), Raba Wyżna, Łapanów, Wierzchosławice, 

Lipinki, Bolesław, Niepołomice, Wolbrom, Szczyrk, Sośnicowice, Wielowieś, Siemianowice Śląskie, 
Nędza, Konopiska, Niegowa, Wyry, Czerwionka-Leszczyny, Janów.



Nr 2/marzec-kwiecień/2016 113 

Ograniczanie skutków susz i powodzi   kontrola i audyt

W ramach tych inwestycji, do 30 czerwca 
2014 r. 20 gmin (6%) zakończyło moder-
nizację 60 obiektów, co przyczyniło się do 
zwiększenia możliwości retencyjnych co 
najmniej o 100,1 tys. m3. Poniesione na ten 
cel wydatki wyniosły łącznie 12,6 mln zł. 
Spośród gmin, które w okresie objętym 
kontrolą nie budowały ani nie modernizo-
wały obiektów małej retencji, blisko po-
łowa uzasadniła to brakiem zidentyfiko-
wanych potrzeb w tym zakresie. 

Wśród innych (niż zadania techniczne) 
działań mających na celu poprawę reten-
cji wód, 77 (22%) gmin wskazało między 
innymi: 
• naprawy, remonty i konserwacje obiek-

tów małej retencji; 
• działania przygotowawcze, zmierzające 

do budowy obiektów małej retencji; 
• uwzględnienie obiektów małej retencji 

oraz rozwiązań dotyczących zagospoda-
rowania wód opadowych w gminnych 
dokumentach planistycznych lub pro-
gramowych; 

• stosowanie retencji nietechnicznej (sa-
dzenie drzew lub zabiegi agrotech ni-
czne). 
Aż 286 (82%) gmin podało, że w latach 

2011–2014 (I półrocze) nie podejmowało 
żadnych działań mających na celu uświa-
domienie swoim mieszkańcom znaczenia 
retencji wód, a prawie 25% gmin nie wie-
działo o wojewódzkich PMR lub nie było 
w stanie potwierdzić, że taką wiedzę miało. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie 
oceniła działania jednostek PGLLP na 
rzecz ograniczania skutków susz i powo-
dzi przez zwiększanie małej retencji wód. 
Z nielicznymi wyjątkami skontrolowane 
nadleśnictwa prawidłowo wybudowały 
wiele różnego rodzaju obiektów małej 

retencji. RDLP sprawowały skuteczny 
nadzór nad tymi działaniami, a pojemność 
retencyjna obszarów objętych ich właści-
wością wzrosła co najmniej o 4,4 mln m3. 
Do dodatkowego zwiększenia retencji 
wody przyczyniło się wykonanie zadań 
nietechnicznych, polegających na zalesia-
niu i odnawianiu drzewostanu, odmulaniu 
rowów oraz rewitalizacji oczek wodnych. 

Jako nieskuteczne i niewystarczające 
NIK oceniła natomiast działania samo-
rządów województw. Obszary zagrożo-
ne powodzią i suszą nie zostały rzetelnie 
rozpoznane, co skutkowało nieujęciem 
ich w sposób kompleksowy i szczegóło-
wy w wojewódzkich dokumentach pla-
nistycznych i programowych. Programy 
małej retencji były nieaktualne, a wskazane 
w nich braki miały wpływ na niski poziom 
realizacji zadań, co przyczyniło się do osią-
gnięcia w znikomym stopniu celów małej 
retencji (zaspokojenia zapotrzebowania 
na wodę oraz ochrony przed powodzią). 
Nadzór ze strony marszałków województw 
w powyższym zakresie nad ZMIUW był 
ograniczony, bowiem sprowadzał się do 
zatwierdzania planów rzeczowo-finanso-
wych tych jednostek oraz analizowania 
informacji o wykonaniu ich zadań statuto-
wych, co okazało się niewystarczające do 
zapewnienia skutecznego i terminowego 
wdrażania PMR. 

W związku z powyższym Najwyższa 
Izba Kontroli sformułowała wnioski do-
tyczące uwzględnienia w wojewódzkich 
dokumentach planistycznych i programo-
wych obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, aktualizacji PMR oraz identyfi-
kacji i uruchomienia potencjalnych źródeł 
finansowania ujętych w nich zadań. NIK 
zwróciła również uwagę na konieczność 
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rozpoznania przez gminy potrzeb oraz po-
tencjalnych źródeł finansowania małej re-
tencji, jak również upowszechniania wśród 
właścicieli gruntów informacji o celach 
i funkcjach małej retencji, jako narzędzia 
ograniczania skutków powodzi i susz.

Kontrola wykazała, że znaczenie małej 
retencji dla bezpieczeństwa powodziowe-
go i ograniczania skutków występowania 
susz jest przez samorządy niedoceniane. 
Tymczasem mała retencja powinna stano-
wić ważne narzędzie zapobiegania negatyw-
nym skutkom tych zjawisk: dostępne – ze 
względu na relatywnie niewielkie koszty 
wykonania jednostkowych zadań, przyjazne 
dla środowiska – ze względu na ograniczoną 

ingerencję w otoczenie i elastyczne – ze 
względu na możliwość rozmieszczenia 
i wykorzystania poszczególnych obiektów 
stosownie do potrzeb. Konsekwencją zanie-
chania szeroko zakrojonych działań na rzecz 
popularyzacji idei małej retencji i odstąpie-
nia od realizacji konkretnych przedsięwzięć 
w tym zakresie będzie utrwalanie się stanu, 
w którym skutki suszy będą występować 
naprzemiennie ze skutkami powodzi o róż-
nym natężeniu i zasięgu. 

MONIKA KOPCZYK, 
Delegatura NIK w Katowicach

Słowa kluczowe: mała retencja wód, skutki susz i powodzi, bilans wodny, bezpieczeństwo  
powodziowe, prace z zakresu hydrotechniki i melioracji

Key words: small water retention, impact of droughts and floods, threats related to floods and 
droughts, water balance



  kontrola i audyt  

Dostosowanie 
stron internetowych 

NIK oceniła zaawansowanie 
prac dotyczących dostosowania 
stron internetowych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Sprawdzono: działania kierow-
ników kontrolowanych jedno-
stek zapewniające dostęp dla 
osób niepełnosprawnych do 
informacji publikowanych na 
stronach internetowych urzę-
du; strony internetowe urzę-
dów pod kątem ich dostosowa-
nia do potrzeb użytkowników 
niepełnosprawnych. Kontro-
lę przeprowadzono w 22 jed-
nostkach: Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej (MPiPS), 
Ministerstwie Zdrowia, Na-
rodowym Funduszu Zdrowia 
i Państwowym Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz w 18 wybranych 
urzędach gmin (miejskich, 
miejsko-wiejskich) w sześciu 
województwach: dolnośląskim, 
mazowieckim, pomorskim, ślą-
skim, warmińsko-mazurskim 
i wielkopolskim. W jednost-
kach tych zbadano po jednej 
stronie internetowej, z wy-
jątkiem MPiPS, gdzie spraw-
dzono dwie strony interneto-
we. Kontrolą objęto okres od 
31 maja 2012 r. do dnia zakoń-
czenia czynności kontrolnych 
w 2015 r.

Wykonywanie 
zadań publicznych

Dokonano oceny sposobu 
realizowania zadań publicz-
nych za pośrednictwem spó-
łek tworzonych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego 
(JST), w szczególności tzw. 
spółek celowych. Izba spraw-
dziła 28 urzędów JST (w tym 
20 urzędów miast i 8 urzę-
dów marszałkowskich) oraz 
20 spółek. Kontrola dotyczyła 
lat 2009–2014.

Bezpieczeństwo 
ruchu drogowego

Polska, w porównaniu z inny-
mi krajami Unii Europejskiej, 
nadal pozostaje krajem o ni-
skim poziomie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Przyczyn 
ta kie go stanu rzeczy należy 
upatrywać, m. in. w braku sys - 
temowego podejścia do tej 
kwestii, co NIK sygnalizowa-
ła już w poprzednich kontro-
lach związanych z bezpieczeń-
stwem na drogach. Zda niem 
Izby nieodłącznym elementem 
kompleksowego i spójnego za-
rządzania bezpieczeństwem 
ruchu drogowego powinien być 
system gromadzenia i wyko-
rzystywania informacji na ten 
temat. Dlatego teraz skontrolo-
wano działania służące do bu-

dowy, na poziomie krajowym, 
takiego systemu. Badanie prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, Mini-
sterstwie Infrastruktury i Roz-
woju, Krajowej Radzie Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego 
oraz w Komendzie Głównej 
Policji. Kontrola obejmowała 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 
10 listopada 2015 r.

Obiekty mostowe

Przedmiotem badania były 
te działania zarządców dróg 
publicznych, które dotyczyły 
utrzymania obiektów mosto-
wych i przepustów w stanie za-
pewniającym bezpieczeństwo 
i sprawność ruchu drogowego 
oraz zabezpieczenia środków 
finansowych adekwatnych do 
potrzeb remontowych, mo-
dernizacyjnych i utrzymanio-
wych. Podstawowe znacze-
nie dla funkcjonowania sieci 
ogólnopolskiej mają obiekty 
wybudowane w ciągach dróg 
krajowych. Z kolei dla funk-
cjonowania społeczności lo-
kalnych istotny jest także stan 
techniczny i przydatność do 
użytkowania obiektów znajdu-
jących się w sieci dróg samorzą-
dowych. Kontrolę przeprowa-
dzono w 42 jednostkach (35 za-
rządach dróg oraz u siedmiu 
zarządców) administrujących 
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wszystkimi kategoriami dróg. 
Dotyczyła ona lat 2014–2015 
(I kwartał).

Ochrona zabytków 
w oprcowaniach 
planistycznych

NIK sprawdziła czy plano-
wane w gminach inwestycje 
nie wpływają negatywnie na 
zabytki i ich otoczenie. Oce-
niono m.in.: ochronę zabyt-
ków w opracowaniach plani-
stycznych gmin; prowadzenie 
ewidencji cennych historycz-
nie miejsc i budynków; wy-
wiązywanie się przez gminy 
z obowiązku sporządzenia 
programu opieki nad zabyt-
kami; stosowanie procedur 
związanych z wydawaniem 
decyzji o lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego i decyzji 
o warunkach zabudowy w stre-
fach ochrony konserwatorskiej. 
Kontrolę, która obejmowała 
okres od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2013 r., prze-
prowadzono w 12 urzędach 
gmin z terenu województwa 
podkarpackiego. 

Zadania oświatowe

Izba sprawdziła wykonanie 
wybranych zadań oświato-
wych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Badanie 
dotyczyło przede wszystkim 
zapewnienia szkołom i placów-

kom oświatowym warunków 
do realizacji ich zadań statu-
towych oraz wykorzystania 
środków publicznych na ten cel 
w latach szkolnych 2011–2014. 
Kontrolą objęto 30 urzędów 
gmin, przeprowadzono rów-
nież oględziny w 93 szkołach 
prowadzonych przez spraw-
dzane gminy. Czynności ba-
dawcze przeprowadzono rów-
nież w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej (MEN); analizie 
poddano też działania Mini-
stra Finansów.

Podstawowe zadania 
władzy publicznej

Celem kontroli było sprawdze-
nie czy zlecanie prac przez or-
gany władzy publicznej innym 
podmiotom oraz własnym pra-
cownikom było uzasadnione 
i przyniosło oczekiwane efekty 
przy zachowaniu zasady nale-
żytego zarządzania finansa-
mi. Badaniem objęto umowy 
zawierane z osobami będący-
mi etatowymi pracownikami 
jednostki, z innymi osobami 
fizycznymi oraz z podmiotami 
gospodarczymi. Sprawdzono, 
czy zlecanie zadań tym oso-
bom i podmiotom było celo-
we, tj. czy służyło realizacji 
zadań statutowych jednostki 
oraz czy efekty prac zostały 
wykorzystane. Ponadto ba-
dano, czy działania jednost-
ki w zakresie zlecania zadań 

były gospodarne, w jaki spo-
sób wyłaniano wykonawców 
prac i ustalano ich wynagro-
dzenie. Kontrola została prze-
prowadzona w trzech mini-
sterstwach, dwóch urzędach 
wojewódzkich oraz w dzie-
więciu sądach rejonowych 
i okręgowych. Obejmowała 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 
30 czerwca 2015 r. 

Wykorzystanie broni 

Oceniono wykorzystanie broni 
przez wybrane służby i straże, 
jak też nadzór organów pań-
stwa nad jej reglamentacją. 
Kontrolą objęto wewnętrzne 
regulacje prawne dotyczące 
broni, w tym zasady wyposa-
żania w nią funkcjonariuszy; 
zasady jej przechowywania, 
a w szczególności zabezpie-
czenia przed utratą bądź do-
stępem do niej osób niepowo-
łanych oraz zasady szkolenia 
strzeleckiego. Skontrolowano 
również bazę i dokumentację 
szkolenia strzeleckiego oraz 
sprawozdania z jego realiza-
cji. W jednostkach Policji i Ko-
mendzie Głównej Żandarmerii 
Wojskowej zbadano ponadto 
funkcjonowanie systemów 
informatycznych utworzo-
nych w celu rejestracji danych 
podmiotów i osób fizycznych, 
które wystąpiły i otrzymały po-
zwolenie na broń oraz dane tej 
broni, a ponadto dokumenta-
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cję kontroli podmiotów i osób 
fizycznych w zakresie warun-
ków przechowywania posiada-
nej broni. Kontrola dotyczyła 
okresu od 1 stycznia 2014 r. do 
30 czerwca 2015 r.

Budowle piętrzące

Izba objęła kontrolą budowle 
piętrzące wodę I i II klasy waż-
ności (m.in. śluzy, jazy i zapory) 
należące do Skarbu Państwa 
i zarządzane przez regionalne 
zarządy gospodarki wodnej. 
Badania, które dotyczyły lat 
2013–2014, przeprowadzo-
no w 16 jednostkach, w tym: 
w Krajowym Zarządzie Gospo-
darki Wodnej, Głównym Urzę-
dzie Nadzoru Budowlanego, 
Instytucie Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej – Państwo-
wym Instytucie Badawczym, 
sześciu regionalnych zarządach 
gospodarki wodnej i siedmiu 
wojewódzkich inspektoratach 
nadzoru budowlanego. 

Kształcenie lekarzy

Analizie poddano system 
kształ cenia i szkolenia zawodo-
wego kadr medycznych, który 
ma przygotować odpowiednią 
liczbę specjalistów, stosownie 
do zmieniających się potrzeb 
zdrowotnych społeczeństwa. 
Sprawdzono m.in. czy: okre-
ślono zapotrzebowanie na spe-
cjalistów w poszczególnych 

obszarach ochrony zdrowia; 
podjęto skuteczne działania 
w celu zahamowania emigracji 
lekarzy i pielęgniarek; prawi-
dłowo finansowano kształcenie 
kadr medycznych oraz czy za-
pewniono prawidłowy nadzór 
nad uczelniami i kształceniem; 
systemy rekrutacyjne poszcze-
gólnych uczelni funkcjonowa-
ły prawidłowo; zapewniono 
zgodność procesu kształcenia 
z obowiązującymi standarda-
mi. Czynności badawcze prze-
prowadzono w 15 podmiotach: 
Ministerstwie Zdrowia, Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, sześciu uczelniach 
medycznych oraz siedmiu urzę-
dach wojewódzkich. Kon-
trolą objęto lata 2013–2015, 
a w przypadku uczelni me-
dycznych – lata akademickie 
2012/2013–2015/2016 (do 
czasu zakończenia czynności 
kontrolnych). 

Oddziaływanie 
na środowisko

Zbadano prawidłowość prze-
prowadzania przez organy 
jednostek samorządu teryto-
rialnego strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko 
oraz prowadzenia publicznie 
dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierają-
cych informacje o środowi-
sku i jego ochronie. Kontrolą 
objęto 30 jednostek, w tym: 

Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska, sześć urzędów 
marszałkowskich i 23 urzę-
dy gmin. 

Opieka przedszkolna

Sprawdzono wykonywanie 
przez gminy z woj. podlaskie-
go zadań dotyczących zapew-
nienia miejsca w przedszko-
lach publicznych dzieciom 
w  wieku przedszkolnym, 
w tym od 1 września 2015 r. 
wszystkim czterolatkom, a do-
celowo od 1 września 2017 r. 
wszystkim dzieciom w wieku 
3–5 lat oraz przeprowadze-
nia transparentnego procesu 
rekrutacji do przedszkoli pu-
blicznych. Czynności kontrol-
ne przeprowadzono w okresie 
od 15 czerwca do 30 września 
2015 r. w dziewięciu urzędach 
gmin (miast), Zespole Obsługi 
Szkół w Piątnicy oraz 20 przed-
szkolach publicznych. Kontrola 
dotyczyła lat 2014–2015 (do 
zakończenia czynności kon-
trolnych). 

Programy specjalne 
dla bezrobotnych

Programy specjalne zostały 
zdefiniowane w ustawie o pro-
mocji zatrudnienia jako zespół 
działań mających na celu do-
stosowanie posiadanych lub 
zdobycie nowych kwalifikacji 
i umiejętności zawodowych 
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oraz wsparcie zagrożonych li-
kwidacją lub istniejących i two-
rzonych miejsc pracy. Celem 
głównym kontroli było zbada-
nie, na ile realizowane progra-
my specjalne są skutecznym 
i efektywnym instrumentem 
aktywizacji zawodowej bezro-
botnych, osób poszukujących 
pracy lub zagrożonych utratą 
pracy. Kontrolą prowadzoną 
w II i III kwartale 2015 r. ob-
jęto 15 powiatowych urzę-
dów pracy, po trzy z terenu 
województw: kujawsko-po-
morskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego, warmiń-
sko-mazurskiego i zachod-
niopomorskiego. Czynności 
badawcze dotyczyły okresu 
od 1 stycznia 2011 r. do dnia 
zakończenia kontroli.

Reagowanie Policji 
na zgłoszenia

Najwyższa Izba Kontroli spra-
wdziła, czy obowiązujący 
w Policji system przyjęcia zgło-
szeń obywateli zapewnia nie-
zwłoczne podjęcie właściwych 
decyzji. Kontrolę przeprowa-
dzono w Komendzie Głównej 
Policji, w sześciu komendach 
wojewódzkich, sześciu miej-
skich, sześciu powiatowych 
oraz w 23 podległych im komi-
sariatach Policji zlokalizowa-
nych na terenie województw: 
małopolskiego, podkarpackie-
go, śląskiego, świętokrzyskie-

go, wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego. Oceniono 
organizację systemu służb 
dyżurnych i nadzór nad nim, 
warunki kadrowe i technicz-
ne, funkcjonowanie systemów 
teleinformatycznych oraz ob-
sługę zgłoszeń obywateli. Ba-
dania kontrolne obejmowały 
lata 2013–2015 (do czasu za-
kończenia czynności kontro-
lnych, tj. do 30 lipca 2015 r.), 
przy czym dotyczyły one także 
dokumentów i zdarzeń wcze-
śniejszych w przypadkach, gdy 
miały one bezpośredni wpływ 
na zdarzenia będące przed-
miotem kontroli.

Utrzymanie 
i remonty dróg

Izba oceniła wykonywanie 
przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) zadań związanych 
z utrzymaniem i remontami 
dróg. W centrali GDDKiA 
oraz jej oddziałach w Gdań-
sku, Krakowie, Olsztynie, 
Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu 
sprawdzono m.in. przygotowa-
nie organizacyjne i finansowe 
do realizacji zadań zarządcy 
dróg krajowych w zakresie ich 
utrzymania i przeprowadzania 
remontów, a także działania 
dotyczące zwiększenia kom-
fortu i bezpieczeństwa kie-
rowców. Czynności badaw-
cze objęły również Minister-

stwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Oceniono skuteczność nadzoru 
ministerstwa nad GDDKiA, 
zapewnienie środków na fi-
nansowanie zadań związanych 
z utrzymaniem i remontami 
dróg krajowych, działania 
na rzecz określenia spójnych 
celów w przedmiotowym za-
kresie. Okres objęty kontrolą 
obejmował okres 2013–2015 
(I półrocze).

Infrastruktura 
przeciwpowodziowa

Inspektorzy Izby sprawdzili, 
czy administracja publiczna 
województwa podkarpackiego 
należycie dba o infrastrukturę 
przeciwpowodziową. Kontrolą 
objęto 14 jednostek admini-
stracji, w tym: Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki w Rze-
szowie, Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Rzeszowie, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pod-
karpackiego w Rzeszowie oraz 
11 gmin. Czynności kontrolne 
dotyczyły lat 2010–2014.

Inwestycje  
w pasie nadbrzeżnym

Sprawdzono realizację przez 
organy administracji publicznej 
zadań dotyczących planowa-
nia przestrzennego, nadzoru 
budowlanego oraz gospoda-
rowania nieruchomościami 
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w pasie nadbrzeżnym nad-
morskich miejscowości tu-
rystycznych. Celem badania 
była również identyfikacja oraz 
wskazanie możliwości wystę-
powania mechanizmów ko-
rupcjogennych związanych 
z kontrolowaną działalnością. 
Sprawdzono w sumie 17 jed-
nostek, w tym: 4 starostwa 
po wiatowe, 8 urzędów gmin, 
4 powiatowe inspektoraty nad-
zoru budowlanego oraz 1 gmin-
ny ośrodek sportu i rekreacji. 
Czynności badawcze objęły 
okres od 1 stycznia 2013 r. do 
31 marca 2015 r. 

Nadzór nad obrotem 
produktami leczniczymi

Celem kontroli była ocena re-
alizacji przez organy Państwo-
wej Inspekcji Farmaceutycznej 
zadań określonych w Prawie 
farmaceutycznym. Sprawdzono 
w szczególności: przygotowanie 
organizacyjne, kadrowe i finan-
sowe Inspekcji Farmaceutycz-
nej; prawidłowość i skuteczność 
nadzoru farmaceutycznego; 
współpracę z samorządem apte-
karskim oraz innymi organami 
i inspekcjami. Kontrolą objęto 
Główny Inspektorat Farmaceu-
tyczny oraz sześć Wojewódz-
kich Inspektoratów Farmaceu-
tycznych. Inspektorzy zbadali 
także, jak w latach 2012–2015 

wyglądał nadzór Ministra Zdro-
wia nad prawidłową dystrybu-
cją i zaopatrzeniem pacjentów 
w refundowane leki. 

Fundusz Wczasów 
Pracowniczych

Izba przeprowadziła kontrolę 
działań Ministra Skarbu Pań-
stwa zmierzających do usta-
wowego uregulowania upraw-
nień do mienia byłego Fun duszu 
Wczasów Pracowniczych w la-
tach 2004–2014 oraz działań 
spółki Fundusz Wczasów Pra-
cowniczych dotyczących do-
konywania przekształceń wła-
snościowych, w tym zbywa-
nia majątku byłego Funduszu 
i sprawowania nadzoru nad tym 
procesem w latach 1997–2015. 
Kontrolę przeprowadzono 
w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa oraz w siedzibie spółki 
FWP. Badaniem miała być rów-
nież objęta Fundacja Porozu-
mienie z Poznania, która jest 
większościowym udziałowcem 
spółki Fundusz Wczasów Pra-
cowniczych, jednak do kontroli 
nie doszło. 

Ochrona 
cudzoziemców

Analizie poddano działania 
organów administracji pań-
stwowej dotyczące udzielania 

ochrony cudzoziemcom prze-
bywającym w Polsce. Oceniono 
m.in. sprawność prowadze-
nia postępowań uchodźczych 
i zapewnienie cudzoziemcom 
należnych im praw. Kontrolę 
przeprowadzono w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych, 
Urzędzie do Spraw Cudzo-
ziemców, Radzie do Spraw 
Uchodźców, Komendzie 
Głównej Straży Granicznej, 
Nadwiślańskim Oddziale Stra-
ży Granicznej w Warszawie. 
Czynności badawcze objęły 
okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 30 czerwca 2014 r., oraz 
działania i zdarzenia zaistniałe 
przed i po podanym okresie, 
mające bezpośredni związek 
z zagadnieniami będącymi 
przedmiotem kontroli.

Narodowy 
Fundusz Zdrowia

Oceniono skuteczność działań 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia (NFZ) na rzecz poprawy 
dostępności świadczeń oraz 
efektywności wykorzysta-
nia środków przewidzianych 
w planie finansowym NFZ 
na 2014 r. Kontrolę przepro-
wadzono w siedzibie głównej 
oraz czterech oddziałach wo-
jewódzkich Narodowego Fun-
duszu Zdrowia.

(red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w lutym i marcu 2016 r., <www.nik.gov.pl>.

Nr 2/marzec-kwiecień/2016 119 



120 KONTROLA PAŃSTWOWA

Państwo 
i społeczeństwo

Definicja MŚP w przepisach UE 
a specyfika przedsiębiorstw polskich

Wdrażanie środków wspierających rozwój MŚP

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zakresu legalnej definicji 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przyjętej w przepisach Unii 
Europejskiej (UE) w odniesieniu do specyfiki przedsiębiorstw w Polsce.  
Definicja ta jest ściśle powiązana z przepisami dotyczącymi pomocy  
państwa, określonymi w  prawie UE, dlatego w  literaturze polskiej 
brakuje analiz odnoszących się wprost do specyfiki otoczenia praw-
nego w  Polsce, na przykład w  zakresie charakteru prawno-organi-
zacyjnego „spółki cywilnej”, czy w stosunku do mnogości legalnych  
definicji MŚP w regulacjach krajowych. Z uwagi na powyższe, celem 
przeprowadzonych w artykule analiz jest wskazanie zasad wyodręb-
niania przedsiębiorstw, które powinny korzystać z pomocy państwa 
(z uwzględnieniem instytucji charakterystycznych wyłącznie dla pol-
skiego systemu prawnego) oraz obszarów, które wywołują wątpliwości 
w zakresie stosowania definicji MŚP.
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DARIUSZ KOWALSKI

Wprowadzenie
Terminy mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa są powszechnie przyjmowane 
zarówno w naukach prawnych, ekono-
micznych, jak i w obrocie gospodarczym. 
Pomimo to nie można mówić o ich jedno-
znacznym pojmowaniu. Każda definicja 
MŚP polega na wyodrębnieniu spośród 
ogółu gospodarki tylko części podmiotów, 
w związku z czym powstaje problem, które 
przedsiębiorstwa zaliczyć do tego sektora, 
a które nie. 

Właściwe zdefiniowanie sektora MŚP 
może być narzędziem skutecznego wdraża-
nia środków pomocowych oraz programów 
wspierających rozwój tego typu przedsię-
biorstw i może się przyczynić do osiągnię-
cia bardziej ukierunkowanej pomocy pań-
stwa przez udzielanie wsparcia wyłącz-
nie podmiotom potrzebującym. Podjęcie 
problemu jest szczególnie istotne z uwagi 
na znaczenie tego sektora dla polskiej go-
spodarki. Przedsiębiorstwa te wytwa-
rzają znaczną część produktu krajowego 

brutto (PKB), generują miejsca pracy oraz 
przyczyniają się do rozwoju regionalne-
go. W 2012 r. udział MŚP w tworzeniu 
PKB wyniósł 48,5%1. Jednocześnie MŚP 
w gospodarce Polskiej stanowią aż 99,8% 
wszystkich przedsiębiorstw, a zatem obej-
mują niemal ogół podmiotów gospodar-
czych. Warto zauważyć, że duże przedsię-
biorstwa pod względem liczebności tworzą 
margines o nieproporcjonalnie wysokim 
udziale zarówno w zatrudnieniu, jak i we 
wzroście gospodarczym. Polityka wobec 
MŚP opiera się w związku z tym nie tylko 
na przekonaniu o ich istotnym udziale 
w rozwoju gospodarczym, ale i na zało-
żeniu o ich nie w pełni wykorzystanym 
potencjale2.

Konceptualizacja pojęcia MŚP
Objęcie części przedsiębiorstw defini-
cją MŚP najczęściej opiera się na podsta-
wie kryteriów ilościowych3 lub jakościo-
wych4, przez przyjęcie właściwych prze-
słanek finansowych lub organizacyjnych. 
Odmienności przy określaniu kryteriów 
w definicjach MŚP wynikają z celu, dla 

1 Raport�o�stanie�sektora�małych�i�średnich�przedsiębiorstw�w�Polsce�w�latach�2013–2014, Polska Agen cja  
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, s. 15. Mimo że Główny Urząd Statystyczny publikuje 
z dużym opóźnieniem dane, na podstawie których możliwe jest określenie udziału MŚP w wytwarzaniu 
PKB, to należy zauważyć, że udział ten jest stabilny i w poszczególnych latach wynosił: w 2004 r. – 48,6%, 
w 2006 – 47,8%, w 2008 r. – 47,2%, w 2010 r. – 47,6%.

2 M. Gancarczyk: Wsparcie�publiczne�dla�MŚP.�Podstawy�teoretyczne�a�praktyka�gospodarcza, Warszawa 
2010, s. 9.

3 Kryteria ilościowe są częściej stosowane w przypadku definicji legalnych, natomiast w przypadku definicji 
ekonomicznych na potrzeby analityczne i badawcze często przyjmowane są kryteria o charakterze 
jakościowym. W obecnie funkcjonujących definicjach MŚP w prawie polskim i UE przeważają kryteria 
ilościowe, a za kryterium jakościowe można jedynie uznać samodzielność przedsiębiorstwa.

4 Kryteria jakościowe, jako uzupełnienie kryteriów ilościowych, wstępowały np. w raporcie J. E. Boltona 
Report� of� the� Committee� of� Inquity� of� Small� Firms, Londyn 1971, s. 19, jako względnie mały udział 
w rynku oraz konieczność kierowania przedsiębiorstwem osobiście przez właściciela. Więcej o kryteriach 
jakościowych A. Bielawska: W�kwestii�pojęcia�małe�i�średnie�przedsiębiorstwa,�[w:] A. Bielawska (red.): 
Uwarunkowania�rynkowe�rozwoju�mikro,�małych�i�średnich�przedsiębiorstw�–�mikrofirma�2011.�Systemy�
finansowania�i�oceny, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług” nr 62/2011.
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którego podmioty te są wyodrębnione. 
Można wyróżnić dwa rodzaje celów, a mia-
nowicie cele o charakterze ekonomicznym 
oraz prawnym.

W naukach ekonomicznych przyczyną 
wyodrębnienia z ogółu podmiotów gospo-
darczych sektora MŚP jest chęć obserwo-
wania wpływu tej części przedsiębiorstw 
na główne wskaźniki ekonomiczne. Takie 
analizy, o charakterze statystycznym, prze-
prowadzane są zazwyczaj na potrzeby in-
stytucji kreujących politykę gospodarczą 
i pozwalają na dokonywanie świadomych 
i właściwych decyzji gospodarczych, na 
przykład przy ustalaniu obciążeń fiskal-
nych. Natomiast w naukach prawnych 
przyczyną przyjęcia legalnej definicji MŚP 
jest w szczególności wyznaczenie zakresu 
podmiotów, dla których państwo tworzy 
korzystniejsze warunki funkcjonowania. 
Na potrzeby niniejszego artykułu w dal-
szej części analizie zostanie poddana le-
galna definicja MŚP zarówno w kontekście 
przepisów UE, jak i przepisów polskich.

Legalna definicja MŚP w prawie UE
Problemy jednolitości definicji w całej UE

Określenie jednolitej definicji MŚP w całej 
Unii Europejskiej budzi kontrowersje wy-
nikające z różnego statusu przedsiębiorstw 
w poszczególnych państwach. Szczególną 
uwagę na ten fakt zwracają ekonomiści, 

dla których zakres legalnej definicji nie ma 
odzwierciedlenia w danych statystycznych 
odnoszących się do charakteru działalności 
tego rodzaju przedsiębiorstw. Wynika to 
z odmiennego udziału w gospodarce pod-
miotów o określonej wielkości, na przykład 
podmioty o obrocie 50 mln euro rocznie 
w gospodarce niemieckiej stanowią średnie 
przedsiębiorstwa, natomiast w gospodarce 
polskiej można je uznać za przedsiębior-
stwa duże (biorąc pod uwagę cechy or-
ganizacyjne oraz udział tych podmiotów 
w gospodarce)5. Rozróżnienie definicji ze 
względu na obszar, na którym działa przed-
siębiorstwo, byłoby jednak niekorzystne, 
ponieważ (z uwagi na swobodę prowadze-
nia działalności gospodarczej w UE) mo-
głoby prowadzić do sztucznego przenosze-
nia działalności gospodarczej do tych kra-
jów, w których ustawodawstwie definicja 
MŚP jest korzystniejsza, co pozwoliłoby 
na zaklasyfikowanie przedsiębiorstwa do 
MŚP, a w konsekwencji na uzyskanie po-
mocy państwa. Dlatego przy określaniu 
legalnej definicji MŚP za priorytet należy 
uznać spójność całego prawa UE i na tym 
poziomie przyjąć jednolitą definicję.

W prawie europejskim jednolite poję-
cie MŚP określone zostało po raz pierw-
szy6w zaleceniu Komisji nr 96/280/WE, 
dotyczącym definicji małych i średnich 
przedsiębiorstw7. Wcześniej poszczególne 

5 Takie stanowisko zostało przedstawione na panelach dyskusyjnych w ramach Kongresu Bankowości De-
talicznej, 9-10 listopada 2011 r. w Warszawie – materiały niepublikowane.

6 Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki zaobserwowano już na przełomie lat 70. i 80. XX w. Wspólnota 
Europejska ogłosiła rok 1983 Europejskim Rokiem Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Rzemiosła, 
natomiast w czerwcu 1986 r. Rada Europejska powołała niezależny zespół zadaniowy ds. małych i średnich 
przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

7 Zalecenie Komisji nr 96/280/WE z 3.04.1996 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.Urz.WE L 107 z 30.04.1996, s. 4), przywoływane dalej jako „zalecenie nr 96/280/WE”.
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państwa członkowskie tworzyły ad hoc, 
na podstawie lokalnej praktyki, regulacje 
wyznaczające sektor MŚP bądź bazowały 
na zasadach określonych w obowiązujących 
wówczas wytycznych o pomocy państwa 
dla MŚP8. Praktyka taka prowadziła do 
nierówności pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami przedsiębiorców. 

Komisja 6 maja 2003 r. przyjęła nowe 
zalecenie nr 2003/361/WE, dotyczą-
ce definicji przedsiębiorstw mikro, ma-
łych i średnich9, w którym uwzględnio-
no zmiany w rozwoju gospodarczym od 
czasu wejścia w życie zalecenia nr 96/280/
WE. Nowe zalecenie zaczęło obowiązy-
wać od 1 stycznia 2005 r. i ma zastoso-
wanie do polityki, programów i działań, 
jakie Komisja realizuje wobec sektora 
MŚP. Dla państw członkowskich stoso-
wanie tej definicji jest dobrowolne, jednak 
Komisja, Europejski Bank Inwestycyjny 
oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny 
zachęcają do stosowania jej w możliwie 
najszerszy sposób. 

Zgodnie z powyższym zaleceniem, 
do MŚP zalicza się przedsiębiorstwa za-
trudniające mniej niż 250 pracowników 
i których roczny obrót nie przekracza 
50 mln euro lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 43 mln euro. Dodatkowo 
przy określaniu statusu przedsiębior-
stwa powinno się ustalić, czy jest ono 

przedsiębiorstwem samodzielnym. Po-
nadto w zaleceniu wprowadzono defini-
cję przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że 
definicja ta została wprost przeniesiona do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 
z 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu10, odnoszącego się do pomocy 
państwa na rzecz sektora MŚP w okresie 
programowania 2014–2020. Dlatego w za-
kresie publicznego wsparcia MŚP wskazane 
przepisy rozporządzenia mają charakter 
wiążący i stanowią punkt odniesienia przy 
definiowaniu sektora MŚP w Polsce.

Przesłanki włączenia przedsiębiorstw 
do sektora MŚP

We wskazanej definicji MŚP kluczowym 
elementem jest posiadanie statusu przed-
siębiorstwa. Za przedsiębiorstwo uznaje 
się każdy podmiot prowadzący działal-
ność gospodarczą, bez względu na jego 
formę prawną. Zgodnie ze stanowiskiem 
organów UE, przedsiębiorstwo rozumia-
ne jest jako jednostka ekonomiczna11 i nie 
jest ważne, czy podmiot stanowi jednost-
kę w sensie formalnym, czy organizacyj-
nym, ponieważ przy ocenie jego statusu 
rozważa się przede wszystkim zdolność 
do podejmowania niezależnych decyzji 
ekonomicznych12.

8 Wytyczne o pomocy państwa dla MŚP (Dz.Urz.WE C 213 z 19.08.1992, s. 2).
9 Zalecenie Komisji nr 2003/361/WE z 6.05.2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych 

i średnich (Dz.Urz.UE L 124 z 20.05.2003, s. 36), przywoływane dalej jako „zarządzenie nr 2003/361/WE”.
10 Dz.Urz.UE L 187 z 26.06.2014, s.1 – rozporządzenie nr 651/2014.
11 Wyrok SPI z 14.10.2004 r. w sprawie Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG przeciwko Komisji, T-137/02.
12 K. Skowyra: Małe� (i� średnie)� jest� piękne... O� stosowaniu� komisyjnej� definicji� małych� i� średnich�

przedsiębiorstw�w�dziedzinie�pomocy�państwa,�[w:] B. Kurcz (red.): Pomoc�państwa.�Wybrane�zagadnienia,�
Warszawa 2009, s. 23.
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Kolejną przesłanką jest liczba zatrudnio-
nych osób. Kryterium to określa zarówno 
przynależność do sektora MŚP, jak i do po-
szczególnych jego podsektorów. Definicja 
zawarta w rozporządzeniu nr 651/2014 
stanowi, że do MŚP zalicza się przed-
siębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 
250 pracowników (mikro do 10 pracowni-
ków, małe do 50 pracowników, średnie do 
250 pracowników). Zgodnie z art. 5 załącz-
nika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014, 
przy ustaleniu liczby osób zatrudnionych 
uwzględnia się: pracowników; osoby pra-
cujące dla przedsiębiorstwa, podlegające 
mu i uważane za pracowników na mocy 
prawa krajowego; właścicieli; kierowników; 
partnerów prowadzących regularną dzia-
łalność w przedsiębiorstwie i czerpiących 
z niego korzyści finansowe13.

Liczbę pracowników określa się w rocz-
nych jednostkach roboczych, to jest liczbą 
osób zatrudnionych na pełny etat, w nie-
pełnym wymiarze godzin oraz sezonowo 
w przedsiębiorstwie w ciągu całego okresu 
referencyjnego. Każda osoba zatrudnio-
na na pełny etat przez przedsiębiorstwo 
w ciągu całego roku referencyjnego stanowi 
jedną jednostkę roboczą. Przy obliczeniu 
rocznych jednostek roboczych należy brać 
pod uwagę proporcjonalny udział pracy 
osób, które nie przepracowały pełnego 
roku, pracowników zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze godzin oraz pracowni-
ków sezonowych.

Warte podkreślenia jest wyłączenie 
spośród osób zatrudnionych studentów 
odbywających szkolenie zawodowe oraz 
osób odbywających praktykę. Wyłączenie 
to zostało wprowadzone, aby nie zniechę-
cać pracodawców do zatrudniania osób 
wchodzących na rynek pracy. Do obli-
czenia liczby pracowników nie wlicza się 
również osób przebywających na urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym. 
W przypadku wystąpienia wątpliwości 
co do statusu poszczególnych pracowników 
wiążąca jest zasada, że do ich oceny stosuje 
się właściwe przepisy prawa krajowego.

Następną przesłanką włączenia przedsię-
biorstw do sektora MŚP jest nieprzekroczenie 
właściwych progów finansowych. W defini-
cjach UE przewidziano dwa kryteria finanso-
we będące podstawą określenia skali dzia-
łalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. 
Pierwsze dotyczy rocznego obrotu14, drugie 
– całkowitej sumy bilansowej15. Kryterium 
rocznego obrotu ustalone jest na poziomie 
50 mln euro dla średnich przedsiębiorstw, 
10 mln euro dla małych przedsiębiorstw 
oraz 2 mln euro dla mikroprzedsiębiorstw. 
Pułap sumy bilansowej określony został na 
43 mln euro dla średnich przedsiębiorstw 
i odpowiednio 10 mln euro dla małych oraz 
2 mln euro dla mikroprzedsiębiorstw. Aby 
dane przedsiębiorstwo zakwalifikować do 
sektora MŚP, nie musi ono jednocześnie speł-
niać obu kryteriów finansowych i może jeden 
ze wskazanych progów przekroczyć. 

13 Analogiczne rozwiązania obowiązywały na gruncie rozporządzenia nr 800/2008.
14 Roczny obrót wylicza się przez oszacowanie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze swojej działalności 

operacyjnej w ciągu roku, który jest brany pod uwagę po odjęciu od niego podatku od towarów i usług 
oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem.

15 Suma bilansowa rozumiana jako łączna wartość aktywów albo pasywów danego przedsiębiorstwa.
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Zgodnie z definicją UE, dane stosowane 
do określania liczby pracowników i kwot 
finansowych odnoszą się do ostatniego 
zatwierdzonego okresu obrachunkowego 
i obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia 
się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg 
rachunkowych. Uzyskanie lub utrata sta-
tusu średniego, małego lub mikroprzed-
siębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy 
zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch 
kolejnych okresów obrachunkowych. 

Samodzielność przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa niezależne
Ostatnią wskazaną przesłanką zaliczenia 
danego podmiotu gospodarczego do MŚP 
jest określenie jego samodzielności gospo-
darczej. Przyczyną wprowadzenia do de-
finicji tego ograniczenia jest zapobieżenie 
próbom obejścia progów zatrudnienia oraz 
finansowych przez kreowanie pozornej 
struktury własnościowej lub decyzyjnej 
przedsiębiorstw. Pozwala to na udzielanie 
wsparcia państwa dla podmiotów rzeczywi-
ście takiej pomocy potrzebujących. Zgodnie 
z definicją UE, badaniu podlega, czy dane 
przedsiębiorstwo jest niezależne, to znaczy, 
czy nie jest przedsiębiorstwem związanym 
ani przedsiębiorstwem partnerskim.

Przedsiębiorstwa niezależne to podmio-
ty niemające powiązań własnościowych 
z innymi przedsiębiorstwami bądź też po-
siadające mniej niż 25% kapitału lub głosów 
(w zależności, która wielkość jest większa) 

w innych przedsiębiorstwach16. Część pod-
miotów, z uwagi na charakter i rodzaj pro-
wadzonej działalności, została wyłączona 
z zaliczania ich udziałów do oszacowania 
progów niezależności. Do tych uprzywi-
lejowanych podmiotów należą między in-
nymi: publiczne korporacje inwestycyjne; 
spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka 
oraz osoby fizyczne lub grupy osób prowa-
dzące regularną działalność inwestycyjną 
podwyższonego ryzyka; wyższe uczelnie 
lub ośrodki badawcze nienastawione na 
zysk; niezależne władze lokalne i jednost-
ki administracyjne z rocznym budżetem 
poniżej 10 mln euro oraz liczbą mieszkań-
ców poniżej 5000.

Niniejsze odstępstwo od progów nieza-
leżności wydaje się słuszne i pożyteczne. 
Celem wprowadzenia wskazanych wy-
jątków jest zachęcenie przedsiębiorstw 
do współpracy z wymienionymi instytu-
cjami bez utraty statusu MŚP, co może 
się przyczyniać do poprawienia finanso-
wania i rozwoju innowacyjności przed-
siębiorstw. Należy jednak zauważyć, że 
w przepisach UE nie wskazano precy-
zyjnej definicji instytucji wyłączonych. 
W celu uwzględnienia różnic pomiędzy 
państwami członkowskimi, wynikających 
z odmiennego definiowania wyłączonych 
podmiotów, przyjęto praktykę stosowania 
regulacji krajowych. Działanie to ma na 
celu zapobieżenie próbom obejścia defi-
nicji MŚP17. Powyższe rozwiązanie budzi 

16 Niezależne są także podmioty, w których inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub 
głosów (w zależności, która wielkość jest większa).

17 W praktyce najczęściej są to inwestorzy, którzy prowadzą obrót papierami wartościowymi na dużą skalę 
w imieniu indywidualnych inwestorów i nie uczestniczą bezpośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami, 
w które lokują kapitał. Jako przykład inwestorów instytucjonalnych można podać fundusze emerytalne.
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kontrowersje. Można bowiem stwierdzić, 
że na poziomie UE brakuje kontroli nad 
poszczególnymi wyłączeniami z uwagi na 
brak właściwych definicji. Sytuacja taka 
może powodować deficyt definicji tych 
instytucji na gruncie prawa krajowego, 
a w konsekwencji obejście kryteriów de-
finicji MŚP. Pomimo wskazanych zarzutów, 
należy uznać, że brak definicji podmio-
tów wyłączonych jest korzystny. Jest to 
świadome działanie prawodawcy, którego 
celem jest uwzględnienie różnic pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami w różnych 
państwach członkowskich. 

Przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane
Zgodnie z definicją UE, przedsiębiorstwo 
partnerskie nie jest przedsiębiorstwem 
powiązanym i pozostaje z pozostałymi 
przedsiębiorstwami w następującej re-
lacji: posiada samodzielnie lub wspólnie 
z innymi przedsiębiorstwami powiąza-
nymi 25% lub więcej kapitału lub głosów 
w drugim przedsiębiorstwie. Jeżeli partner 
badanego przedsiębiorstwa jest ponadto 
partnerem innego, do obliczeń powinno się 
dodać dane tylko tego partnera, który znaj-
duje się bezpośrednio powyżej (upstream) 
lub poniżej (downstream) potencjalnego 
MŚP w łańcuchu powiązań ekonomicz-
nych. Natomiast w przypadku, gdy partner 

badanego podmiotu jest w stosunku zwią-
zania z innym przedsiębiorstwem, nale-
ży dodać 100% danych przedsiębiorstwa 
związanego do danych przedsiębiorstwa 
partnerskiego18.

W zakresie relacji własnościowych 
z podmiotami publicznymi definicja za-
warta w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
nr 651/2014 stanowi19, że przedsiębior-
stwo nie może być uznane za MŚP, jeżeli 
25% albo więcej jego kapitałów lub gło-
sów jest kontrolowane (bezpośrednio lub 
pośrednio, wspólnie lub indywidualnie) 
przez co najmniej jeden organ publiczny20. 
Ograniczenie to wynika z założenia, że 
podmioty publiczne z natury nie działają 
na takich zasadach, jak podmioty prywat-
ne, w szczególności w zakresie finanso-
wania21. Dlatego w konsekwencji, w razie 
związania z podmiotem publicznym, MŚP 
mogą pośrednio partycypować w korzy-
ściach wynikających ze współpracy z ta-
kimi podmiotami.

Zgodnie z art. 3 załącznika nr 1 do roz-
porządzenia nr 651/2014, za powiązane 
uznaje się przedsiębiorstwo, które: ma 
większość praw głosu w innym przed-
siębiorstwie w roli udziałowca/akcjona-
riusza lub członka; ma prawo wyznaczyć 
lub odwołać większość członków organu 
administracyjnego, zarządzającego lub 

18 K. Skowyra: Małe�jest…, op. cit., s. 25.
19 Wyłączając przypadki specyficznych podmiotów określone w art. 3 ust. 2 pkt 2 załącznika do zalecenia 

nr 2003/361/WE.
20 Zob. także: L. Hancher, P. J. Slot, T. R. Ottervanger: EC�State�Aids, Londyn 2006, s. 608, [za:] K. Skowyra: 

Małe�jest…, op.cit., s. 25.
21 Nawet przy założeniu, że podmioty publiczne działają na zasadach rynkowych w przypadku poszukiwania 

finansowania zewnętrznego, zdolność kredytowa tych przedsiębiorstw jest o wiele wyższa niż 
analogicznej wielkości przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Dlatego przedsiębiorstwa takie, pomimo 
swoich rozmiarów, nie zmagają się z problemami typowymi dla MŚP.
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nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 
ma prawo wywierać dominujący wpływ 
na inne przedsiębiorstwo, zgodnie z umową 
zawartą z tym przedsiębiorstwem lub po-
stanowieniami w jego statucie lub umowie 
spółki; jest udziałowcem/akcjonariuszem 
lub członkiem innego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym można uznać, 
że wyznacznikiem powiązania przedsię-
biorstw jest możliwość wywierania domi-
nującego wpływu na inne przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym 
z wymienionych wyżej związków (z bada-
nym podmiotem) przez inne przedsiębior-
stwa lub za pośrednictwem wskazanych 
powyżej specyficznych inwestorów, rów-
nież są uznawane za powiązane22.

Aby ustalić, czy oceniane przedsię-
biorstwo mieści się w progu zatrudnie-
nia i w pułapach finansowych określonych 
w definicji MŚP, należy dodać 100% da-
nych przedsiębiorstwa powiązanego do 
danych przedsiębiorstwa, którego status 
się ustala. 

Definicja MŚP w decyzjach Komisji 
i orzecznictwie ETS

Mogłoby się wydawać, że przedstawione 
wyżej przesłanki wyodrębnienia sektora 

MŚP są kompletne i stosowanie tej definicji 
nie powinno budzić wątpliwości, w prak-
tyce jednak tak nie jest. Wątpliwości po-
wstają w wyniku prób nadinterpretowania 
definicji przez przedsiębiorców chcących 
pozyskać pomoc państwa. Podstawą pod-
ważania słuszności wsparcia części przed-
siębiorstw jest cel, dla którego stworzona 
została definicja. W preambule zalecenia 
nr 2003/361/WE podkreślono, że celem 
wprowadzenia definicji MŚP była koniecz-
ność odzwierciedlenia rzeczywistej sytu-
acji gospodarczej MŚP oraz wykluczenie 
możliwości udzielania pomocy państwa 
dla podmiotów, które z uwagi na charakter 
prowadzonej działalności nie są prawdzi-
wymi MŚP23. Organy UE, stosując defini-
cję, analizują określone przedsiębiorstwo 
nie tyko przez pryzmat wskazanych prze-
słanek, lecz także celowości przyznania 
pomocy dla przedsiębiorcy.

W celu zobrazowania działań przedsię-
biorców dążących do pozyskania wsparcia 
ze środków publicznych, którzy interpre-
tują definicję MŚP w sposób nieprawi-
dłowy, trzeba przedstawić sprawy rozpa-
trywane prze organy Unii Europejskiej. 
Pierwszym przypadkiem wartym omówie-
nia jest sprawa dotycząca przedsiębiorstwa  

22 Zob. także przykłady z broszury: Nowa�definicja�MŚP.�Poradnik�dla�użytkowników�i�wzór�oświadczenia, 
Komisja Europejska, Bruksela 2006, s. 30.

23 Stanowisko takie wyrażone zostało w orzeczeniach ETS i SPI, np.: wyrok ETS z 24.10.1996 r. w sprawie 
Aannemersbedrijf�P.K.�Kraaijeveld�BV przeciwko Gedeputeerde�Staten�van�Zuid-Holland, C-72/95, pkt 28 
uzasadnienia: „Konieczność jednolitej interpretacji różnych wersji językowych przepisów wspólnotowych 
wymaga, w przypadku rozbieżności między nimi, uwzględnienia również celu, dla którego dane przepisy 
zostały wydane”; wyrok ETS z 15.05.1997 r. w sprawie P�Textil�werke�Deggendorf�GmbH przeciwko Komisji 
Europejskiej, C-355/95, pkt 21 uzasadnienia: „Część normatywna aktu jest nierozerwalnie związana z jego 
uzasadnieniem, w konsekwencji w sytuacji, gdy taki akt jest interpretowany, pod uwagę należy wziąć 
również powody, dla których taka regulacja została przyjęta”; wyrok SPI z 17.09.2007 r. w sprawie Microsoft�
Corporation przeciwko Komisji Europejskiej, T-201/04, pkt 1258 uzasadnienia: „Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem, sentencja zawarta w akcie jest nierozdzielnie związana z jego uzasadnieniem i w razie 
potrzeby powinna być interpretowana przy uwzględnieniu motywów, które doprowadziły do jej przyjęcia”.
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Pollmeier GmbH Malchow24. Właścicielem 
przedsiębiorstwa był Ralf Pollmeier, 
który kontrolował również dziewięć in-
nych przedsiębiorstw. Po złożeniu wnio-
sku o udzielenie wsparcia przez państwo 
członkowskie sprzedał on większość swo-
ich udziałów w jednym z kontrolowanych 
przez siebie przedsiębiorstw. Sprzedane 
udziały nabyła jego siostra oraz jedna osoba 
niespokrewniona. W wyniku sprzedaży 
posiadał on 23,25% udziałów w tym przed-
siębiorstwie, a więc poniżej 25% progu 
udziałów, co oznacza, że przedsiębiorstwo 
to nie zostało wliczone przy uwzględnia-
niu wielkości Pollmeier GmbH Malchow. 
Na podstawie powyższego stanu faktycz-
nego przedsiębiorstwo uzyskało pomoc 
państwa. 

Komisja, analizując powyższy stan fak-
tyczny, uznała Pollmeier GmbH Malchow 
za przedsiębiorstwo zależne. Swoje sta-
nowisko uzasadniła faktem sprawowania 
kontroli tej samej osoby nad pozostałymi 
przedsiębiorstwami oraz tym, że były one 
zaangażowane w ten sam rodzaj działal-
ności gospodarczej25. W przykładzie tym 
beneficjent pomocy nie doświadczał pro-
blemów typowych dla MŚP, ponieważ na-
leżał do grupy przedsiębiorstw wspiera-
jących się wzajemnie, co pozwoliło mu 
przezwyciężać problemy typowe dla MŚP 
bez konieczności wsparcia ze strony pań-
stwa. Dodatkowo Komisja uznała, że przy 
szacowaniu danych do ustalenia statusu 

MŚP należało wziąć pod uwagę przedsię-
biorstwo, którego udziały Ralf Pollmeier 
sprzedał po złożeniu wniosku o wsparcie. 
Przyczyną były wątpliwości, czy sprze-
daż udziałów w tym przedsiębiorstwie nie 
miała faktycznie na celu obejścia definicji 
MŚP. Obliczenia dokonane po włączeniu 
sprzedanego przedsiębiorstwa wykazały, 
że beneficjent formalnie na dzień złożenia 
wniosku o wsparcie nie spełniał przesłanek 
definicji MŚP. Konsekwencją tych usta-
leń była decyzja Komisji, że pomoc dla 
przedsiębiorcy była niezgodna z zasada-
mi wspólnego rynku i nakazała jej zwrot. 

Powyższa sprawa skierowana zosta-
ła do Sądu Pierwszej Instancji (SPI), 
który potwierdził stanowisko Komisji26. 
Uzasadniając swoją skargę, Pollmeier 
GmbH Malchow zwracał uwagę, że 
Komisja niesłusznie w jego ocenie wzięła 
pod uwagę dane sprzedanego wcześniej 
przedsiębiorstwa oraz że niesłusznie uzna-
ła, iż jego przedsiębiorstwo włączone jest 
do szerszej grupy przedsiębiorstw. SPI 
uznał, że Komisja miała prawo do usta-
lenia, czy przedsiębiorstwa należące do 
grupy Pollmeier stanowią jedną grupę ze 
względu na powiązania gospodarcze, czy 
też beneficjent jest przedsiębiorstwem 
autonomicznym. SPI zgodził się z oceną 
Komisji, w której stwierdzono, że relacje 
zachodzące pomiędzy beneficjentem po-
mocy a innymi przedsiębiorstwami będą-
cymi własnością tej samej osoby fizycznej 

24 Decyzja została wydana na gruncie zalecenia nr 96/280/WE, jednak dla analizy na potrzeby niniejszej 
pracy nie ma znaczenia fakt, że część z omawianych decyzji i wyroków wydana była na podstawie zalece-
nia nr 96/280/WE, a część na podstawie zalecenia nr 2003/361/WE.

25 K. Skowyra: Małe�jest…., op.cit., s. 29.
26 Wyrok SPI z 14.10. 2004 r. w sprawie Pollmeier�Malchow�GmbH�&�Co.�KG przeciwko Komisji, T-137/02.
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były inne niż te, które zachodzą w warun-
kach gospodarki rynkowej27.

Kolejna istotna decyzja28 dotyczyła 
przedsiębiorstwa Solar Tech Srl. W sprawie 
tej Włochy notyfikowały Komisję o pro-
jekcie przyznania pomocy publicznej dla 
przedsiębiorstwa, które spełniało prze-
słanki MŚP. Komisja zakwestionowała 
możliwość przyznania pomocy publicznej 
wskazanej spółce, na podstawie przepisów 
dotyczących definicji MŚP. Komisja uzna-
ła, że Solar Tech nie doświadcza utrud-
nień typowych dla MŚP z uwagi na to, że 
przez strukturę własnościową może uzy-
skać wsparcie finansowe i technologicz-
ne grupy Permasteeli. Co istotne, sama 
grupa posiadała w przedsiębiorstwie udział 
w wysokości 24%, a więc formalnie poni-
żej dopuszczalnego poziomu. Dodatkowo 
udziały w przedsiębiorstwie posiadali naj-
ważniejsi zarządzający grupą Permasteeli, 
między innymi jej założyciel, główny udzia-
łowiec, prezes oraz członek rady nadzor-
czej. Ponadto Komisja wzięła pod uwagę 
informacje zawarte w notyfikacji o tym 
wsparciu, że powodem powstania Solar 
Tech i przedsięwzięcia notyfikowanych 
inwestycji było dążenie grupy Permasteeli 
do rozszerzenia oferty handlowej. 

Powyższa decyzja została zaskarżona do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(ETS). Skarżący podnosił, że przedsiębior-
stwo formalnie spełnia wszystkie wymogi 
określone w definicji MŚP29. Uważał, że 
Komisja nie ma możliwości odejścia od 

formalnych wymogów zalecenia i prze-
prowadzenia dodatkowej oceny niewy-
nikającej z zalecenia nr 96/280/WE. 
Zdaniem skarżącego, powołanie się w de-
cyzji Komisji na preambułę zalecenia przy 
ocenie statusu MŚP jest niedopuszczalne, 
ponieważ postanowienia preambuły nie są 
częścią normatywną zalecenia i stanowią 
jedynie deklarację pozbawioną znaczenia 
prawnego. 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
w  wyroku30 podtrzymał stanowisko 
Komisji i potwierdził, że na podstawie pre-
ambuły zalecenia nr 96/280/WE (akapit 
18, 19 i 22) przedsiębiorstwo, aby być uzna-
ne za MŚP, musi rzeczywiście napotykać 
problemy wynikające z takiego statusu. 
Trybunał uznał ocenę Komisji, w której 
stwierdzono, że Solar Tech nie odczuwał 
trudności typowych dla MŚP dzięki swym 
powiązaniom z grupą Permasteeli. ETS 
przyznał, że kryteria kwalifikacji przed-
siębiorcy jako MŚP należy stosować 
z uwzględnieniem celu, dla którego MŚP 
objęte są korzystniejszymi zasadami przy-
znawania pomocy publicznej. Celem tym 
jest przede wszystkim udzielenie wsparcia 
przedsiębiorstwom, dla których rozmiar 
działalności jest przyczyną szeregu trud-
ności w dostępie do czynników produk-
cji oraz implikuje słabszą pozycję rynko-
wą. W rezultacie przedsiębiorcy, którzy 
spełniają formalne przesłanki uznania za 
MŚP, lecz działają w ramach dużej grupy 
kapitałowej, zapewniającej im warunki 

27 K. Skowyra: Małe�jest…., op.cit., s. 30.
28 Decyzja Komisji nr 2001/779/EC z 15.11.2000 r. (Dz.Urz.WE L 292 z 9.11.2001, s. 45).
29 Spełnianie wymogów formalnych MŚP zostało również potwierdzone we wskazanej decyzji Komisji.
30 Wyrok ETS z 29.04.2004 r. w sprawie Włochy przeciwko Komisji, C-91/01.
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działalności podobne jak w przypadku du-
żych przedsiębiorstw, nie mogą korzystać 
ze zwiększonych limitów dopuszczalnej 
pomocy publicznej31. 

W związku z powyższymi decyzjami 
warto podkreślić, że wykładnia definicji 
MŚP dokonana przez Komisję ma cha-
rakter funkcjonalny i ściśle związana jest 
z trudnościami, jakie podmioty te napoty-
kają na wolnym rynku. ETS jednoznacznie 
wskazuje, że wyłącznie autentyczne MŚP 
są uprawnione do korzystania z pomocy 
państwa. Jak wynika z przedstawionych 
wyżej przykładów, w praktyce zdarzają się 
sytuacje, w których przedsiębiorstwa do-
stosowują poszczególne progi odpowiednio 
do definicji MŚP przez kreowanie struk-
tury właścicielskiej tak, żeby w sposób 
wręcz symboliczny nie przekraczały li-
mitu 25% udziałów w badanym podmiocie. 
Przyczyną takiej polityki przedsiębiorstw 
jest wyłącznie chęć otrzymania jak naj-
większych korzyści pomocowych. 

Dodatkowo warto zasygnalizować, że 
ustalone wysokości progów, w szczegól-
ności finansowych i zatrudnienia, mogą 
podlegać zmianom, ponieważ w razie po-
trzeby definicja powinna zostać dostoso-
wana tak, by uwzględnić doświadczenia 
i tendencje w rozwoju gospodarczym32. 
Warto również zauważyć, że w praktyce 
proponowano zdefiniować nową grupę 

podmiotów znajdujących się pomiędzy 
średnimi a dużymi przedsiębiorstwami 
jako przedsiębiorstwa o średniej kapitaliza-
cji33. W konsekwencji takich zmian liczba 
podmiotów uprawnionych do uzyskania 
pomocy dla MŚP mogłaby wzrosnąć do 
poziomu, w którym obejmowałaby nie-
mal wszystkie przedsiębiorstwa. Nie jest 
to jednak rozwiązanie zasadne z uwagi na 
to, że brakuje dowodów na niedogodności, 
które miałyby doskwierać przedsiębior-
stwom o średniej kapitalizacji, z racji ich 
rozmiaru34. Wydaje się, że najwłaściwsze 
jest pozostawienie w mocy obecnej defini-
cji lub co najwyżej dostosowanie progów 
przez uwzględnienie poziomu inflacji od 
czasu wprowadzenia definicji.

Definicje MŚP w prawie polskim
Ustawowe definicje MŚP

Poza wskazanymi powyżej regulacjami UE, 
definicja MŚP została wprowadzona do pol-
skiego porządku prawnego na mocy dwóch 
aktów prawnych, to jest ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej (w skrócie: 
„usdg”) oraz ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego syste-
mu obrotu oraz o spółkach publicznych35 
(dalej: „uop”). Definicję w usdg określono 
dla potrzeb stosowania przepisów jej roz-
działu 5, dotyczącego kontroli działalności 

31 Uzasadnienie wyroku ETS z 29.04. 2004 r. w sprawie Włochy przeciwko Komisji, C-91/01.
32 Komisja cyklicznie przedstawia raport podsumowujący tendencje gospodarcze, na podstawie którego 

ocenia konieczność wprowadzenia zmian w definicji MŚP.
33 W praktyce gospodarczej spotyka się sytuacje, w których takie przedsiębiorstwa są wyróżnianie spośród 

innych, np. EBI dystrybuuje pożyczki, które adresowane są do przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.
34 K. Skowyra:�Małe�jest…,�op.cit., s. 30.
35 Ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1382, ze zm.); 
dalej zwana: „uop”.
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gospodarczej przedsiębiorcy. Wcześniej 
w tym zakresie definicja MŚP występowała 
w ustawie – Prawo działalności gospodar-
czej36, jednak z uwagi na wejście w życie 
zalecenia nr 2003/361/WE, regulującego 
definicję MŚP, należało dostosować polską 
definicję do przepisów UE37. Definicja ta 
jest przystosowana do możliwie uprosz-
czonego ustalenia przez organ przystępu-
jący do kontroli, do jakiej kategorii dane 
przedsiębiorstwo należy zaklasyfikować. 
Pozwala to na właściwe i zgodne z prawem 
oszacowanie czasu trwania kontroli. Co 
ważne, definicja MŚP w usdg nie ma za-
stosowania do celów udzielania pomocy 
publicznej, bowiem w tym zakresie wią-
żące są omawiane wcześniej regulacje UE. 
Podobnie jak w rozwiązaniach unijnych, 
w usdg określono sposób wyliczenia progów 
zatrudnienia oraz progów finansowych. 
W art. 109 usdg średnioroczne zatrud-
nienie określa się w przeliczeniu na pełne 
etaty, natomiast przy obliczaniu średnio-
rocznego zatrudnienia nie uwzględnia się 
pracowników przebywających na urlopach 
macierzyńskich i wychowawczych, a także 
zatrudnionych w celu przygotowania zawo-
dowego. W ustawie przewidziany został 
tryb ustalenia wymienionych przesłanek 
w przypadku przedsiębiorstw działających 
krócej niż rok38. 

W celu przedstawienia niejednolito-
ści prawa polskiego w zakresie definicji 
małych i średnich przedsiębiorstw warto 
przytoczyć kolejną definicję, określoną 
w uop. W art. 25 ust. 2 uop odrębnie zde-
finiowano MŚP działające w formie spółki 
handlowej, będące tak zwanym inwesto-
rem kwalifikowanym39. 

W myśl tej definicji, MŚP jest to spółka 
handlowa, która zgodnie z ostatnim rocz-
nym sprawozdaniem finansowym lub rocz-
nym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym spełnia co najmniej dwa z na-
stępujących warunków: średnioroczne za-
trudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 
wynosiło mniej niż 250 osób; suma akty-
wów bilansu nie przekracza równowartości 
w złotych 43 mln euro; przychody netto 
ze sprzedaży nie przekraczają równowar-
tości w złotych 50 mln euro.

Należy jednak mieć na uwadze, że de-
finicja ta została sporządzona wyłącznie 
w zakresie przedmiotowym wskazanej 
ustawy, w związku z czym ma zastosowa-
nie w szczególności przy określaniu zasad 
i warunków dokonywania oferty publicznej 
papierów wartościowych oraz warunków 
wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu, i nie 
ma ona zastosowania w zakresie wsparcia 
sektora MŚP ze środków publicznych40. 

36 Ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz.1178, ze zm.); dalej zwana: „updg”.
37 Por. uzasadnienie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, druk sejmowy nr 2118 z 15.10.2003 r.
38 Zgodnie z art. 109 ust. 3 w przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok jego przewidywany obrót 

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.
39 W ustawie tej nie wyodrębniono poszczególnych podsektorów, tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
40 Dodatkowo w kilku aktach prawnych ustawodawca bezpośrednio odwołuje się do definicji określonej 

w prawie UE, np. ustawa z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 109, poz.1158, ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 26.10.2011 r. 
w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 245, poz.1461, ze zm.).
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Pomimo to wydaje się, że zasadne byłoby 
odwołanie w ustawie do właściwego sto-
sowna definicji MŚP, określonej w rozpo-
rządzeniu nr 651/2014. Potwierdzeniem 
tego może być fakt, że poszczególne prze-
słanki, na podstawie których określa się 
status przedsiębiorcy, są analogiczne jak 
w przepisach UE.

Problem stosowania definicji MŚP 
do spółki cywilnej

Zestawiając definicję MŚP zawartą w roz-
porządzeniu nr 651/2014 z praktyką pol-
skiego systemu prawnego, należy zwró-
cić uwagę na prowadzenie działalności 
gospodarczej w formie spółki cywilnej. 
Spółka cywilna jest specyficzną insty-
tucją, niemającą odzwierciedlenia w in-
nych systemach prawnych. Konsekwencją 
tego jest niejednoznaczne jej traktowanie 
na gruncie przepisów krajowych i Unii 
Europejskiej. Problemy z określeniem cha-
rakteru prawnego spółki cywilnej sięgają 
1989 r., kiedy to w ramach zmian ustro-
jowych polskiej gospodarki umożliwiono 
na szeroką skalę prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Artykuł 2 ust. 2 ustawy o działalności 
gospodarczej41 wskazywał, że podmiotem 

prowadzącym działalność gospodarczą 
(przedsiębiorcą) może być osoba fizycz-
na, osoba prawna, a także jednostka orga-
nizacyjna niemająca osobowości prawnej, 
utworzona zgodnie z przepisami prawa, 
jeżeli jej przedmiot działania obejmuje 
prowadzenie działalności gospodarczej. 
Na mocy tego przepisu niektórzy przed-
stawiciele doktryny uznawali, że spółce 
cywilnej przysługuje podmiotowość praw-
na42, czego konsekwencją było przyznanie 
jej szeregu uprawnień związanych z moż-
liwością zaciągania zobowiązań.

Podmiotowość prawna spółki cywilnej 
została jednoznacznie określona przez 
zmianę przepisów, które weszły w życie 
1 stycznia 2001 r. Zmiany te obejmowa-
ły cztery ustawy: prawo działalności go-
spodarczej, ustawę – Kodeks spółek han-
dlowych43, ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym44 oraz ustawę – Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym45. 

We wskazanych ustawach przy określa-
niu podmiotów będących przedsiębiorca-
mi pominięto spółkę cywilną, przez co 
jednoznacznie wyeliminowano podstawy 
przyznania jej podmiotowości prawnej. 
Tym samym spółka cywilna nie podlega 

41 Ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U.z 1990 r. Nr 41, poz.324, ze zm.).
42 Tak A. Klein: Ewolucja�instytucji�osobowości�prawnej,�[w:] E. Łętowska (red.): Tendencje�rozwoju�prawa�
cywilnego, Wrocław 1983, s. 108 i n., s. 120 i n.; A. Jędrzejewska: Istota�spółki�cywilnej�jako�podmiotu�
gospodarczego, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 5/1993; uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN 
z 18.06.1991 r., III CZP 40/91, OSNCP 1992, nr 2 poz. 17; uzasadnienie uchwały SN z 28.01.1993 r., 
III CZP 168/92, OSNCP 1993, nr 6, poz. 106. Należy podkreślić, że dominujące stanowisko doktryny, 
jak i judykatury było odmienne, zob. uchwała SN z 26.01.1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, nr 5 
poz. 63.

43 Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1030, ze zm.).
44 Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1203, ze. zm.).
45 Ustawa z 20.08.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121,  

poz.770, ze zm.).
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wpisowi do rejestru przedsiębiorców, a za 
przedsiębiorców uznaje się jej poszczegól-
nych wspólników. W związku z powyż-
szym spółka cywilna nie posiada własnego 
mienia, a nabywane prawa i zaciągane zobo-
wiązania wchodzą do wspólnego majątku 
wspólników i tworzą ich współwłasność 
łączną. Każdy ze wspólników jest zarówno 
zobowiązany, jak i uprawniony do repre-
zentowania spółki. Wspólnik jest umo-
cowany do reprezentowania spraw spół-
ki w zakresie, w jakim jest upoważniony 
do prowadzenia jej spraw. Za zobowiąza-
nia zaciągnięte w związku z działalnością 
spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie, 
zarówno majątkiem wspólnym, jak i ma-
jątkiem osobistym. 

Pomimo iż jednoznacznie określono, 
że spółka cywilna nie ma podmiotowości 
prawnej na gruncie przepisów prawa gospo-
darczego i cywilnego, to jednak szczegóło-
we przepisy dotyczące charakteru spółki 
cywilnej nie przestały budzić wątpliwo-
ści. Przykładem mogą być postulaty urzę-
dów gmin zgłoszone do projektu ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej46. 
Przedstawiciele urzędów podkreślali, że 
z uwagi na trudności w identyfikowaniu 

przedsiębiorstw, wniosek o wpis do ewi-
dencji przedsiębiorców powinien uwzględ-
niać informację o zawarciu przez przedsię-
biorców umowy spółki cywilnej47. 

Należy również zauważyć, że spółce cy-
wilnej nadal przysługują określone prawa 
i obowiązki; na przykład w zakresie prawa 
pracy jest ona traktowana jako pracodaw-
ca48, a na gruncie prawa podatkowego ma 
podmiotowość prawnopodatkową, zarów-
no w świetle regulacji ogólnego prawa 
podatkowego, jak i podatkowych ustaw 
szczególnych. Od wskazanej prawidłowo-
ści wyjątek wprowadza ustawa o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych49, 
w świetle której, podatnikiem tego podat-
ku są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama 
spółka50. Wątpliwości co do charakteru 
tej spółki występują również na gruncie 
przepisów regulujących wsparcie sektora 
MŚP. Zgodnie z § 7a ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowego 
sposobu obliczania wartości pomocy pu-
blicznej udzielanej w różnych formach51, 
przy ustalaniu wartości pomocy udzielo-
nej spółce cywilnej uwzględnia się sumę 
wartości pomocy udzielonej tej spółce oraz 
wspólnikom. Oznacza to, że przepis ten 

46 Uzasadnienie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, druk sejmowy nr 2118 
z 15.10.2003 r.

47 Uzasadnienie autopoprawki projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, druk sejmowy 
nr 2118-A/IV z 6.02.2004 r.

48 Tak G. Bieniek, H. Ciepła, J. Gudowski, S. Dmowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, 
C. Żuławska: Komentarz�do�kodeksu�cywilnego.�Księga�trzecia.�Zobowiązania, tom 2, Warszawa 2011, 
s. 883-884.; patrz np. wyrok SN z 10.05.1996, I PRN 63/95, OSNAPiUS 1996, nr 23, poz. 355; wyrok 
SN z 6.05.1997 r., I PKN 77/96, OSNAPiUS 1997, nr 18, poz. 340.

49 Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.361, ze zm.).
50 Wyrok TK z 10.03.2009 r., P 80/08, <www.trybunal.gov.pl/otk/teksty/otk/2009/p_80_08.doc>, dostęp: 

22.06.2013 r.
51 Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości 

pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz.1983, ze zm.).
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stanowi wprost, iż pomoc jest udzielana 
spółce cywilnej. 

Z uwagi na wskazane wątpliwości po-
wstaje pytanie – jak traktować spółkę cy-
wilną na gruncie definicji MŚP zawartej 
w rozporządzeniu nr 651/2014. 

Pierwsze możliwe stanowisko to uzna-
nie, że spółka cywilna – jako podmiot 
niemający możliwości zaciągania zobo-
wiązań, nie może samodzielnie uzyskać 
wsparcia ze środków publicznych; w kon-
sekwencji nie można jej uznać za MŚP. 
W takim przypadku o wsparcie ubiegać 
się mogą jedynie wspólnicy spółki cy-
wilnej i to wspólnicy pozyskują pomoc 
publiczną. Rozwiązanie takie jest dalece 
niedoskonałe, ponieważ spółka cywilna 
ma charakter wyodrębnionej struktury, 
zarządzanej przez powiązanych ze sobą 
wspólników. 

Drugie możliwe podejście to uznanie 
spółki cywilnej za odrębny byt gospo-
darczy. 

W kontekście omawianej definicji 
przedsiębiorcy na gruncie prawa Unii 
Europejskiej, przedsiębiorcą jest pod-
miot prowadzący działalność gospodar-
czą bez względu na jego formę prawną. 
Dlatego spółkę cywilną, jako zorgani-
zowaną strukturę gospodarczą, należy 
uznać za przedsiębiorstwo na gruncie 
przepisów regulujących wsparcie sek-
tora MŚP. 

W konsekwencji, przy obliczaniu 
wielkości przedsiębiorstwa powinno 
się uwzględniać dane dotyczące prowa-
dzonej przez spółkę działalności, a do-
datkowo należy wliczać dane poszcze-
gólnych wspólników zgodnie z zasadami 
dotyczącymi innych rodzajów spółek. 

W kontekście poczynionych uwag nale-
ży nadmienić, że przy ocenie, czy dana 
spółka cywilna stanowi MŚP, powinno się 
uwzględniać jej powiązania, analogicznie 
jak przy innych rodzajach podmiotów.

Wnioski
Uogólniając dokonane ustalenia w zakre-
sie definiowania sektora MŚP na gruncie 
prawa polskiego oraz UE, należy wskazać, 
że podstawą wyodrębnienia MŚP spośród 
innych podmiotów gospodarczych są czte-
ry podstawowe przesłanki: status przedsię-
biorcy, posiadanie właściwego wskaźnika 
osób zatrudnionych, wysokość rocznego 
obrotu i sumy bilansowej oraz samodziel-
ność podmiotu. 

Największe wątpliwości w stosowaniu 
definicji powstają przy określaniu samo-
dzielności przedsiębiorstwa. Problem ten 
był wielokrotnie przedmiotem oceny 
organów UE, które stoją na stanowisku, 
że wykładnia definicji MŚP ma charak-
ter funkcjonalny i ściśle związana jest 
z trudnościami, jakie podmioty te na-
potykają. 

Należy również zwrócić uwagę, że 
w świetle wykładni organów UE defini-
cja przedsiębiorstwa powinna obejmować 
zorganizowane struktury gospodarcze. 
Dlatego spółki cywilne, będące specy-
ficzną dla polskiego systemu prawnego 
formą prowadzenia działalności gospodar-
czej, powinny być beneficjentami pomocy, 
a nie – odrębnie – wspólnicy tych spółek. 
W związku z powyższym na gruncie prze-
pisów regulujących wsparcie sektora MŚP 
uzasadnione jest bezpośrednie wskazanie, 
że spółki cywilne są podmiotami uzysku-
jącymi pomoc państwa.
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Dodatkowo warto zasygnalizować, że 
definicja sektora MŚP została powielona 
w regulacjach krajowych (poszczególne 
przesłanki, na podstawie których określa 
się status przedsiębiorcy, są analogiczne 
jak w przepisach UE), co wydaje się nie-
zasadne. W mojej ocenie, uzasadnione jest 
odwołanie się w przepisach krajowych 
do właściwego stosowania definicji MŚP 

określonej w rozporządzeniu nr 651/2014. 
Zwiększy to jednolitość i przejrzystość sys-
temu prawnego w zakresie definiowania 
małych i średnich przedsiębiorstw.

dr DARIUSZ KOWALSKI, 
Uniwersytet w Białymstoku

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, środki pomocowe, programy wspierające, 
sektor MŚP, podmiot gospodarczy, spółka cywilna

Key words: micro, small and medium-sized enterprises, SME, support policy, European Union 
regulations



136 KONTROLA PAŃSTWOWA

Spotkanie audytor generalnej Finladii 
Tytti Yli-Viikari z prezesem Krzysztofem 
Kwiat kowskim i członkami ścisłego kie-
rownictwa NIK 13 kwietnia 2016 r. stało 
się okazją do zaprezentowania struktury 
organizacyjnej Izby oraz jej relacji z par-
lamentem. 

Podjęto też temat kontroli finansowa-
nia partii politycznych w Polsce. Urząd 
Kontroli Państwowej Finlandii ma w tej 
kwestii duże doświadczenie, ponieważ 

regularnie bada finansowanie partii i kam-
panii wyborczych.

Jest to pierwsza wizyta audytora general-
nego Finlandii w NIK. Obecnie obie insty-
tucje współpracują w ramach INTOSAI 
i EUR OSAI. Finowie biorą np. czynny 
udział w Grupie ds. Kontroli IT, której 
Polska przewodniczy. 

Oprócz tego oba urzędy współdziała-
ją w ramach Komi tetu Kon ta ktowego, 
Zarządu EUROSAI, Grupy Robo czej 

Audytor Generalna Urzędu Kontroli Państwowej Finlandii, Tytti Yli-Viikari  
spotkała się w Warszawie z kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli. 
Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń i zacieśnienie współ-
pracy między obiema instytucjami.

Współpraca 
międzynarodowa

Wizyta Audytor Generalnej
Urzędu Kontroli Państwowej Finlandii

Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń



Nr 2/marzec-kwiecień/2016 137 

  współpraca międzynarodowa

ds. Kluczowych Wska źni ków Krajowych, 
Grupy Roboczej ds. Mo der nizacji Finanso-
wej i Reform Regulacyjnych oraz Grupy 
Roboczej ds. Kontroli Środo wiskowych.

W czasie dyskusji prezes NIK wspomniał 
również o projekcie uchwały Komitetu 
Kon taktowego wyrażającej poparcie sze-
fów najwyższych organów kontroli UE dla 
starań NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy 
o usprawnienie systemów rozliczalności 

publicznej i umocnienie ich pozycji w swo-
ich krajach.

Szefowie Najwyższej Izby Kontroli 
i Urzędu Kontroli Państ wowej Finlandii 
złożyli deklarację wzmocnienia współpracy, 
na przykład prowadząc kontrole równoległe. 

W najbliższym czasie odbędą się kon-
sultacje dotyczące ich obszaru, rozważany 
jest temat ochrony środowiska, zwłaszcza 
rzek i Bałtyku.

(red.)

Spotkanie szefów NOK Finlandii i Polski w siedzibie NIK. Audytor generalna Finlandii Tytti Yli-Viikari 
(pierwsza z lewej) i prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski (pierwszy z prawej) wymieniają doświadczenia.
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współpraca międzynarodowa  

JACEK MAZUR

W zebraniu, które odbyło się 7 kwietnia 
2016 r. w stolicy Łotwy uczestniczyli łącz-
nicy najwyższych organów kontroli (NOK) 
państw członkowskich UE (wszystkich 
prócz Belgii) i Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO) oraz – w charak-
terze obserwatorów – NOK krajów kan-
dydujących do UE (Albanii, Czarnogóry, 
Macedonii, Serbii, Turcji) i potencjalnie 
kandydujących (Bośni i Hercegowiny, 
Kosowa), a także przedstawiciele SIGMA. 
Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował  

dr Jacek Mazur – radca prezesa NIK i łącz-
nik NIK1. Rozpatrzono 19 tematów.

Przygotowania do zebrania KK
Zadaniem łączników jest zapropono-
wanie tematów corocznego zebrania 
Komitetu Kontaktowego (KK) szefów 
NOK Unii Europejskiej. W tym roku 
zebranie odbędzie się w październiku, 
w Bratysławie. Zaakceptowano propo-
zycję Najwyższego Urzędu Kontrolnego 
Słowacji, że pierwszą część zebrania bę-
dzie stanowiło seminarium na temat po-
lityki UE w sprawach energii i zmian 

Poparcie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

Zebranie łączników NOK UE w Rydze

Pierwszoplanowym tematem zebrania łączników najwyższych organów 
kontroli Unii Europejskiej stała się zgłoszona przez Najwyższą Izbę 
Kontroli propozycja publicznego wyrażenia przez szefów NOK UE  
poparcia dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w ich staraniach o ulep-
szenie systemów rozliczalności publicznej oraz umocnienie pozycji 
w swoich krajach.

1 W ramach Unii Europejskiej funkcjonuje Komitet Kontaktowy prezesów NOK państw członkowskich 
i ETO, którego celem jest ułatwienie im współdziałania, wymiany wiedzy i doświadczeń w sprawach kon-
troli środków unijnych oraz innych kwestii związanych z UE. Działalność Komitetu jest wspomagana przez 
stałych przedstawicieli (tzw. łączników) oraz przez grupy robocze złożone z ekspertów reprezentujących 
zainteresowane organy kontroli. O poprzednich zebraniach łączników zob. artykuły E. Miękiny: „Kontrola 
Państwowa” nr 2/2015, nr 3/2014, nr 4/2013, nr 3/2012, nr 1 i 3/2011 oraz J. Mazura: „Kontrola Pań-
stwowa” nr 4/2008, nr 3/2006, nr 3/2005. Zob. też stronę Komitetu

 <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/pl/Pages/ccdefault.aspx>.
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klimatu. W Unii Europejskiej istnieje 
dziś 28 niedostatecznie zintegrowa-
nych rynków energii i 28 słabo skoor-
dynowanych polityk energetycznych, co 
jest jednym z powodów wysokich cen 
(np. hurtowe ceny energii elektrycz-
nej w Europie są o 30% wyższe, a ceny 
hurtowe gazu o ponad 100% wyższe niż 
w Stanach Zjednoczonych). Ponad po-
łowa (53%) zapotrzebowania na energię 
pochodzi z importu, co kosztuje około 
400 mld euro oraz prowadzi do trudnych 
powiązań; między innymi sześć państw 
UE (Bułgaria, Estonia, Finlandia, Litwa, 
Łotwa, Słowacja) jest uzależnionych od 
jednego zewnętrznego dostawcy impor-
towanego gazu. Ocenia się, ze 75% za-
sobów mieszkaniowych ma niewielką 
efektywność energetyczną, zaś 94% 
transportu opiera się na produktach 
ropopochodnych. Komisja Europejska 
25 lutego 2015 r. ogłosiła: strategię ra-
mową dojścia do unii energetycznej, któ-
rej podstawą jest polityka w dziedzinie 
klimatu; komunikat w sprawie budowy 
międzysystemowych połączeń elektro-
energetycznych; wizję globalnego porozu-
mienia w sprawie klimatu. Dokumenty 
te mogą stanowić podstawę do przepro-
wadzania kontroli owych zagadnień przez 
NOK UE.

Lepsza organizacja pracy KK
Z inicjatywy NOK krajów V 4+22, Komitet 
Kontaktowy w październiku 2014 r. po-
wierzył łącznikom kwestię wzmocnie-
nia współpracy. Po wielu dyskusjach, 

w styczniu 2015 r. utworzono grupę za-
daniową do oceny ram współpracy KK, 
działającą pod kierunkiem ETO. Grupa 
przygotowała szczegółową ankietę, na 
którą NOK UE odpowiedziały jesienią 
2015 r. Wynikają stąd następujące gene-
ralne wnioski: cele strategiczne określone 
w „Zasadach programowych” KK nie są 
powiązane z mechanizmem ich realizacji, 
a samo rozumienie „Zasad” nie jest jedno-
lite; trzeba organizować prace KK w taki 
sposób, aby były one bardziej dynamicz-
ne i wydajne; działania KK powinny być 
bardziej skuteczne.

Wiele NOK uważa za potrzebne uspraw-
nienie zebrań KK przez lepsze ich przy-
gotowywanie przez łączników oraz ogra-
niczenie liczby uchwał przez powierzenie 
łącznikom rozpatrywania sprawozdań grup 
roboczych i innych kwestii administra-
cyjnych. W tym celu – wzorem innych 
gremiów unijnych – sprawy rozpatry-
wane przez KK byłyby dzielone na dwie 
grupy: „do dyskusji i rozstrzygnięcia” lub 
„do przyjęcia do wiadomości”, przy czym 
decyzja o zaliczeniu do jednej z kategorii 
należałaby do łączników. Nie ma natomiast 
zgody na odejście od zasady jednomyśl-
ności w podejmowaniu decyzji przez KK, 
ponieważ nie akceptuje tego prawie jedna 
trzecia NOK. 

Rozważano, jak skuteczniej inicjować 
współpracę. Ostatnio NOK rzadziej podej-
mują sprawy dotyczące Unii Europejskiej. 
Aby ułatwić zgłaszanie inicjatyw, zapro-
ponowano, aby każdy NOK mógł w każ-
dym czasie inicjować nowe działanie KK 

2 Zob. J. Mazur: Aktualne�tematy�dyskusji�między�najwyższymi�organami�kontroli�–�kraje�Grupy�Wyszehradz-
kiej, „Kontrola Państwowa” nr 5/2014, s.124-127.
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(np. współdziałanie w zakresie kontroli), 
zapraszając inne NOK. Jeżeli wynikające 
z tego rezultaty czy wnioski mają być trak-
towane jako stanowisko KK – muszą zostać 
zaaprobowane przez Komitet. W dyskusji 
wyrażono obawę, czy tryb ten nie będzie 
zachęcać do drobnych inicjatyw z udzia-
łem kilku NOK, co mogłoby powodować 
rozproszenie zasobów; poza tym wobec 
małej reprezentatywności takich działań, 
ich wyniki trudno będzie przedstawiać 
na forum parlamentów krajowych czy in-
stytucji UE.

Sprawa poparcia dla NOK 
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy
Na zebraniu KK w czerwcu 2015 r. pre-
zes NIK Krzysztof Kwiatkowski zwrócił 
się o poparcie przez Komitet Kontaktowy 
starań NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy 
o ulepszenie systemów rozliczalności pu-
blicznej i umocnienie ich pozycji w swoich 
krajach. Akceptacja tej inicjatywy sprzy-
jałaby zbliżeniu do wymagań UE, jak też, 
pośrednio, przyczyniałaby się do zwięk-
szania ich międzynarodowej wiarygod-
ności. Komitet przyjął wniosek NIK, aby 
łącznicy rozpatrzyli sprawę i przedłożyli 
propozycje. 

Prace nad przygotowaniem projek-
tu stanowiska Komitetu Kontaktowego 
prowadziła Najwyższa Izba Kontroli we 
współdziałaniu z NOK „troiki”3 (Łotwa, 
Słowacja i ETO) i innymi NOK, które 
wyraziły szczególne zainteresowanie tym 
tematem (Rumunia, Szwecja, Niemcy, 
Dania, Portugalia). Sporządzono analizę 

prawną, wskazującą, że umowy o stowarzy-
szeniu Gruzji, Mołdawii i Ukrainy z Unią 
Europejską to pierwsze umowy, w których 
UE i państwa członkowskie wyraźnie zo-
bowiązały się do wzmocnienia mechani-
zmów rozliczalności i kontroli w stowarzy-
szonych krajach (umowy z krajami basenu 
Morza Śródziemnego są bardziej ogólne i nie 
zawierają tego rodzaju postanowień, zaś 
inne kraje objęte programem Partnerstwa 
Wschodniego – Armenia, Azerbejdżan 
i Białoruś – nie podpisały umów o stowa-
rzyszeniu). Zebrano informacje o pomocy 
zagranicznej otrzymanej przez NOK Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy, o dotychczasowych  
ich kontaktach z NOK Unii Europejskiej 
i formach możliwej dalszej współpracy, 
które te trzy NOK uważają za szczególnie 
istotne, a także o instrumentach pomocy 
UE ukierunkowanych na udzielanie wspar-
cia organom władzy publicznej. 

Dyskusja nad przedłożonym przez NIK 
projektem sprawozdania była merytorycz-
na i życzliwa, wyrażano uznanie za zgroma-
dzenie i właściwe ujęcie informacji, nato-
miast prezentowane wnioski były często 
odmienne. Choć sam zamiar wyrażenia 
przez Komitet Kontaktowy poparcia dla 
wspomnianych trzech NOK zasadniczo 
nie był kwestionowany, niemało NOK 
uważa, że nie jest to sprawa Komitetu, 
lecz EUROSAI czy INTOSAI. Część 
NOK (m.in. Łotwa, Rumunia, Węgry, 
Chorwacja) poparła stanowisko NIK, uzna-
jąc, że skoro umowy z Gruzją i Mołdawią 
(może również z Ukrainą) za pewien 
czas staną się częścią prawodawstwa  

3 „Troika” – nieformalne gremium wspomagające przewodniczącego KK, złożone z przedstawicieli NOK, 
który był gospodarzem poprzedniego zebrania i NOK, który będzie organizować kolejne zebranie KK.
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unijnego4, zagadnienie umacniania NOK 
w owych krajach z istoty należy do za-
kresu działania KK. Nie oznacza to, że 
Komitet miałby bezpośrednio zajmować 
się organizowaniem czy udzielaniem po-
mocy, może przecież zwrócić się o to do 
swoich członków albo do Sieci współpracy 
krajów kandydujących i potencjalnie kan-
dydujących do UE.

Główny temat sporu dotyczył jednak 
nie treści, lecz formy projektu stanowiska 
KK: wiele NOK (m.in. Wielka Brytania, 
Słowenia, Dania, Niemcy) jest zdania, że 
przyjęcie przez KK (a zwłaszcza ogłoszenie) 
uchwały czy inaczej nazwanego formalnego 
dokumentu wyrażającego poparcie może 
zostać uznane za wejście w politykę – czego 
Komitet robić nie może5. Zgłaszano także 
argument przeciwny: nie jest działaniem 
politycznym realizowanie (czy popiera-
nie) przyjętego aktu prawnego; co innego, 
gdyby Komitet chciał wyrazić sprzeciw.

Obok przedstawienia różnych argumen-
tów ważne jest to, że obecny projekt nie 
uzyska poparcia KK (już dziś wiadomo, 
że kilku szefów NOK byłoby przeciw, co 
zgodnie z zasadą jednomyślności spowo-
dowałoby jego odrzucenie). Trzeba zatem 
pracować nad różnymi wariantami (np. 
projekt uchwały, pismo przewodniczącego 
KK do trzech NOK, komunikat na stronie 
KK), aby znaleźć rozwiązanie, które będzie 
do przyjęcia przez wszystkie NOK UE. 

Inne tematy
W związku z  utworzeniem przez 
EUROSAI systemu informacji o kon-
trolach przeprowadzonych przez NOK6, 
umożliwiającego przeszukiwanie tekstu, 
łącznicy uznali, że informacje o kontrolach 
w sprawach dotyczących UE, które do 
tej pory były gromadzone na wewnętrz-
nej stronie Komitetu Kontaktowego, po-
winny być umieszczane w bazie danych 
EUROSAI.

Dalsze tematy zebrania, głównie o cha-
rakterze sprawozdawczym, to między in-
nymi:
• prace grupy zadaniowej ds. unii banko-

wej i przebieg kontroli koordynowanej 
z zakresu nadzoru bankowego;

• działalność grupy roboczej ds. VAT, 
grupy zadaniowej ds. europejskich 
standardów rachunkowości sektora 
publicznego, sieci współpracy ds. po-
lityki fiskalnej, sieci współpracy ds. 
kontroli dotyczących realizacji strategii  
Europa 2000;

• zmiany w trybie przekazywania NOK 
państw członkowskich wstępnych usta-
leń kontroli ETO przeprowadzonych 
w tych krajach. 

dr JACEK MAZUR, 
radca prezesa NIK

4 Umowy stowarzyszeniowe z Gruzją i Mołdawią zostały ratyfikowane przez wszystkie państwa UE i po zakoń-
czeniu formalnych procedur wejdą w życie prawdopodobnie na początku lata 2016 r. Sytuacja umowy z Ukrainą  
zależy od stanowiska Holandii, gdzie 6 kwietnia 2016 r. w referendum większość obywateli wypowiedziała się 
przeciw ratyfikacji. Wynik głosowania nie jest prawnie wiążący, ale ma duże znaczenie polityczne.

5 Zgodnie z przyjętymi w grudniu 2005 r. „Zasadami programowymi”, „Komitet Kontaktowy [...] to ciało 
autonomiczne, niezależne i apolityczne”. Pełny tekst zob. „Kontrola Państwowa” nr 2/2006, s. 163-167.

6 <http://www.eurosai.org/en/databases/audits/>
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Tradycja takich spotkań została zapocząt-
kowana w 2005 r. Wówczas zarządy obu 
organizacji uzgodniły zacieśnienie współ-
pracy, w ramach której organizowane są 
cyklicznie wspólne konferencje i sympozja 
naukowe, służące wymianie doświadczeń 
i wiedzy na temat bieżących i złożonych 
problemów kontroli państwowej. 

Niewłaściwa polityka instytucji finanso-
wych, wskutek której może nastąpić kryzys 
finansowy, wydaje się naturalnym polem 
zainteresowania najwyższych organów kon-
troli (NOK). Jednak w praktyce możliwo-
ści NOK w przestrzeganiu przed kryzy-
sem finansowym są ograniczone różnymi 
czynnikami, takimi jak zakres nadanego 
im mandatu czy też możliwość wdrożenia 
wniosków i rekomendacji pokontrolnych. 
Znaczącym aspektem jest też międzyna-
rodowy charakter zależności instytucji 
i przepływów finansowych. 

Podczas konferencji zaprezentowano 
propozycje rozwiązań, dzięki którym 

najwyższe organy kontroli mogłyby pod-
jąć bardziej aktywne działania w celu iden-
tyfikacji krytycznych punktów systemów 
finansowych w ich krajach oraz opracować 
wskaźniki sygnalizujące ryzyko kryzysu. 

Przedstawiciele 35 europejskich i arab-
skich najwyższych organów kontroli wy-
pracowali wspólne stanowisko, wzywają-
ce społeczność międzynarodową kontroli 
państwowej do podjęcia działań i wypra-
cowania nowych narzędzi na rzecz ochrony 
przed globalnymi kryzysami, a także do 
wspólnej pracy nad zapewnieniem przej-
rzystości finansów publicznych. Ponadto 
w oświadczeniu zachęca się najwyższe or-
gany kontroli do wykorzystania już ist-
niejących standardów INTOSAI zwią-
zanych z tematem konferencji, podjęcia 
działań na rzecz skutecznego przestrze-
gania przed wystąpieniem kryzysu finan-
sowego, a także sprawnej kontroli planów 
pomocowych. 

A.M.

Współpraca europejskich i arabskich NOK

Konferencja EUROSAI – ARABOSAI

W Katarze 7–9 grudnia 2015 r. po raz piąty odbyła się wspólna konfe-
rencja Europejskiej i Arabskiej Organizacji Najwyższych Organów Kon-
troli EUROSAI – ARABOSAI poświęcona roli NOK w przestrzeganiu 
przed ryzykiem kryzysu finansowego i nadzorowi nad wdrażaniem pla-
nów pomocowych w razie jego wystąpienia.
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Z okazji 97. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli, 8 lutego 2016 r., oprócz tra-
dycyjnych, corocznych punktów obchodów, w centrali NIK odbyło się seminarium 
poświęcone pamięci tragicznie zmarłych Prezesów NIK pt.: „Główne nurty badawcze 
w twórczości naukowej Profesorów Lecha Kaczyńskiego oraz Waleriana Pańki”. W semi-
narium udział wzięli między innymi przedstawiciele parlamentu, rządu, wyższych uczel-
ni, rodzin byłych prezesów oraz kierownictwo i pracownicy Najwyższej Izby Kontroli. 

Seminarium otworzył Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: „Jak co roku, w lutym, 
w rocznicę powołania Najwyższej Izby Kontroli Państwa spotykamy się, by wspomnieć 
moich wielkich poprzedników, których działalność odcisnęła szczególne piętno na hi-
storii Izby, jej obecnym kształcie, modelu funkcjonowania oraz rozumieniu etosu kon-
trolera”. Prezes odwołał się do postaci Józefa Higersbergera, podkreślając jego zasługi 
w niełatwej misji tworzenia podstaw prawnych kontroli państwowej i zorganizowania 
nowego urzędu. Następnie Prezes NIK nawiązując do zapowiedzianych referatów przy-
wołał wspomnienia o swoich wielkich, tragicznie zmarłych poprzednikach: Prezesach 
Walerianie Pańce i Lechu Kaczyńskim. 

Profesor Teresa Kurowska, która w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej 
na Uniwersytecie Śląskim, tworzonej przez Profesora Waleriana Pańkę, zaczynała pracę 
naukową, a także tą katedrą kieruje, mówiła o spuściźnie naukowej Profesora, między 
innymi o monografii pt. „O prawie własności i jego współczesnych funkcjach”, wydanej 
w Katowicach w 1989 r. Znaleźć w niej można nie tylko pogłębioną teorię własności, ale 
również prekursorskie jak na tamte czasy koncepcje własności komunalnej, tworzone 
w przekonaniu, że samorząd terytorialny powinien być niezbędnym ogniwem w syste-
mie państwa. 

Z życia NIK 

SEMINARIUM Z OKAZJI 97. ROCZNICY  
POWOŁANIA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
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Z kolei wystąpienie odnoszące się do głównych nurtów badawczych w twórczości na-
ukowej Profesora Lecha Kaczyńskiego, przygotowane przez jego doktoranta, a obecnie 
dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego profesora Jakuba 
Stelinę, odczytał radca prezesa NIK Ryszard Szyc. 

Zdaniem profesora Jakuba Steliny, twórczość naukowa Lecha Kaczyńskiego skoncen-
trowana była na trzech nurtach badawczych: na swobodzie umów w prawie pracy, na 
świadczeniach socjalnych i systemie zabezpieczenia społecznego oraz na źródłach prawa 
pracy. Na jego dorobek naukowy składa się w sumie ponad 50 pozycji bibliograficznych, 
z których około 40 ma charakter ściśle naukowy. 

Profesor Jakub Stelina nawiązał w swym referacie do twórczości naukowej Lecha 
Kaczyńskiego, która stała się podstawą do nadania tytułu księdze pamiątkowej poświę-
conej tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP: „Wolność i sprawiedliwość w zatrudnie-
niu”. Wolność – rozumiana jako swoboda umów i autonomia woli zarówno pracodawcy, 
jak i pracownika, zaś sprawiedliwość to między innymi zabezpieczenie społeczne osób, 
które ze względu na szczególną sytuację zdrowotną, nie z własnej winy, nigdy nie prze-
jawiały aktywności zawodowej.

Obok publikujemy oba referaty wygłoszone 8 lutego 2016 r. w siedzibie NIK. 
(red.)
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Profesor Walerian Pańko był człowiekiem niezwy-
kłym, wybitnym prawnikiem, profesorem akade-
mickim, społecznikiem i politykiem. Jak zauważył 
Jego mistrz – Profesor Andrzej Stelmachowski – był 
w Profesorze Walerianie Pańce „zdumiewający we-
wnętrzny kontrast naukowca, dla którego biblioteka 
była ulubionym miejscem pracy, i działacza-polity-
ka, pełnego temperamentu, rzucającego się z pasją 
w wir działań politycznych. […]. Czytał bardzo wiele, 
chłonąc ogromne ilości książek, stale nienasycony 
głodem wiedzy. Jednocześnie był zawsze ogromnie 
wyczulony na uczciwość w głoszeniu prawdy. Z pasją 

chwytał za pióro, ilekroć dostrzegł koniunkturalną nierzetelność czy wręcz nieuczci-
wość, zwłaszcza w pracach naukowych. W pracach swoich zawsze o coś walczył. Nie 
znajdziemy w nich żadnej, która byłaby tylko beznamiętną analizą prawniczą”1. W swo-
jej stosunkowo krótkiej, 27-letniej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował 80 prac 
naukowych, w tym liczne monografie, artykuły, glosy, recenzje, monografie, raporty, 
ekspertyzy i inne opracowania, w tym także w języku angielskim, francuskim, rosyj-
skim, włoskim, węgierskim. Wypromował jednego doktora, około 200 magistrantów 
i dyplomantów. Był redaktorem naukowym licznych prac zbiorowych oraz członkiem 
wielu towarzystw naukowych (m.in. Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych 
PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitetu Redakcyjnego 
„Studiów Prawniczych”). Jego prace do dzisiaj stanowią punkt odniesienia dla współ-
czesnych rozważań, inspirację dla dysput naukowych i konferencji naukowych.

Profesor zmarł tragicznie 7 października 1991 r., w przeddzień swoich pięćdziesiątych 
urodzin. W ubiegłym roku obchodziłby jubileusz 50-lecia pracy naukowej. 

GŁÓWNE NURTY BADAWCZE  
W DOROBKU NAUKOWYM  
PROFESORA WALERIANA PAŃKI

1 Por. Zagadnienia� prawa� cywilnego,� samorządowego� i� rolnego.� Pamięci� Profesora� Waleriana� Pańki,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993, s. 5.
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Teresa Kurowska  

Swoją akademicką i naukową drogę rozpoczął na Dolnym Śląsku, w Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie – jako absolwent wrocławskiej uczelni – podjął w 1964 r. pracę na-
ukową na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Prawa Rolnego, pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Tamże do 1974 r. prowadził zajęcia z prawa rolnego 
i cywilnego prawa materialnego, a równoległe odbywał aplikację arbitrażową, zakoń-
czoną złożeniem egzaminu radcowskiego z wynikiem bardzo dobrym. Pracę doktorską 
z prawa rolnego nt. „Dzierżawa gruntów rolnych w aspekcie ekonomiczno-prawnym“ 
obronił w 1971 r. Warto dodać, że okres studiów uniwersyteckich, czas pracy naukowej 
pod kierunkiem prof. Andrzeja Stelmachowskiego nie tylko w określony sposób ufor-
mował prawniczo Waleriana Pańkę, ale także – uwzględniając Jego temperament inte-
lektualny – wpłynął na ścisłe związki naukowe pomiędzy cywilistami wrocławskimi, 
warszawskimi, białostockimi i śląskimi. Dało to znakomite efekty naukowe także we 
współpracy ze specjalistami z różnych dyscyplin naukowych.

Do znaczących publikacji z okresu wrocławskiego, poza monografią doktorską (wy-
daną przez PWN, Warszawa 1975 r.) można zaliczyć udział w pracach zbiorowych bę-
dących efektem badań empirycznych, takich jak np.: „Ekonomiczno-prawne aspekty 
funkcjonowania PFZ i problematyka wymiany gruntów powiecie lubińskim” (współautor 
J. Nadler)2, „Z problematyki gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych w powiecie lubiń-
skim”3, „Wpływ uprzemysłowienia na stosunki własnościowe w rolnictwie w Legnicko- 
-Głogowskim Okręgu Miedziowym”4 czy samodzielne opracowania teoretyczne z zakresu 
prawa cywilnego, takie jak: „Klauzule generalne Kodeksu cywilnego w cywilnoprawnej 
regulacji obrotu uspołecznionego”5, „Uwłaszczenie posiadaczy zależnych według ustawy 
z dnia 26 października 1971 r.”6.

Po objęciu w 1974 r. funkcji kierownika nowo utworzonej Katedry Administracji 
Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, zainteresowania naukowe Profesora poszerzają 
się o nowe obszary badawcze: planowanie przestrzenne i kształtowanie przestrzeni rol-
niczej oraz ochronę środowiska na terenach wiejskich. Na tej płaszczyźnie krzyżowały 
się różnorodne wątki: urbanistyczne, rolnicze, ekologiczne. Z tego okresu pochodzą 
prace zbiorowe będące wynikiem badań na terenach uprzemysłowionych, takie jak: 
„Problematyka prawna regionów intensywnego rozwoju rolnictwa”7, „Struktura praw-
no-organizacyjna a model zarządzania rejonem uprzemysłowionym”8, „Planowanie prze-
strzenne, ochrona gruntów rolnych oraz rejonizacja rolnicza jako środki kształtowania 

2 „Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN”, PWN, Warszawa, nr 31/1968.
3 „Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN”, PWN, Warszawa, nr 31/1968.
4 Red. A. Stelmachowski, PWN, Warszawa 1972, rozdziały V-VI, s. 124-179.
5 „Państwo i Prawo” z. 3/1969, s. 488-499.
6 „Nowe Prawo” nr 12/1973, s. 1754-1768.
7 [W:]�Wybrane�problemy�biologiczno-prawne�ochrony� i�kształtowania�środowiska, red. A. Agopszowicz, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1975, s. 74-88.
8 [W:]�Dolnośląski�Okręg�Miedziowy�1960–1970.�Początki�przemian�społeczno-ekonomicznych, red. S. Go lachowski,  

PWN, Wrocław –Warszawa 1974, s. 289-313.
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produkcyjnej przestrzeni rolniczej”9, „Doktryna prawnicza a organizacja przestrzenna 
kraju”10, „Program ochrony powierzchni terenu górniczego a planowanie przestrzenne” 
(współautor R. Mikosz)11, „Planowanie a kształtowanie struktury użytkowej gruntów” 
(współautor T. Kurowska)12, „Funkcje kooperacji w koncentracji przestrzennej rolnic-
twa”13, „Kooperacja jako instrument koncentracji przestrzennej rolnictwa” (współauto-
rzy T. Kurowska i P. Strzępek)14. 

Na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Własność gruntowa w planowej gospodar-
ce przestrzennej. Studium prawne”15 Walerian Pańko uzyskał stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk prawnych, a kolejna monografia „O prawie własności i jego współ-
czesnych funkcjach” pozwoliła w 1988 r. nadać Mu tytuł profesora nauk prawnych. Obie 
wymienione monografie wniosły znaczący wkład w rozwój doktryny prawa rolnego i teorii 
własności nieruchomości, obie też zainicjowały dalsze prace naukowe na nowych polach 
badawczych. Profesor przedstawił w nich własną siatkę pojęciową z zakresu zagospoda-
rowania przestrzennego i wyznaczył nowe kierunki badań, które współcześnie są nadal 
rozwijane (chociażby w opracowaniach naukowych z zakresu prawa rozwoju obszarów 
wiejskich), a także, dając syntetyczne opracowanie teorii własności, nawiązywał do re-
aliów współczesności, co – jak podkreślają liczni – doprowadziło do przewartościowania 
wielu obiegowych pojęć w nauce prawa.

W rozprawie habilitacyjnej Walerian Pańko postawił wciąż aktualną tezę, że „[…] 
konstrukcja prawa własności gruntowej oraz planu zagospodarowania przestrzennego 
to elementy jednego porządku prawnego. Porządku, który w zakresie gospodarki prze-
strzennej ma służyć jednemu celowi: organizacji przestrzennej społeczeństwa, organiza-
cji kojarzącej interesy jednostkowe z interesem społecznym w ramach jednej społecznej 
koncepcji ustrojowej”. Dokonując pogłębionej analizy doktrynalnej z zakresu prawa wła-
sności nieruchomości i planowania przestrzennego oraz obowiązującego ustawodawstwa, 
poszukiwał odpowiedzi na pytanie: czy istnieje pożądana relacja pomiędzy prawem 
własności gruntowej a regulacją prawną planowania przestrzennego. Sformułował, jakże 
aktualną i dzisiaj tezę, że „plany zagospodarowania przestrzennego powinny stanowić 
jeden z najważniejszych środków organizacyjnoprawnych socjalizacji (upowszechnienia) 
samego prawa własności gruntowej i struktury stworzonej przez tę własność” i doszedł 
do wniosku, że podstawy prawne gospodarki przestrzennej można oceniać od strony 
treści prawa własności, a raczej składających się nań uprawnień właściciela – zwłaszcza 

9 [W:]�Wpływ�instrumentów�prawnych�na�przestrzenną�strukturę�rolnictwa�w�Polsce, red. A. Stelmachowski, 
PWN, Warszawa 1977, s. 13-37.

10 [W:]� Badania� regionalne�w�Polsce.�Doświadczenia� i� perspektywy,� „Biuletyn Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN”, PWN, Warszawa, z. 100/1978, s. 104-111.

11 „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 10/1978, s. 291-296.
12 „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, PWN, Warszawa, z. 101/1979, s. 11-125.
13 [W:] Zagadnienia�ustroju�prawnego�rolnictwa, tom 1, red. M. Błażejczyk, Ossolineum 1979, s. 49-70.
14 PAN, Warszawa 1980, s. 200.
15 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978, s. 146.
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pierwszoplanowego uprawnienia w sferze korzystania z gruntu (w zakresie oddziaływa-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), rozumianego jako używanie 
i pobieranie pożytków. Trafny i wciąż aktualny jest pogląd Profesora, że „w sferze korzy-
stania z gruntu planowanie przestrzenne powinno realizować lub współrealizować z in-
nymi środkami organizacyjnoprawnymi gospodarki przestrzennej trzy zadania: 1) chro-
nić zasoby gruntowe przed ich przeznaczeniem na cele nierolnicze, przed jakościową 
ich degradacją; 2) organizować tereny budowlane i zabudowę, wiążąc je z potrzebami 
produkcji; 3) kształtować sam sposób zagospodarowania istniejącego rolniczego zasobu 
gruntowego, a zwłaszcza jego strukturę obszarową i użytkową”. Analizując zakres prze-
strzenny nieruchomości gruntowej w świetle art. 143 k.c. (jako bryły geometrycznej), 
odważnie skonkludował: „nie przeczę oczywistej prawdzie, iż działanie właściciela re-
alizuje się w przestrzeni trójwymiarowej. Natomiast nie zgadzam się z tym, jakoby na 
gruncie obowiązującego prawa strefę przestrzenną działania właściciela można było 
zamknąć na kształt bryły, czyli trójwymiarowego wycinka przestrzeni”. Dalej zwrócił 
uwagę, „że słabości konstrukcyjne tego ujęcia podkreślają nawet jego zwolennicy”16. 
W dalszych rozważaniach, bez koniunkturalnej poprawności dokonując krytyki „ma-
terializacji” nieruchomości gruntowej, sformułował – dzisiaj już powszechnie przyjęty 
pogląd, przemawiający za „ujęciem własności gruntowej jako prawa do wartości użyt-
kowej materialnie pojmowanej rzeczy, a nie prawa do materialnej substancji rzeczy”. To 
pozwoliło Profesorowi na wyrażenie nowatorskiej tezy: „W przypadku prawa własności 
gruntowej w rolnictwie przedmiotem tego prawa jest działalność rolnika, a jej właściwej 
realizacji i bezpieczeństwu procesu produkcyjnego służy konstrukcja nieruchomości 
gruntowej. Wyznacza ona sferę przestrzenną uprawnionych działań właściciela, ale nie 
przez wyodrębnienie z przestrzeni bryły geometrycznej, lecz przez oznaczenie granic 
wyłącznie na powierzchni ziemskiej”. Profesor podkreślał jednak, że „takie ujęcie nieru-
chomości gruntowej ma oparcie w obowiązującym stanie prawnym i nie budzi większych 
zastrzeżeń od strony gospodarki rolnej. Natomiast zastrzeżenia takie mogą uzasadniać 
zarówno potrzeby zabudowy nowoczesnych miast, jak i eksploatacja wnętrza ziemi”. 
Dziś dostrzegamy i dopuszczamy „nachodzenie na siebie” różnego rodzaju stref, nato-
miast postulowana przez Profesora potrzeba synchronizacji wykonywania uprawnień 
realizowanych w tej samej strefie przestrzennej, z wykorzystaniem środków z zakresu 
planowania przestrzennego, a konkretnie planowania miejscowego, jest wielce niedo-
skonała. Niezmiennie aktualny jest pogląd Profesora, że „planowanie przestrzenne nie 
działa samodzielnie na kształtowanie własności gruntowej, albowiem swoją funkcję może 
spełniać tylko w ścisłym powiązaniu z innymi normatywnymi podstawami gospodarki 
przestrzennej, a w tym z innymi rodzajami planów, w uzgodnieniu z innymi podmio-
tami objętymi planami oraz poprzez indywidualne rozstrzygnięcia”. Stąd niezwykle 

16 Por. W. Pańko: Własność�gruntowa�w�planowej�gospodarce�przestrzennej.�Studium�prawne, Wydawnic-
two Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978, s. 57-59.



Nr 2/marzec-kwiecień/2016 149 

  Dorobek naukowy Profesora Waleriana Pańki

aktualny postulat Profesora o konieczności synchronizacji planowania przestrzennego 
z całym porządkiem prawnym staje się koniecznym wymogiem, przy założeniu, że ta 
synchronizacja będzie dwustronna, a to wymaga zmian, nie tylko cząstkowych, w obo-
wiązującym ustawodawstwie. Ta krytyczna, budząca wówczas niepokój teza Profesora 
współcześnie ulega pogłębieniu. 

W monografii profesorskiej „O prawie własności i jego współczesnych funkcjach” 
Walerian Pańko dostrzegał potrzebę umocnienia własności i, jak zauważa prof. Andrzej 
Stelmachowski, „[…] widząc zasadniczy błąd, jaki tkwił w socjalistycznej teorii własności 
(a pamiętajmy, że pisał On jeszcze w okresie PRL, gdzie takie ujęcie musiało uchodzić za 
„heretyckie”), wcale nie popadł w drugą skrajność, to jest w mechaniczne przejmowa-
nie teorii przyjętych na Zachodzie”. Profesor Walerian Pańko podkreślał, że w prawie 
właściciela tkwi niezwykle ważny element, jakim jest monopol w zakresie władztwa 
nad konkretną rzeczą (konkretnym mieniem), zapewniający możliwość efektywnego 
gospodarowania, ale widział jednocześnie wiele ograniczeń wynikających z obowiązków 
właściciela wobec społeczeństwa. Wyrazem jego przemyśleń jest oryginalna koncep-
cja „domniemania generalnej kompetencji” (właściciela) jako istoty prawa własności. 
Profesor nie ograniczył się do przyjętego poglądu, że prawo własności nie ma charakteru 
absolutnego, gdzie ograniczenia własności były pojmowane jako czynnik zewnętrzny, 
zazwyczaj administracyjny, ale uważał, że „[…] mają one charakter immanentny, jednak 
ich podstawa musi być udowodniona; dopóki tak się nie stanie, domniemanie przema-
wia na korzyść właściciela”17.

Profesor zauważał, że pomiędzy własnością indywidualną prywatnego właściciela 
a własnością państwa powinna istnieć bogato rozbudowana sfera pośrednia własności sa-
morządowej, grupowej różnego rodzaju. W Jego szczególnym zainteresowaniu była także 
troska o reaktywację samorządności terytorialnej. Ten wątek rozważań cenił niezwykle 
wysoko. Wskazują na to liczne publikacje i ekspertyzy, między innymi: „Problematyka 
terytorialnej organizacji kraju”18, „Koncepcja zmian w podziale administracyjnym kraju”19, 
„Prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju społeczeństw lokalnych”20, „Les réformes 
communales en Pologne?”21, „Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialne-
go”22, a także działalność parlamentarna. Pomimo że osiągnięcia Waleriana Pańki w tej 
dziedzinie, zarówno w owym czasie, jak i aktualnie są przemilczane, to bezsporne jest, 
że jako przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego przyczynił się do 

17 Por. W. Pańko: O�prawie�własności�i�jego�współczesnych�funkcjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-
go, Katowice 1984, s. 95 -115.

18 Referat na konferencję naukową, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Kazimierz 
Dolny 1983, s. 26.

19 [W:] Księga� pamiątkowa� ku� czci� Profesora� J.� Fiemy, red. A. Klein, Acta Universitatis Vratislaviensis, 
nr 609, Prawo�CV, Wrocław 1983, s. 153-170.

20 [W:] Społeczności�lokalne.�Teraźniejszość�i�przyszłość, red. B. Jałowiecki, Wyd. UW, Warszawa 1989, s. 41-76.
21 [W:] „Strates (matériaux pour la recherche en sciences sociales” 1991, Nᵒ 6, s. 96-100.
22 „Samorząd” nr 1-2/1991, s. 16-21.
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reaktywowania samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, odgrywając kluczo-
wą rolę w chwili przełomowych dla reformy samorządowej debat. Jego koncepcje w tej 
materii zostały skutecznie wcielone w życie. 

Walerian Pańko pochodził ze wsi (z Turzego Pola koło Jasła), więc doskonale rozu-
miał potrzeby środowiska rolników. Jako profesjonalista, wykładowca prawa rolnego, 
dostrzegał słabą pozycję rolnictwa w zderzeniu z przemysłem, stąd Jego zaangażowanie 
i obrona interesów rolnictwa. Będąc doradcą NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność 
Rolników Indywidualnych”, uczestniczył w obradach porozumienia rzeszowsko-ustrzyc-
kiego (styczeń 1981 r. – luty 1982 r.). Sformułowane przez strajkujących rolników po-
stulaty stanowiły założenia przyszłych, istotnych zmian legislacyjnych wprowadzonych 
w życie w marcu 1982 r., między innymi zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie obrotu 
nieruchomościami rolnymi, ochrony gruntów rolnych i leśnych, scalania i wymiany grun-
tów, uwłaszczenia posiadaczy nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstw 
rolnych. Pod patronatem Waleriana Pańki założono Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Rolników „Solidarność Rolnicza“, którego był doradcą i ekspertem. 

Niekwestionowane są zasługi Profesora jako aktywnego członka, eksperta i doradcy 
Społecznej Rady Legislacyjnej NSZZ „Solidarność” (działającej pod przewodnictwem 
prof. S. Grzybowskiego, w której to przewodniczył zespołowi prawa rolnego). Był także 
członkiem Komisji ds. ustawodawstwa rolnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. 

Jako wybitny specjalista brał udział w negocjacjach Okrągłego Stołu w podzespo-
łach do spraw rolnictwa oraz do spraw samorządu terytorialnego. Był autorem tez „Ład 
przestrzenny i ekologiczny wsi i rolnictwa“, gdzie w dwóch załącznikach sformułował 
autorskie wnioski legislacyjne dotyczące przyszłych zmian ustawodawczych w zakresie 
ochrony gruntów rolnych i leśnych, rozszerzenia zasięgu terytorialnego planów gospo-
darowania gruntami rolnymi i leśnymi, pełniejszej ochronnej reglamentacji procesów 
technologicznych w procesie obrotu żywnością, modernizacji gospodarstw rolnych, 
ochrony dochodów rolniczych. Niektóre z tych tez posłużyły do wprowadzenia w życie 
postulowanych nieco później zmian legislacyjnych. Bez przygotowawczych prac koncep-
cyjnych, w których Profesor brał udział, ich wdrożenie nie byłoby możliwe. 

Walerian Pańko miał znaczący udział w politycznym kształtowaniu podstaw 
III Rzeczypospolitej w okresie przełomowym. Był gorąco przywiązany do tradycji nie-
podległościowej wyniesionej z domu (ojciec był żołnierzem I Brygady Legionów), w 1980 r. 
włączył się w nurt ruchu solidarnościowego. Był pierwszym inteligentem, który przybył 
do Ustrzyk i Rzeszowa, wspierając chłopów swoją wiedzą gdy przygotowywano dezy-
deraty, na kanwie których doszło do zawarcia porozumienia ustrzycko-rzeszowskiego.

W stanie wojennym był internowany, a po zwolnieniu nie zerwał więzi ze środowi-
skami robotniczymi Śląska i w wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. został 
wybrany na posła do Sejmu I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
z Katowic i Mysłowic. W Sejmie, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego, zdobył sobie autorytet zawsze konstruktywnymi wystąpieniami i energią. 
Koordynował w tym czasie prowadzone w Sejmie prace legislacyjne związane z reformą 
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władz lokalnych. Aktywnie uczestniczył w obradach Komisji Konstytucyjnej i Komisji 
Ustawodawczej, a także był członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego – Koła 
Posłów Niezależnych. Był jednym z założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
Był też doradcą Sieci Organizacji Zakładowych „Solidarność” na Śląsku. Po okresie in-
ternowania (13 grudnia 1981 r. – 16 stycznia 1982 r.) współpracował z duszpasterstwem 
akademickim i duszpasterstwem ludzi pracy na Śląsku. Po strajkach w 1988 r. brał udział 
w reaktywowaniu „Solidarności” w szkołach wyższych. 

W maju 1991 r. został wybrany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, co było 
dowodem wielkiego zaufania do Jego mądrości i autorytetu. Mierzył się z rekonstrukcją 
systemu kontroli państwowej w Polsce, jednym z newralgicznych punktów całego me-
chanizmu publicznego i gospodarczego kraju, z którego słabości wszyscy zdawali sobie 
sprawę. Tragiczna śmierć Prezesa Waleriana Pańki 7 października 1991 r. niespodziewanie 
przerwała Jego niezwykle płodne naukowo i bardzo aktywne życie społeczno-polityczne.

Profesor był wybitnym przedstawicielem prawa rolnego, cywilnego oraz samorządo-
wego. Jego dorobek naukowy nadal stanowi inspirację dla badań naukowych i jest kon-
tynuowany w środowisku prawniczym.

Powyższe słowa przedstawiają życiorys i dorobek naukowy Waleriana Pańki jako profe-
sora prawa, kierownika Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Śląskiego, parlamentarzysty i działacza solidarnościowego. Człowieka mądrego i prawe-
go, Mistrza, którego miałam szczęście w życiu spotkać i pod którego opieką rozpocząć 
swoją przygodę z nauką.

dr hab. TERESA KUROWSKA, 
profesor Uniwersytetu Śląskiego, 

Kierownik Katedry Prawa Rolnego 
i Gospodarki Przestrzennej,

Wydział Prawa i Administracji UŚ
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GŁÓWNE NURTY BADAWCZE 
W TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ  
PROFESORA LECHA KACZYŃSKIEGO

1. Profesor Lech Kaczyński przez większą część 
swojego życia zawodowego jako nauczyciel akade-
micki związany był z Uniwersytetem Gdańskim. Po 
ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie 
Warszawskim (gdzie przygotował i obronił pracę ma-
gisterską z teorii prawa) przeniósł się do Gdańska 
(a właściwie do Sopotu) na nowo utworzony Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pod 
koniec 1971 r. podjął pracę w charakterze asystenta 
najpierw w Instytucie Prawa Państwowego, a następ-
nie w powołanym w 1973 r. Zakładzie Prawa Pracy, 
przekształconym później w Katedrę Prawa Pracy. 

Swoją rozprawę doktorską pt. „Zakres swobody stron w kształtowaniu treści umowy 
o pracę”, przygotowywaną najpierw pod kierunkiem doc. dr. hab. Romana Korolca, 
a potem prof. dr. hab. Czesława Jackowiaka, obronił w lutym 1980 r. Otrzymał za nią 
nagrodę w prestiżowym konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” oraz nagrodę III stop-
nia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Kolejny stopień naukowy – dok-
tora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 1990 r. na podstawie monografii „Renta 
socjalna”1. W 1996 r. Lech Kaczyński został mianowany profesorem nadzwyczajnym 
Uniwersytetu Gdańskiego. W 1999 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Najbardziej charakterystyczną cechą aktywności Lecha Kaczyńskiego jako nauczy-
ciela akademickiego i teoretyka prawa pracy jest łączenie jej z niezwykle intensywną 
działalnością publiczną; przez pierwsze niemal 20 lat przeważnie podziemną, potem, od 
1989 r. już w głównym nurcie polityki. Przez te wszystkie lata Lech Kaczyński udzielał 
się jako działacz opozycji demokratycznej, związkowiec oraz osoba piastująca najwyższe 

1 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1989 r.
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stanowiska państwowe. Nie ma w tym miejscu potrzeby przybliżenia Jego dokonań w życiu 
publicznym, gdyż są one szeroko znane, doczekały się zresztą także opracowań monogra-
ficznych. Mniej znane są natomiast opinii publicznej osiągnięcia naukowe Profesora Lecha 
Kaczyńskiego. Oczywiście świadomość tego, że był cenionym pracownikiem naukowym, 
profesorem i specjalistą prawa pracy związanym z Uniwersytetem Gdańskim, jest po-
wszechna. Mniej wiadomo natomiast o tym, czym dokładnie zajmował się jako teoretyk 
prawa późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej. Wydaje się, że upowszechnienie wiedzy 
o dorobku naukowym Lecha Kaczyńskiego jest konieczne nie tylko by tę lukę zapełnić, ale 
także, a może przede wszystkim ze względu na poruszanie przez Niego bardzo ważnych 
tematów badawczych, jak i niezwykle wysoki poziom merytoryczny Jego twórczości. 

Na dorobek naukowy Profesora Lecha Kaczyńskiego składa się około 50 pozycji biblio-
graficznych, z tego około 40 ma charakter naukowy. Ponadto był On autorem licznych 
ekspertyz naukowych, które nie zostały opublikowane. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
znaczna część artykułów naukowych została opublikowana w prestiżowych czasopismach 
prawniczych (głównie w miesięcznikach „Państwo i Prawo” oraz „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne”). Warto też podkreślić, że przed objęciem stanowiska ministra sprawiedli-
wości Lech Kaczyński był członkiem komisji kodyfikacyjnej prawa pracy, a w okresie 
zaledwie kilku lat aktywności naukowej po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 
zdążył wypromować jednego doktora nauk prawnych (z zakresu prawa pracy). 

Główne nurty badawcze Lecha Kaczyńskiego jako teoretyka prawa pracy i prawa so-
cjalnego dotyczyły trzech zagadnień – zasady swobody umów, problematyki świadczeń 
socjalnych oraz źródeł prawa pracy. Oprócz tego w Jego dorobku naukowym znajdują 
się też prace z zakresu prawa pracy zarówno o charakterze ogólnym (np. „Ocena no-
welizacji Kodeksu pracy”2, „Przewodnik do nauki prawa pracy”3 czy „Relacja między 
podstawowymi zasadami prawa a zasadami prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p. 
według koncepcji Profesora Czesława Jackowiaka”4, jak i nieco bardziej szczegółowe 
(np. „W sprawie jednostki organizacyjnej jako pracodawcy”5 czy „Zagadnienia prawne 
umów zawieranych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe z pracodaw-
cami”6). Doświadczenia z prezesury w Najwyższej Izbie Kontroli zaowocowały szere-
giem artykułów odnoszących się zarówno do aspektów ogólnych kontroli państwowej 
(„Tworzenie podstaw prawnych funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli w Trzeciej 
Rzeczypospolitej”7, jak i kwestii ściśle pracowniczych („Kwestia zgodności z konstytucją 
artykułu 86 ustawy o Najwyższej Izby Kontroli”8, „Obowiązki pracowników Najwyższej 

2 Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1996.
3 „Miscellanea”, Koszalin 1998.
4 „Gdańskie Studia Prawnicze” nr 6/2000, s. 7-14.
5 „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 5/1998, s. 37-40.
6 „Państwo i Prawo” nr 8/1998, s. 79-88.
7 „Kontrola Państwowa” nr 2/2004, s. 27-33.
8 „Kontrola Państwowa” nr 2/1996, s. 3-12.
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Izby Kontroli”9). Na uwagę zasługuje też wprowadzenie do książki „Rzetelność życia 
publicznego. Metody zapobiegania korupcji”10. W dalszej części zaprezentowana zosta-
nie bardziej szczegółowa charakterystyka wskazanych wyżej trzech głównych obszarów 
badawczych, jakimi zajmował się na niwie naukowej Profesor Lech Kaczyński.
3. Chronologicznie pierwszym nurtem badawczym była zasada swobody umów. 
Oczywiście z racji zainteresowań naukowych chodziło głównie o adaptację tej zasady 
na gruncie prawa pracy. 

W początkowym okresie zajmowania się tą dziedziną przez młodego asystenta nastą-
piły bardzo poważne zmiany o charakterze systemowym. W 1974 r. został uchwalony 
Kodeks pracy, który wszedł w życie 1 stycznia 1975 r. Było to wydarzenie epokowe dla 
rozwoju zarówno gałęzi, jak i młodej wciąż dyscypliny naukowej, jaką było prawo pracy. 
Kodeks pracy ostatecznie ugruntował odrębność prawa pracy od prawa cywilnego, czego 
wyrazem było odejście od formalnego powiązania obu gałęzi prawa wspólną częścią 
ogólną. Co prawda zgodnie z art. 300 k.p., do stosunku pracy w sprawach nieuregulowa-
nych prawem pracy należy stosować pod pewnymi warunkami odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego, jednak okoliczność ta nie zmienia zasadniczej konkluzji, jaką stało 
się nadanie regulacjom dotyczącym zatrudnienia autonomicznego statusu w systemie 
prawnym. Dla doktryny prawa pracy nowy kodeks był kopalnią tematów badawczych, 
praktycznie wszystko należało na nowo omówić i stworzyć prawie całkowicie nową teorię 
odpowiadającą nowemu stanowi prawnemu. Chodziło oczywiście nie tylko o rozwiązy-
wanie rozlicznych problemów interpretacyjnych, jakie pojawiły się w związku z wejściem 
w życie Kodeksu pracy, ale także o wypracowanie nowych konstrukcji teoretycznych. 
Na pewno jednym z ważniejszych zagadnień wymagających takiego opracowania była 
kwestia swobody umów, tym bardziej, że wiązała się ona z fundamentalnym problemem 
rodzaju i charakteru norm prawa pracy. Lech Kaczyński podjął tę problematykę przede 
wszystkim w rozprawie doktorskiej, którą ukończył w 1979 r., a obronił – jak wyżej wspo-
mniano – w lutym 1980 r., oraz w kilku opracowaniach artykułowych11. Uzasadniając 
wybór obszaru dociekań naukowych, Lech Kaczyński pisał, że „Kodeks pracy przyniósł 
częściowo nowe rozwiązania, ograniczając jednocześnie posiłkowe stosowanie Kodeksu 
cywilnego ze względu na własne rozbudowane przepisy ogólne. Zagadnienie wolności 
umów stało się z tą chwilą ostatecznie problemem prawa pracy odrębnym i tym samym 
wymagającym osobnych badań”12. Zajęcie się kwestią zasady swobody umów w prawie 
pracy uzasadnione było także z tego powodu, że na temat ten brakowało dotychczas 

9 „Kontrola Państwowa” nr 1/1999, s. 15-23.
10 Oprac. Jeremy Pope, przedmowa do wydania polskiego: Lech Kaczyński, Antoni Kamiński, Jacek 

Kurczewski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
11 Zasada�uprzywilejowania�pracownika�w�świetle�kodeksu�pracy, „Państwo i Prawo” nr 8/1984; Rodzaje� 

norm� cywilnoprawnych� a� autonomia� woli, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo” 
nr 16/1993; Zasada�swobody�umów�w�prawie�pracy�po�nowelizacji�kodeksu�pracy, PiP nr 3/1997.

12 Zakres�swobody�stron�w�kształtowaniu�treści�umowy�o�pracę, maszynopis rozprawy doktorskiej, Gdańsk 1979, s. 1.
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pogłębionych analiz w postaci prac monograficznych, a dostępna literatura ograniczała 
się właściwie do niewielkich fragmentów w szerszych opracowaniach ogólnych. 

W dysertacji doktorskiej L. Kaczyński zajął się tylko jednym z aspektów zasady swo-
body umów. Pominął kwestie dotyczące nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, 
a uwagę swą skoncentrował na zagadnieniu kształtowania treści stosunku pracy. Był to 
zabieg celowy, gdyż pozwolił na ukazanie problematyki rodzajów i charakteru norm 
prawa pracy, za pomocą których ówczesny ustawodawca wpływał na stosunki społeczne. 
Zresztą z punktu widzenia zasad funkcjonowania totalitarnego państwa o ustroju socja-
listycznym problem swobody nawiązywania stosunku pracy był postrzegany inaczej niż 
obecnie. Z jednej strony obowiązywały, co prawda z różnym natężeniem, ograniczenia 
swobody nawiązywania stosunku pracy, z drugiej jednak w zasadzie nie istniał problem 
bezrobocia (jawnego). A zatem problemem nie było znalezienie zatrudnienia czy nawet 
jego utrzymanie, ale raczej zagwarantowanie stronom stosunku pracy swobody kształ-
towania treści łączącej ich więzi prawnej, zwłaszcza w zakresie warunków pracy i płacy. 
Władzom nie zależało na dywersyfikacji materialnej społeczeństwa, oficjalnie kierowano 
się zasadą „od każdego według możliwości, każdemu według (uzasadnionych) potrzeb”, 
ale w praktyce większe znaczenie miała zasada „każdemu po równo”, która narzucała 
ogółowi pracujących zestandaryzowane wzorce rozwiązań. 

Nie może zatem dziwić, że wszelkie próby indywidualnego różnicowania statusu 
prawnego, choćby nawet poparte uzasadnionymi przesłankami, nie były akceptowane. 
Na gruncie prawa pracy zjawisko to znalazło wyraz w unormowaniu zawartym w art. 18 
Kodeksu pracy w jego pierwotnej wersji, w myśl którego postanowienia umów o pracę 
powinny były być zgodne z przepisami prawa pracy. Natomiast postanowienia mniej 
korzystne dla pracownika od przepisów prawa pracy stawały się nieważne i zamiast nich 
stosować należało te przepisy. 

Wydawało się zatem, że w takim stanie prawnym zasada swobody kształtowania treści 
umowy o pracę praktycznie nie obowiązuje w prawie pracy. Wymóg zgodności umowy 
o pracę z przepisami prawa pracy zbliżał niebezpiecznie tę konstrukcję prawną do tak 
zwanych umów adhezyjnych, w których jedna ze stron może decydować jedynie o tym, 
czy chce taką umowę zawrzeć. Lech Kaczyński wyraźnie się temu sprzeciwiał. Na kar-
tach rozprawy doktorskiej dowiódł, że cywilnoprawna zasada swobody umów, także 
w aspekcie kształtowania treści czynności prawnych, obowiązuje w prawie pracy, choć 
z pewnymi ograniczeniami (wyłączeniem możliwości wprowadzania do umowy o pracę 
klauzul mniej dla pracownika korzystnych od przepisów prawa pracy). Takie postawienie 
sprawy pozostawało w sprzeczności z panującą wówczas ideologią.

W ścisłym związku z zasadą swobody umów na gruncie prawa pracy pozostaje druga 
kwestia, którą rozwinął w swojej dysertacji Lech Kaczyński. Wielkim Jego wkładem 
w rozwój doktryny prawa pracy było przedstawienie spójnej, mającej uzasadnienie nor-
matywne i odpowiadającej potrzebom społecznym, koncepcji rodzajów i charakteru norm 
prawa pracy. Oparciem dla niej była nowatorska i odważna interpretacja przywołanego 
już wyżej przepisu art. 18 k.p. Jak wspomniano, w swym pierwotnym brzmieniu przepis 
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ten stanowił, że postanowienia umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę 
stosunku pracy powinny być zgodne z przepisami prawa pracy. Jednocześnie § 2 tego 
przepisu stanowił, że w przypadku, kiedy postanowienia umów (i innych aktów) są dla 
pracownika mniej korzystne, wówczas stają się one nieważne, a w ich miejsce wstępują 
odpowiednie przepisy prawa pracy. Unieważnieniu ulegała zatem tylko część czynno-
ści prawnej. Regulację zawartą w art. 18 k.p. określano zarówno dawniej, jak i obecnie, 
mianem zasady uprzywilejowania pracownika. 

Stanowcze brzmienie art. 18 k.p. mogło sugerować, że dekodowane z przepisów prawa 
pracy normy należące do tej gałęzi prawa mają charakter bezwzględnie obowiązujący. 
Przyjęcie takiego punktu widzenia musiało wykluczać, a w każdym razie mocno ogra-
niczać, obowiązywanie zasady swobody kształtowania treści umowy o pracę czy szerzej 
– treści stosunku pracy. Lech Kaczyński odrzucał takie podejście. Na uwagę zasługuje 
przede wszystkim to, że uzasadnienie dla zanegowania bezwzględnie obowiązującego 
charakteru norm prawa pracy wywiódł nie tylko z przesłanek aksjologicznych, ale także 
– i to było niezwykłą wartością dodaną Jego koncepcji – z treści obowiązujących wówczas 
regulacji. Wysunął, a właściwie twórczo rozwinął pogląd, że zwrot „zgodnie z przepisami 
prawa pracy” nie oznacza zgodności z treścią, lecz zgodność z ich charakterem13. Lech 
Kaczyński uznał, że „Ujęcie to pozostaje wprawdzie w sprzeczności z powszechnym 
rozumieniem zwrotu <zgodnie z przepisami>, wydaje się jednak uzasadnione kontek-
stem, w jakim zwrot ten został użyty i pozwala najpełniej uniknąć antynomii między 
sformułowaniem § 1 i § 2 art. 18 k.p. A przecież ta właśnie pozorna antynomia stanowi-
ła dotąd w literaturze największą trudność w całościowej wykładni art. 18”14. Dlatego 
należało ustalić, jaki charakter mają normy prawa pracy.

Istotą koncepcji Lecha Kaczyńskiego było przyjęcie, że art. 18 § 2 k.p. stanowi nie tylko 
integralną część zasady uprzywilejowania pracownika, ale przede wszystkim uzupeł-
nia treść wyrażoną w § 1 w ten sposób, że wyznacza generalnie charakter norm prawa 
pracy jako co do zasady semidyspozytywnych15, a więc takich, które zezwalały stro-
nom umowy na czynienie odstępstw od treści normy, ale tylko w jednym kierunku (na 
korzyść pracownika). Ponadto z treści art. 18 § 2 k.p. wynikało także i to, że z powodu 
braku podstaw do nadania normie innego charakteru prawnego, należało uznawać ją za 
normę semidyspozytywną. Podstawy takie mogły wynikać przede wszystkim z brzmie-
nia danej normy (np. z art. 291 k.p. wynika norma imperatywna) lub z innych przyczyn, 
do których Lech Kaczyński zaliczał przykładowo niemożność zastosowania art. 18 § 2 
k.p. ze względu na brak przepisu, który mógłby zastąpić unieważnioną klauzulę umowy 
albo niemożliwość określenia, czy stypulacja umowna jest bardziej, czy mniej korzystna 

13 Tezę taką sformułował, ale jej nie uszczegółowił, Z. Salwa w artykule Rola�umowy�o�pracę�w�kształtowaniu�
stosunku�pracy, PiP nr 11/1977, s. 33.

14 Zakres�swobody�stron…, op.cit., s. 89.
15 Jw., s. 90.
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od normy prawa. Ważne znaczenie miało przy tym odwoływanie się do obiektywnych 
kryteriów korzystności. Subiektywizacja ocen była nie do pogodzenia z koniecznością 
ochrony pracownika (np. w zamian za wyższe wynagrodzenie mógłby się on zrzec wielu 
uprawnień przewidzianych przez prawo pracy)16. 

Jednocześnie Lech Kaczyński zaproponował autorską koncepcję rodzajów norm prawa 
pracy. Biorąc za punkt wyjścia stosunek normy do kwestii autonomii woli stron (zakresu 
swobody umów), odszedł od trójpodziału norm (imperatywne, dyspozytywne i normy 
pośrednie) na rzecz rozróżniania czterech ich rodzajów. Chodzi mianowicie o wyróż-
nienie dwóch rodzajów norm pośrednich, różniących się od siebie zarówno mechani-
zmem oddziaływania na treść stosunku pracy, jak i zakresem pozostawionej stronom 
tego stosunku autonomii woli. A zatem obok norm imperatywnych i dyspozytywnych 
(w takim znaczeniu, jakie nadaje im doktryna prawa cywilnego) Lech Kaczyński wyróż-
nił normy pośrednie pierwszego typu, a więc zezwalające na odstępstwa w umowie na 
korzyść pracowników, nazwane semidyspozytywnymi, oraz normy pośrednie drugiego 
typu, które z kolei dają stronom prawo wyboru z góry wskazanych wariantów zachowań. 
Te z kolei zostały nazwane normami semiimperatywnymi17. Kryterium dyferencjacji 
jest tu – jak już wyżej wspomniano – stosunek do zasady autonomii woli. Brak swobody 
cechuje normy imperatywne, większy zakres występuje w przypadku norm semiimpe-
ratywnych, znacznie większy (choć nadal ograniczony) w przypadku norm semidyspo-
zytywnych i pełny dla norm dyspozytywnych. 

Jednocześnie z art. 18 § 2 k.p. Lech Kaczyński wyprowadzał domniemanie semidy-
spozytywności norm prawa pracy. W późniejszym okresie zajął się tą problematyką 
w artykule „Zasada swobody umów w prawie pracy po nowelizacji kodeksu pracy”18, 
w którym dostosował swoją koncepcję do zmienionego stanu prawnego i nowej rzeczy-
wistości społecznej, gospodarczej i politycznej.

Koncepcja Lecha Kaczyńskiego wyprowadzona w rozprawie doktorskiej z końca lat 
70. ubiegłego stulecia była nie tylko nowatorska i odważna zarazem, ale także prorocza. 
W kierunku postulowanym Jego interpretacjami podążył ustawodawca po przełomie 
ustrojowym sprzed ćwierćwiecza. Artykuł 18 k.p. w obecnym brzmieniu odpowiada 
podstawowym założeniom konstrukcyjnym stworzonym przez L. Kaczyńskiego. Także 
stworzona przezeń koncepcja czwórpodziału norm prawa pracy zachowuje w dalszym 
ciągu aktualność. 
4. Drugi nurt badawczy w dorobku Profesora Lecha Kaczyńskiego związany jest z pro-
blematyką socjalną. Zajmował się tymi zagadnieniami w kilku artykułach (m. in. „Pojęcie 
renty socjalnej”19, „Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżnienia jego 

16 Jw., s. 104.
17 Rodzaje�norm�cywilnoprawnych…, op.cit., s. 98 i n.
18 PiP  nr 3/1997, s. 8-21.
19 „Polityka Społeczna” nr 4/1986, s. 8-10.
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technik”20, „Zasiłki stałe z pomocy społecznej – kwestie prawne”21, „Nowe przepisy o za-
siłkach stałych z pomocy społecznej dla osób będących inwalidami od dzieciństwa”22, 
„Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków 
utrzymania”23, a przede wszystkim w monografii będącej rozprawą habilitacyjną – „Renta 
socjalna”24. W publikacjach na ten temat dominują dwa wątki. Z jednej strony, w latach 
80. XX wieku znaczenia nabierały regulacje prawne z zakresu pomocy społecznej oraz 
świadczeń socjalnych dla osób niespełniających warunków do objęcia ich systemem 
ubezpieczenia społecznego. Chodziło zatem o stworzenie ram prawnych dla świadczeń 
nowego typu, a więc takich, do których prawo nie było uzależnione od wcześniejszego 
zatrudnienia. Jednym z nich była koncepcja renty socjalnej, a więc świadczenia dla tych, 
którzy utracili zdolność do pracy jeszcze przed wstąpieniem na rynek pracy (lub nigdy 
tej zdolności nie mieli). 

W swych badaniach Profesor Kaczyński wykazał uzasadnienie aksjologiczne dla na-
łożenia na państwo obowiązku zapewnienia środków utrzymania osobom, które ze 
względu na inwalidztwo lub wiek nie są w stanie zapewnić ich sobie własnymi siłami. 
Obecnie jest to standardem, ale w schyłkowym okresie realnego socjalizmu sprawa nie 
była tak oczywista. 

Na uwagę zasługuje także i to, że poza kwestiami aksjologicznymi Lech Kaczyński 
przyczynił się do znacznego rozwoju doktryny prawa socjalnego. Rozwinął bowiem w spo-
sób twórczy wyznawaną w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego koncep-
cję zabezpieczenia społecznego jako kategorii zbiorczej realizowanej w trzech formach 
(technikach): ubezpieczenia społecznego, zaopatrzenia społecznego i pomocy społecznej. 
Nie tylko uporządkował pojęciowo kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym, 
ale także sformułował kryteria, wedle których należy wyróżniać trzy techniki realizacji 
ogólniejszej idei zabezpieczenia ludności przed negatywnymi skutkami różnego rodzaju 
ryzyka socjalnego. W tej części dorobek Lecha Kaczyńskiego zachowuje w pełni aktu-
alność do dnia dzisiejszego.
5. I wreszcie ostatnie pole zainteresowań naukowych przyszłego Prezydenta 
Rzeczypospolitej – zagadnienie związane ze źródłami prawa pracy. Ten wątek został 
w imponujący sposób podjęty w krótkim czasie pomiędzy zakończeniem kadencji prezesa 
NIK w 1995 r. a objęciem stanowiska ministra sprawiedliwości w 2000 r. W ciągu około 
pięciu lat, kiedy Profesor Kaczyński wycofał się z czynnego udziału w polityce, zdołał 
opublikować kilkanaście artykułów naukowych poświęconych różnym aspektom tak 
zwanych specyficznych źródeł prawa pracy, w tym ich charakteru prawnego w świetle 

20 PiZS nr 5-6/1986, s. 20-31.
21 PIZS nr 3/1987, s. 43-51.
22 PiZS nr 3/1989, s. 23-28.
23 [W:] Ład�społeczny�w�Polsce�i�Niemczech�na�tle�jednoczącej�się�Europy.�Księga�pamiątkowa�poświęcona�

Czesławowi�Jackowiakowi, red. Bernd von Maydell, Tadeusz Zieliński, Warszawa 1999.
24 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989.
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obowiązującej od 1997 r. nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrócił uwagę 
między innymi na wpływ, jaki na charakter prawny układów zbiorowych pracy wywarły 
przepisy nowej ustawy zasadniczej. W artykule „Wpływ art. 87 Konstytucji na swoiste 
źródła prawa pracy (Uwagi wstępne)”25 zwrócił uwagę na niedostrzeżone przez innych 
niebezpieczeństwa wynikające z nowej konstytucyjnej regulacji źródeł prawa. Jego zda-
niem, w stanie prawnym ukształtowanym pod rządem Konstytucji z 1952 r., jak również 
tak zwanej małej konstytucji z 1992 r. nie istniał co najmniej wyraźnie sformułowany 
zamknięty konstytucyjny katalog źródeł prawa. 

Przepisy obu wskazanych ustaw konstytucyjnych wymieniały, co prawda, szereg aktów 
(ustawy, rozporządzenia i zarządzenia określonych podmiotów) zaliczanych do źródeł 
prawa powszechnie obowiązującego, ale jednocześnie do źródeł tych zaliczano także 
akty wydawane na podstawie ustawodawstwa zwykłego (chodziło tu np. o akty prawa 
miejscowego). Można było zatem twierdzić, że wprowadzanie nowych rodzajów źródeł 
prawa powszechnego mogło odbywać się w drodze praktyki konstytucyjnej. 

Po 1997 r. sytuacja uległa zmianie, gdyż – jak pisał Lech Kaczyński – „przepis art. 
87 nowej Konstytucji tworzy bez wątpienia zamknięty katalog źródeł prawa o charak-
terze powszechnie obowiązującym [...]. Podstawowy wniosek, jaki z tego wynika, polega 
na tym, iż układom zbiorowym, porozumieniom zbiorowym, regulaminom i statutom 
przewidzianym przez ustawę nie będzie można przypisać charakteru źródeł norm po-
wszechnie obowiązujących ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc nie będą one 
mogły pro iure kształtować treści stosunku pracy, a jedynie będą traktowane jako sub-
strat dla oświadczeń woli stron. 

Co najmniej wątpliwy będzie zakaz czynienia stypulacji umownych mniej korzyst-
nych niż to wynika z postanowień źródeł swoistych prawa pracy, i w końcu – zmiana 
treści aktów, o których mowa (z wyjątkiem regulaminów pracy), będzie wymagać prze-
kształcenia treści stosunku pracy w drodze czynności prawnej, w przypadku zmiany na 
korzyść pracownika może to być porozumienie stron. W przypadku zmiany dla niego 
niekorzystnej sytuacja jest podobna jak w stanie obecnym, potrzebne jest wypowiedze-
nie warunków pracy i płacy albo porozumienie stron. 

Z przedstawionych wyżej skutków wejścia w życie art. 87 nowej Konstytucji wyni-
ka w sposób oczywisty, jak olbrzymie mogą one mieć konsekwencje dla prawa pracy. 
Konsekwencje te występują, jak sądzę, w dwóch podstawowych płaszczyznach. 

Po pierwsze, całkowitej likwidacji musi ulec (przynajmniej w stosunku do pracow-
ników niezrzeszonych w związkach zawodowych) funkcja ochronna pełniona przez 
układy zbiorowe”. 

Po drugie, „nowa Konstytucja przyczynić się może do rozbicia całej kształtującej się po 
1980 r., a szczególnie po 1989 r., nowej filozofii prawa pracy, opierającej się na swoistej 

25 PiP nr 8/1997 r.
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decentralizacji uprawnień prawotwórczych”26. Powyższy pogląd zainicjował dyskusję 
w doktrynie27, a Lech Kaczyński ostatecznie opowiedział się za stanowiskiem kompro-
misowym. Stwierdził mianowicie, że niekonsekwencja ustawodawcy konstytucyjnego 
w zakresie regulacji źródeł prawa, rozmiar problemów związanych z bardzo ścisłym 
rozumieniem przepisów ustawy zasadniczej w tych kwestiach, a także przekonanie 
o „prawotwórczej” roli doktryny, o ile tylko zajmuje ona w miarę jednolite stanowisko, 
skłania do przyjęcia, że przepisy układów zbiorowych pracy mają charakter pośredni po-
między przepisami powszechnie i wewnętrznie obowiązującymi28. Tym samym można 
je traktować jako akty normatywne.
6. Profesor Lech Kaczyński nigdy nie zaniedbywał swoich obowiązków nauczyciela 
akademickiego i pracownika naukowego. Pomimo intensywnej działalności publicznej 
uzyskiwał terminowo kolejne stopnie naukowe, poparte rzetelnymi i stojącymi na wy-
sokim poziomie badaniami naukowymi w dziedzinie prawa pracy i prawa socjalnego. 

W tym miejscu mogę podzielić się informacją mało znaną nawet w środowisku nauki 
prawa pracy. Tuż przed powołaniem na stanowisko ministra sprawiedliwości Profesor Lech 
Kaczyński zakończył pisanie książki o układach zbiorowych pracy, która miała być w jego 
zamierzeniach tak zwaną książką profesorską (warunkującą nadanie tytułu naukowego 
profesora). Prawdopodobnie w związku z rozpoczęciem kolejnego okresu intensywnej 
działalności politycznej plany wydania tej monografii zostały odłożone, teraz już wiemy, 
że na zawsze. 

Charakteryzując dorobek naukowy Lecha Kaczyńskiego, warto także wspomnieć, 
że był teoretykiem z krwi i kości. Oprócz tego, że zajmował się ważnymi i ciekawymi 
problemami badawczymi, o dużej doniosłości społecznej, to w dodatku posługiwał się 
– coraz rzadziej niestety stosowaną w pracach naukowych z zakresu prawa – tak zwaną 
metodą teoretyczno-prawną. W Jego pracach rzadko mamy do czynienia z prostą eg-
zegezą tekstu normatywnego, metodą dogmatyczną operował tylko wtedy, kiedy było 
to konieczne. Natomiast zawsze starał się poszukiwać istoty poruszanych problemów, 
ich powiązań systemowych, budować konstrukcje teoretyczne oraz formułować oceny, 
zwłaszcza aksjologiczne. Dlatego Jego publikacje nigdy nie miały charakteru opisowego, 
lecz ściśle naukowy.

Jak starałem się wykazać, w twórczości naukowej Profesora Lecha Kaczyńskiego do-
minowały trzy nurty badawcze – zasada swobody umów w prawie pracy, świadczenie 
socjalne i system zabezpieczenia społecznego oraz źródła prawa pracy. 

26 L. Kaczyński: Wpływ�art.�87�Konstytucji�na�swoiste�źródła�prawa�pracy�(Uwagi�wstępne), PiP nr 8/1997, s. 64 i n.
27 L. Florek: Zgodność�przepisów�prawa�pracy�z�Konstytucją, PiZS nr 11/1997, s. 11; L. Kaczyński: W�spra-

wie�zgodności�przepisów�prawa�pracy�z�Konstytucją�–�polemika, PiZS nr 3/1998, s. 40 i n.
28 A. Jedliński, L. Kaczyński: Statut�jako�źródło�prawa�pracy, PiP nr 4/1999, s. 35 oraz L. Kaczyński: Czy�po-

stanowienia�normatywne�układów�zbiorowych�pracy�dotyczące�treści�indywidualnych�stosunków�pracy�są�
przepisami�powszechnie�obowiązującymi, „Przegląd Sądowy” nr 11-12/1999, s. 18 i n. oraz Układ�zbio-
rowy�pracy�–�problem�konstytucyjny, PiP nr 8/1999, s. 11 i n.
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Ta perspektywa przyczyniła się do nadania tytułu księdze pamiątkowej poświęco-
nej tragicznie zmarłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej – „Wolność i sprawiedliwość 
w zatrudnieniu”29. 

Wolność to przede wszystkim swoboda umów i autonomia woli pracownika i praco-
dawcy, sprawiedliwość – to ograniczenie tej zasady wyrażające się w semidyspozytyw-
ności norm prawa pracy. 

Sprawiedliwość to także zabezpieczenie społeczne osób, które ze względu na szczególną 
sytuację zdrowotną, a więc nie ze swej winy, nigdy nie przejawiały aktywności zawodowej. 

Sprawiedliwość to w końcu rozbudowany system autonomicznych, umownych źró-
deł prawa pracy, których podstawowym celem jest wzmocnienie ochrony prawnej osób 
zatrudnionych.

dr hab. JAKUB STELINA,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego,

dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

29 Pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
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Wprowadzenie
W Polsce za początek zorganizowanej 
formy kontroli państwowej uważa się 
powołanie dekretem Fryderyka Augusta 

w 1808 r. Głównej Izby Obrachunkowej 
w Księstwie Warszawskim1 – dlatego nie-
dawno uroczyście obchodziliśmy dwu-
setlecie istnienia kontroli państwowej 
w naszym kraju. Za powszechnie przy-
jęte uchodzi twierdzenie, że w okresie 

Trochę historii

Kontrola państwowa 
w Polsce przedrozbiorowej

Dotychczasowe ujęcia dziejów polskiej kontroli państwowej rzadko sięgają 
czasów przedrozbiorowych. Pomijanie tego okresu wydaje się jednak nieuza-
sadnione, bo choć nie powstał wówczas odrębny organ kontroli, to jednak 
różnorodne zadania z tego zakresu wykonywały powołane w 1764 r. komisje 
skarbowe. Szczegółowa analiza ich działalności przynosi zaskakujące wyniki 
i umożliwia poszukiwanie tradycji kontroli państwowej już w XVIII wieku.

Komisje skarbowe jako organy kontroli

1 Dziennik�Praw�[Księstwa�Warszawskiego], t. I, s. 120-136.
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szlacheckiej Rzeczypospolitej nie istnia-
ły organy kontroli państwowej2. Bliższa 
analiza tematu3 każe jednak zastanowić 
się nad słusznością przyjęcia tej cezury, bo 
czy wcześniej kontrola państwowa rzeczy-
wiście nie istniała? 

Współcześnie kontrola państwowa ro-
zumiana wąsko (sensu stricto) oznacza 
wyodrębnienie kontroli spośród innych 
zadań państwa i powierzenie jej specjal-
nemu, niezależnemu organowi i wręcz 
stanowi synonim tego naczelnego orga-
nu kontroli4. Jednak w ujęciu szerszym 
kontrola państwowa to „kontrola działań 
administracji i gospodarki państwowej pod 
względem finansowo-gospodarczym”5. 
Tak właśnie szeroko definiowana proble-
matyka kontroli pozwala na poszukiwanie 
jej początków w okresie przed wykształ-
ceniem jej instytucjonalnie zorganizowa-
nej i wyodrębnionej formy. Ta bowiem 
– w wąskim znaczeniu – wiąże się dopiero 
z państwem konstytucyjnym, choć prze-
cież kontrola jako funkcja państwa pojawiła 

się wcześniej i już w państwie feudalnym 
była koniecznością. Rozpatrując historię 
ustroju Polski, często się jednak o tym za-
pomina i dostrzega dopiero przełom, jakim 
było powołanie wspomnianej Głównej Izby 
Obrachunkowej na początku XIX wieku. 

W okresie przedrozbiorowym nie ist-
niał w Polsce żaden wyodrębniony organ 
kontroli, dlatego rozważając ówczesne sto-
sunki, zauważa się jedynie formy kontroli 
parlamentarnej, którą sprawował Sejm6. 
Andrzej Sylwestrzak pisał, że „przyjęcie 
ustrojowej zasady zwierzchnictwa Sejmu 
prowadziło w rezultacie do zagwaranto-
wania izbie poselskiej, również Senatowi, 
podstawowych uprawnień w zakresie kon-
troli państwowej”7. Jednak przy postę-
pującym rozkładzie życia politycznego 
działalność ta stawała się fikcją. Anegdotą 
stała się kontrola rachunków podskarbie-
go Bogusława Leszczyńskiego w 1654 r., 
podczas której jeden z posłów krzyknął, 
że się nie zgadza na przedstawione rozli-
czenie. Zdziwiony podskarbi, trzymając 

2 Opinię taką można znaleźć niemal we wszystkich publikacjach traktujących o dziejach kontroli państwo-
wej w Polsce, z wyjątkiem Antoniego Pułjanowskiego (Najwyższa�Izba�Obrachunkowa�Królestwa�Polskie-
go�1808–1866, Warszawa 1880, s. 1), który wyraził się w tej kwestii bardzo niejasno. Zenobiusz Rugie-
wicz (Kontrola�państwowa, Warszawa 1937, s. 13) pisał, że „[p]od koniec istnienia Państwa nie widzimy 
wyraźnych śladów kontroli”. Andrzej Sylwestrzak dał temu poglądowi wyraz w wielu pracach, pisząc 
np. (Kontrola�administracji, Koszalin 1998, s. 39), że Rzeczpospolita „ustrojowo nie wykształciła instytucji 
kontroli finansów publicznych”. Podobnie twierdził Ryszard Szawłowski (Najwyższe�państwowe�organy�
kontroli�w�Polsce�w�XIX�wieku.�Główna�Izba�Obrachunkowa�Księstwa�Warszawskiego�oraz�Izba�Obrachun-
kowa� i�Najwyższa� Izba�Obrachunkowa�Królestwa�Polskiego.�Lata�1808–1866, Warszawa 1999, s. 21). 
Również piszący te słowa dawał wcześniej wyraz takiej opinii (P. M. Pilarczyk: Początki�kontroli�państwo-
wej�w�Polsce.�Obce�wzorce�i�własne�osiągnięcia, “Kontrola Państwowa”, rocznik 59, numer jubileuszowy, 
luty 2014 r., s. 45).

3 Opracowanie powstało dzięki środkom uzyskanym w ramach trzeciej edycji programu MNiSW Mobilność 
Plus (1109/MOB/2013/0).

4 Polskie�prawo�konstytucyjne, red. D. Górecki, wyd. 5, Warszawa 2015, s. 247; L. Garlicki: Polskie�prawo�
konstytucyjne.�Zarys�wykładu, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 319; I. Sierpowska: Funkcje�kontroli�państwo-
wej.�Studium�prawnoporównawcze, [b.m.] 2003, s. 8.

5 Prawo�konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015, s. 600.
6 Por. I. Sierpowska, op.cit., s. 11-19.
7 A. Sylwestrzak: Najwyższa�Izba�Kontroli, Warszawa 1997, s. 10-11.
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rejestr przekupionych, zapytał: „A który 
to tam taki syn, com mu nie dał”? Poseł 
się schował i więcej nie odezwał, ponie-
waż – podobnie jak wszyscy pozostali 
– został wcześniej skorumpowany przez 
Leszczyńskiego8. W czasach saskich nawet 
ten model przestał funkcjonować, gdyż po 
1726 r. tylko jeden sejm doszedł do skut-
ku, więc kolejni podskarbiowie nie byli 
poddawani na bieżąco żadnym formom 
kontroli. Rozliczenia z ich administracji fi-
nansowej możliwe były dopiero od 1764 r., 
gdy akceptowano rachunki przedstawia-
ne już przez ich spadkobierców. Jednak 
właśnie w tym okresie, u samego schyłku 
przedrozbiorowej państwowości, nastą-
pił też szczególny rozwój nowych rodza-
jów kontroli, którym podlegały powsta-
jące wówczas nowoczesne organy władzy 
wykonawczej9.

Uważa się, że właśnie tak skromnie wy-
gląda przedrozbiorowy dorobek w dziedzi-
nie kontroli. Innych form kontroli miało 
w tym okresie nie być. Ryszard Szawło-
wski, badający historię kontroli państwo-
wej w Polsce, wyjaśniał pokrótce, dlacze-
go trybunałów skarbowych, istniejących 
w okresie I Rzeczypospolitej (powoływa-
nych sporadycznie od 1591 r., a od 1717 r. 
działających jako organy stałe), nie może-
my uznawać za organy kontroli10. Te sądy, 
z których jeden wyznaczony był dla Korony, 
drugi zaś dla Litwy (Wielkiego Księstwa 
Litewskiego), obradujące najczęściej 

– odpowiednio – w Radomiu i w Wilnie, 
miały za zadanie sprawowanie sądownic-
twa w sprawach skarbowych. Istotą tego 
specyficznego modelu sądownictwa spe-
cjalnego było powołanie osobnych organów, 
mających za zadanie sądzenie osób, które 
nie wniosły do skarbu pobranych podatków. 
Potem zakres kognicji się zwiększał: odpo-
wiadano przed nimi za niezapłacone podat-
ki, niewłaściwe użycie pieniędzy państwo-
wych, odpowiadali też przed nim za swe 
uchybienia dzierżawcy i poborcy podatkowi 
oraz urzędnicy skarbowi. Trybunały roz-
patrywały również sprawy o szkody uczy-
nione przez wojsko. Rozpatrując takie wła-
śnie szczególne kategorie spraw, które dziś 
określilibyśmy jako przestępstwa skarbo-
we, trybunały stanowiły forum rozliczeń 
osób mających do czynienia z dochodami 
państwa. Stąd też ważną rolę pełnił tam 
publiczny oskarżyciel, którym był instyga-
tor, czyli urzędnik występujący w imieniu 
państwa11. Trybunały – choć były sąda-
mi – można uznać początkowo za rodzaj 
specjalnej, wybieranej komisji sejmowej. 
Z czasem stały się od sejmu właściwie nie-
zależne, gdyż o ich składzie decydowały 
władze lokalne – sejmiki12.

Wraz ze wstąpieniem na tron ostatniego 
króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
rozpoczął się gorączkowy okres reform 
Rzeczypospolitej. Zmianami objęto sze-
reg obszarów działalności państwa, w tym 
również skarbowość i sądownictwo. Już 

8 J. S. Jabłonowski: Skrupuł�bez�skrupułu�w�Polsce..., Toruń 2013, s. 99-100.
9 Zob. R. Łaszewski: Sejm�polski�w� latach�1764–1793.�Studium�historyczno-prawne, Warszawa–Poznań 

1973, s. 18-26.
10 R. Szawłowski, op.cit., s. 21-23.
11 L. Babiński: Trybunał�Skarbowy�Radomski; J. Rafacz: Trybunał�Skarbowy�Koronny, Radom 2013, passim.
12 Volumina�legum [dalej w skrócie: VL, numer tomu], IV 919; VI 87.
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w 1764 r. zlikwidowano istniejące trybunały 
skarbowe, powołując w ich miejsce komisje 
skarbowe – ponownie dwie odrębne: jedną 
dla Korony, drugą dla Litwy. Na komisje 
przeniesiono też dotychczasowe kompeten-
cje podskarbich wielkich. R. Szawłowski 
wspomniał jedynie o komisjach, nie zde-
cydował się jednak na ich omówienie13, 
gdyż nie stanowiły one wcale ani prostej 
kontynuacji wcześniejszych trybunałów, 
ani też dawnego urzędu podskarbińskie-
go. Szczegółowe zbadanie tych instytucji 
przez lata było niemożliwe – akta komisji 
koronnej w większości uległy zniszczeniu 
podczas II wojny światowej, a spuścizna 
po komisji litewskiej znajdowała się w ar-
chiwum wileńskim14, do którego dostęp 
w czasach ZSRR był mocno utrudniony. 
Stąd, poza dawnymi i powierzchownymi 
omówieniami, brakowało i wciąż brakuje 
szczegółowego opracowania działalności 
komisji skarbowych. Wypełnienie tej luki 
jest o tyle istotne, że wnikliwe przyjrzenie 
się działalności tych organów skłania do 
rewizji wielu z dotychczasowych poglą-
dów na ich temat – również, jeśli chodzi 
o działania w sferze kontroli. 

Komisje skarbowe
Sejm konwokacyjny z 1764 r. zdecydował 
o powstaniu dwóch komisji skarbowych 

– koronnej i litewskiej15. Szczegółowo 
sposób działania obu komisji uregulo-
wano później, w osobnych ordynacjach. 
Ordynacja (czyli rodzaj wewnętrznego re-
gulaminu) Komisji Skarbowej Koronnej 
została uchwalona już w 1764 r. na kolej-
nym sejmie, koronacyjnym16, natomiast na 
ordynację Komisji Skarbowej Wielkiego 
Księstwa Litewskiego trzeba było czekać 
do kolejnego sejmu w 1766 roku17.

Dopiero po powołaniu komisji zniesiono 
dotychczasowe trybunały skarbowe i prze-
kazano tym samym ich sądowe uprawnie-
nia komisjom. Nastąpiło to w przypadku 
Korony na tym samym sejmie konwo-
kacyjnym, a dla Litwy nieco później, na 
sejmie koronacyjnym18. Komisje sądziły 
więc tak jak wcześniej trybunały w spra-
wach o przestępstwa skarbowe, jednak 
nie można mówić o prostym przekazaniu 
im dotychczasowych kompetencji trybu-
nałów, gdyż komisjom skarbowym naka-
zano też rozpatrywanie nowej kategorii 
spraw – handlowych, a wyłączono z zakre-
su orzekania sprawy skarbowo-wojskowe. 
Jednak komisje skarbowe nie były tylko 
sądami, ponieważ zaprojektowano je jako 
organy łączące wiele funkcji. Stanowiły 
przede wszystkim rodzaj kolegialnych 
urzędów ministerialnych. Stąd ich dzia-
łalność można podzielić na dwie sfery: 

13 R. Szawłowski, op.cit., s. 23.
14 Obecnie: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne – Lietuvos valstybės istorijos archyvas [dalej 

w skrócie: LPAH].
15 Pełne nazwy: Komisja Rzeczypospolitej Skarbu (Skarbowa) Koronna i Komisja Rzeczypospolitej Skarbu 

(Skarbowa) Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poniżej używam oprócz tychże form również nazw skróco-
nych: Komisja koronna oraz Komisja Skarbowa litewska i Komisja litewska.

16 VL VII, 322-327.
17 VL VII, 507-513.
18 Konstytucja powołująca Komisję Koronną: VL VII, 27-34; Komisję litewską: VL VII, 153-160. Zniesienie 

Trybunału Skarbowego Koronnego: VL VII, 76; litewskiego: VL VII, 392.
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sądową i ekonomiczną (administracyj-
ną, czyli dotyczącą gospodarki i finan-
sów państwa). 

Działalność w zakresie ekonomiki pań-
stwa wynikała z tego, że komisjom prze-
kazano dotychczasowe uprawnienia pod-
skarbich wielkich. Nie zdecydowano o zli-
kwidowaniu tych dawnych, feudalnych 
urzędów centralnych, lecz podskarbiowie 
stali się odtąd jedynie członkami komi-
sji. Rzeczpospolita tym samym zastąpiła 
w zarządzie skarbem organ jednoosobo-
wy – kolegialnym, co można porównać 
do podobnych procesów zachodzących 
w innych modernizujących się państwach, 
w których dawne jednoosobowe organy 
przestawały wystarczać19. Podstawowym 
działaniem komisji było więc bieżące ad-
ministrowanie dochodami i wydatkami 
publicznymi. Do zakresu ich obowiązków 
dołożono też szereg innych zadań, czy-
niących z nich rodzaj ministerstw gospo-
darki: dbanie o drogi handlowe i spław-
ność rzek, budowę kanałów, dróg, fabryk, 
budynków publicznych. Komisje zajmo-
wały się również sprawami menniczymi, 
uporządkowaniem miar i wag, regulacją 
spraw żydowskich. Komisje zarządzały też 
administracją skarbową w terenie, przede 
wszystkim najliczniejszą – administracją 
celną20.

To połączenie w ramach jednego orga-
nu funkcji sądowych i administracyjnych, 
wykonawczych, nie stanowiło w owym 
czasie niczego niezwykłego. W chwili po-
woływania komisji teorie podziału władz 
dopiero się kształtowały. Słynny później 
model ich trójpodziału – na władzę usta-
wodawczą, wykonawczą i sądowniczą, 
które wzajemnie się kontrolowały, wzię-
ty był z dzieła Monteskiusza „O duchu 
praw”, które opublikowano w 1748 r., 
a więc ledwie kilkanaście lat przed po-
wstaniem komisji. Do Polski jednak kon-
cepcje francuskiego arystokraty docierały 
powoli, a tłumaczenie jego dzieła wydano 
w 1777 r.21 i dopiero w tym czasie zauważa 
się pewne próby zastosowania tych pomy-
słów w Rzeczypospolitej22. Nowoczesne 
formy zarządu państwem oraz określenie 
wzajemnych relacji między różnymi or-
ganami władzy dopiero się w tym okresie 
kształtowały.

Komisja koronna pracowała w Warsza-
wie, Komisja litewska w Grodnie. Począt-
ko wo koronna liczyła 18, a litewska tylko 
11 członków, zwanych po prostu komi-
sarzami. Jak wspomniano, wchodzili 
w ich skład podskarbiowie (wielcy i na-
dworni) z racji sprawowanych urzędów, 
reszta członków (komisarzy) była wy-
bierana przez sejm ze stanu rycerskiego 

19 Zob. H. Izdebski: Kolegialność�i�jednoosobowość�w�zarządzie�centralnym�państwa�nowożytnego, Warsza-
wa 1975, s. 48-49.

20 T. Korzon: Wewnętrzne�dzieje�Polski�za�Stanisława�Augusta�(1764–1794), t. IV, Warszawa 1897, s. 80-174; 
R. Rybarski:�Skarbowość�Polski�w�dobie� rozbiorów, Kraków 1937, s. 13-16; S. Kościałkowski: Antoni 
Tyzenhauz.�Podskarbi�nadworny�litewski, t. II, Londyn 1971, s. 220-243.

21 W. Smoleński: Monteskjusz�w�Polsce�wieku�XVIII�nadto�fragment�pamiętnika�autora�i�zupełna�bibliografja�
jego�pism, Warszawa 1927, s. 51-54.

22 Por. A. Czaja: Między tronem,�buławą�a�dworem�petersburskim.�Z�dziejów�Rady�Nieustającej�1786–1789, 
Warszawa 1988, s. 68.
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i senatorskiego na dwuletnią kadencję. 
Wszyscy otrzymywali za swą pracę wyna-
grodzenie. Sejm obradujący na przełomie 
1767 i 1768 r. zdecydował o zmniejszeniu 
liczebności komisji: koronnej do 12 człon-
ków, a litewskiej do 8. W 1776 r. składy 
niemal zrównano, bo odtąd liczebność ko-
ronnej wynosiła 11 osób, a litewskiej 10, 
i taki kształt utrzymał się do reform Sejmu 
Wielkiego23. Komisje na początku swej 
działalności pracowały na kilkutygodnio-
wych sesjach (zwanych wówczas kadencja-
mi), koronna zbierać się miała cztery razy 
w roku, litewska – dwukrotnie. Komisji 
Skarbowej Koronnej już pod koniec 1764 r. 
nakazano jednak pracować stale, natomiast 
na Litwie na taki model zdecydowano się 
formalnie dopiero w 1789 r.24, choć już 
wcześniej nie ograniczano się do dwóch 
spotkań rocznie. Oznaczało to, że urzędy 
te, pracując niemal permanentnie, w razie 
potrzeby zdolne były do podjęcia szyb-
kiej reakcji. 

Po upływie każdych dwóch lat, na pod-
stawie zło żonego raportu, sejm udzielał 
komisji zatwierdzenia (pokwitowania) za 
upływającą kadencję. Sejm więc nie tylko 
wybierał członków komisji, ale i kontrolo-
wał ich pracę. Gdy w 1775 r. powstała Rada 
Nieustająca jako rodzaj rządu centralnego 
Rzeczypospolitej, do niej również obie ko-
misje skarbowe musiały przesyłać sprawoz-
dania ze swej działalności. Po zniesieniu 
Rady Nieustającej w 1789 r. kontrolował 

komisje skarbowe znów jedynie sam sejm, 
wybierając do tego specjalną deputację 
(komisję sejmową).

Komisje skarbowe w rozważaniach 
o dziejach kontroli państwowej w Polsce 
– jeśli się o nich wspomina – są traktowane 
właśnie w przedstawionym wyżej kon-
tekście. Traktuje się je jako organy, które 
podlegały nowym formom kontroli wpro-
wadzonym w czasie stanisławowskich re-
form ustrojowych: kontrolował ich pracę 
sejm, a przez pewien czas również Rada 
Nieustająca25. Gdyby jednak zbadać ich 
działalność, to okazuje się, że były nie tylko 
kontrolowanymi organami władzy wyko-
nawczej, ale same również funkcjonowały 
jako organy kontroli. 

Działalność kontrolna 
komisji skarbu
Dotychczas w literaturze nie zauważa-
no, że w zakresie działania komisji skar-
bowych można wyróżnić również szereg 
funkcji kontrolnych, które bliskie są na-
szemu rozumieniu kontroli państwowej 
– czyli takiej, której głównej celem jest 
kontrola administrowania finansami pu-
blicznymi26. Choć z zapisów konstytucji 
sejmowych takich zadań nie można wyczy-
tać expressis verbis, to jednak pośrednio 
wynikały one z samego celu powołania 
tych organów: „Chcąc iak naydoskonal-
szy na zawsze uczynić porządek skarbu 
[...], y pomnożyć onegoż dochody, przez 

23 R. Rybarski, op.cit., s. 10-12.
24 VL VII, 322; VL IX, nr XLVIII, s. 75-76.
25 Zob. np. R. Szawłowski, op.cit., s. 22-23; Konstytucyjny�system�władz�publicznych, red. P. Chmielnicki, 

Warszawa 2009, s. 275.
26 Zob. S. Sagan: Prawo�konstytucyjne�Rzeczypospolitej�Polskiej, wyd. 2, Warszawa 2003, s. 215.
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wprowadzenie rządu y ekonomiki ku lep-
szemu pożytkowi Rzplitey [...]”27. W tej 
sytuacji nie może dziwić, że wypełniając 
swe obowiązki, podjęto się zadań, które 
dziś uznamy za zbliżone do działania kon-
troli państwowej. 

Jak ustaliła Grażyna Bałtruszajtys, 
w 1766 r. Komisja koronna przydzieliła 
odpowiednie zadania grupom swoich ko-
misarzy. Jeden z takich zespołów miał się 
zająć kasą państwową i rachunkami28. Jak 
wspomniano już na początku, zniszczeniu 
uległy materiały Komisji koronnej, dlate-
go to lakoniczne stwierdzenie może tylko 
nasuwać domysły, że zespół ten zajmo-
wał się jakąś formą kontroli. W przypadku 
Komisji litewskiej możemy powiedzieć 
znacznie więcej. W niniejszym opracowa-
niu wykorzystano zachowane archiwalia 
po Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, zatem poniższe rozważania 
szczegółowe o formach kontroli dotyczą 
właśnie jej. Pamiętając o występujących 
różnicach prawno-ustrojowych pomię-
dzy obiema częściami państwa, wnioski 
z działań Komisji litewskiej zasadniczo na-
leży odnosić również do jej koronnej od-
powiedniczki, a więc całej, dualistycznej, 
szlacheckiej Rzeczypospolitej. 

Działalność Komisji Skarbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, którą uznamy za 
kontrolną, była zróżnicowana. Można po-
kusić się o wyróżnienie kilku jej typów, 

jednak podstawowy podział należałoby 
wynieść z form, w jakich Komisja działała, 
to jest jako organ administracji i jako sąd.

Kontrola administracyjna

Działalność kontrolna Komisji litewskiej 
jako organu administracji przybierała różne 
kształty. Za tradycyjną formę kontroli 
przeprowadzanej przez Komisję należy 
uznać lustrację. Samo słowo lustracja jest 
w dawnej polszczyźnie synonimem kon-
troli czy naocznego sprawdzenia czegoś 
lub kogoś. Lustracje kojarzą się z rozpo-
czętymi już w XVI wieku lustracjami dóbr 
królewskich i tego typu przedsięwzięcia 
odbywały się przez cały okres istnienia 
Rzeczypospolitej. Ten sam sejm konwo-
kacyjny z 1764 r., który powołał komi-
sje skarbowe, nakazał również lustrację 
starostw, do czego wyznaczył osobnych 
lustratorów29. W 1789 r. z kolei odpowie-
dzialne za lustracje dymów i spis ludno-
ści były komisje powiatowe, które zebra-
ne dane miały dopiero przekazać komisji 
skarbowej30. 

Tego typu ogólnokrajowe kontrole należy 
odróżnić od kontroli przeprowadzanych 
przez samą Komisję, która na podstawie 
ustawowego upoważnienia poddawała 
lustracji istniejące i wprowadzane nowe 
podatki. Cel tych lustracji był specyficz-
ny – ustalenie stanu faktycznego, będące-
go podstawą wymiaru należności31. Przy 

27 VL VII, 27 i 153-154.
28 G. Bałtruszajtys: Podział�czynności�komisarzy�Komisji�Skarbu�Koronnego�z�roku�1766.�Przyczynek�do�dziejów�nowo�-

żytnej�administracji�skarbowej�w�Polsce, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XXXIII, 1972, s. 98.
29 VL VII, 37-43, 163-167.
30 VL IX, nr LXIX, s. 101.
31 W 1776 r. Komisja miała wyznaczyć lustratorów dla wymiaru nowo uchwalonego podatku młynowego i od 

intrat miast i miasteczek, którym odebrano prawa samorządowe: VL, t. VIII, 928-931.
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ówczesnym systemie podatkowym, opie-
rającym się na podatkach bezpośrednich, 
tego rodzaju kontrole były konieczne wła-
śnie ze względu na zmieniający się stan 
faktyczny. Jeśli bowiem opłacano podatek 
podymny od dymu (tj. komina – domu), 
konieczna była weryfikacja zmieniającej 
się liczby domów w miejscowościach32. 
Podobnie było z liczeniem przez Komisję 

ludności żydowskiej, która płaciła podatek 
pogłówny, czyli „od głowy”33. 

Takie kontrole wynikały z obowiąz-
ków nałożonych na Komisję przepisa-
mi prawa. Z czasem tych obowiązków 
przybywało. Już w 1775 r. Komisji zleco-
no kontrolowanie powoływanych przez 
sejm specjalnych komisji emfiteutycz-
nych34. W 1789 r. przeprowadzono istotną 

32 LPAH SA 2916, k. 10v-11.
33 VL VIII, 631.
34 R. Rybarski, op.cit., s. 349; VL VIII, 139.

Powołanie przez komisję stanowisk lustratorów dnia 25 listopada 1778 r. (LPAH SA 2772, k. 30v)
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reformę, powołując w całym kraju komi-
sje porządkowe cywilno-wojskowe. Były 
to pierwsze w Rzeczypospolitej organy 
administracji lokalnej. Wśród ich zadań 
było również pobieranie podatków35, co 
oznaczało powstanie odrębnych, niepod-
legających komisji skarbu struktur skar-
bowych. Komisje porządkowe powinny 
były się rozliczać ze swej gospodarki fi-
nansowej, co oznaczało nadzór i kontro-
lę, którą sprawowała wobec nich komisja 
skarbu. Przewidziane były specjalne druki 
formularzy raportów, wedle których do-
konywano rozliczeń z komisją36. 

Jednak oprócz kontroli planowej, Ko-
misja reagowała na dochodzące do niej 
memoriały, prośby, informacje o różnych 
wypadkach oraz skargi i zażalenia na zda-
rzające się w terenie uchybienia. Komisje 
podejmowała więc działania kontrolne 
ad hoc, które wynikały z potrzeby chwili. 
Mogły być one wynikiem zmian sytuacji 
faktycznej – zarówno w przypadku zda-
rzeń losowych, gdy choćby po częstych 
wówczas pożarach miast konieczne było 
skontrolowanie ich stanu, by ocenić i od-
powiednio zmniejszyć obciążenia podat-
kowe37, jak i na skutek różnych działań 

ludzkich38. Często zwracano się do Komisji 
ze skargami na wymiar podatków doko-
nany przez lustratorów czy ich niesłuszne 
naliczenie, a nawet na pominięcie przez 
nich dóbr i niewprowadzenie ich do taryfy 
podatkowej39. Do lustracji dóbr powoły-
wano bowiem specjalnych urzędników 
– dworzan skarbowych, a w dawanych 
im instrukcjach nakazywano, aby prze-
prowadzali lustrację osobiście, tworzyli 
inwentarze i dokładnie wyliczali dochody, 
od których wysokości zależał wymiar  po-
datków40. Wykonywana przez nich praca 
często nie była jednak doskonała. Dnia 
20 kwietnia 1779 r. Komisja zdecydowała 
o powtórnej lustracji, co było odpowie-
dzią na memoriały osób płacących poda-
tek młynowy z dóbr, w których nie ma 
młynów41. Lustracji wymagały też choćby 
dobra po śmierci dotychczasowego pose-
sora przed oddaniem ich w nową dzier-
żawę42 czy też na wniosek posesora, gdy 
uzyskiwany przez niego dochód znacząco 
się zmniejszył43. Trudno znaleźć odpo-
wiednie współczesne określenie na podej-
mowane przez Komisję wówczas działania, 
ale miały one w jakiejś mierze charakter 
dochodzeniowy i kontrolny. 

35 J. Gordziejew: Komisje�porządkowe�cywilno-wojskowe�w�Wielkim�Księstwie�Litewskim�w�okresie�Sejmu�
Czteroletniego�(1789–1792), Kraków 2011, s. 235; VL IX, nr CIX, s. 140-141.

36 LPAH SA 3709. 
37 Na przykład w 1778 r. oficjaliści skarbowi dokonali „wizji” zgorzałych Wołpy, Kodnia i Włodawy, a Komisja 

przyznała tym miastom ulgi podatkowe, LPAH SA 2917, k. 45v.
38 W 1778 r. Komisja wysłała na miejsce urzędnika, po skardze Tomasz Koiszewskiego na księcia Michała 

Radziwiłła, który miał przenieść gościniec idący z Brześcia do Grodna i Wilna w ten sposób, że omijał on 
dobra skarżącego i znajdującą się tam karczmę, LPAH SA 2771, k. 164-164v.

39 LPAH SA 2919, k. 45v.
40 Tak np. „Instrument na dworzaństwo do W[ojewó]dztwa Trockiego JmP Hryniewiczowi, regentowi ziem. 

W[ojewó]dztwa Trockiego dany”, LPAH SA 2771, k. 42-42v.
41 LPAH SA 2774, k. 15-15v.
42 VL VIII, 139-140; LPAH SA 2811, k. 65v.
43 VL VII, 515-517.
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Do działań kontrolnych Komisji często 
należały „wizja” lub „rewizja”. Wizje gro-
bli i mostów były skutkiem konstytucji 
wprowadzającej cło generalne44, która na-
kładała na Komisję obowiązek ustalania 
stawek opłat za przejazd nimi. Wynikało 
to z faktu, że trakty publiczne przechodzi-
ły przez dobra prywatne lub królewskie, 
a ich właściciele lub zarządcy budowali 
i utrzymywali groble i mosty, na których 
pobierano opłaty od podróżnych. Wysyłani 
lustratorzy mieli oceniać mosty i dostar-
czać Komisji potrzebnych danych doty-
czących ich utrzymania45. 

Zupełnie inny rodzaj kontroli wyni-
kał ze sprawowanego zwierzchnictwa 
nad administracją skarbową w terenie. 
Taki obowiązek nałożono na Komisję 
już w momencie jej powołania, a wyko-
nując go, ustalała zasady i czas składania 
jej odpowiednich raportów46. Trudno tu 
o jednoznaczne oznaczenie wzajemnych 
zależności – czy można mówić o kontro-
li, czy już o nadzorze. Nadzór jest poję-
ciem szerszym, gdyż organ nadzorujący 
ma możliwość wpływania na organ nad-
zorowany. W stosunku do podległej ad-
ministracji widać nadzór przejawiający się 
choćby wydawaniem przez Komisję okre-
ślonych dyspozycji. Podległość ta jednak 
była swoista, gdyż dotyczyła tylko części 
wyższych urzędników terenowych, niżsi 

zaś podlegali Komisji jedynie pośrednio. To 
właśnie superintendenci, czyli zwierzch-
nicy repartycji celnych (ówczesna admi-
nistracja celna dzieliła się na repartycje, 
czyli rodzaj okręgów), zobowiązani byli „do 
ustawicznego Examinowania Czynności 
y Wierności niższych Officyantów”, regu-
larnych objazdów i sprawdzania rachunków 
poszczególnych komór celnych47. Kontroli 
podlegali jednak nie tylko urzędnicy skar-
bowi, ale i wszystkie podmioty zajmujące 
się poborem podatków. Specyfiką ówcze-
snego systemu podatkowego, przy braku 
rozbudowanej administracji, było bowiem 
wnoszenie niektórych podatków do kance-
larii sądowych grodzkich i ziemskich, któ-
rych urzędnicy sami organizowali system 
poboru48. Krótko tylko (lata 1778–1780) 
zaprowadzono do tych zadań zawisłych od 
Komisji specjalnych egzaktorów podat-
kowych49. Pobierający podatki urzędnicy 
kancelarii sądowych rozliczali się z tego 
zadania przed Komisją. 

W stosunku do wszystkich urzędników, 
niezależnie od ich formalnej podległości 
wobec Komisji lub jej braku, sprawowa-
no kontrolę rachunkową następczą, gdyż 
odbierano i weryfikowano składane przez 
niższych urzędników rachunki. Dotyczyło 
to rozliczeń komór celnych oraz poborców 
podatkowych. Do sekretarza Komisji nale-
żało „przezieranie” rachunków przysłanych 

44 VL VII, 161.
45 Na przykład LPAH SA 2771, k. 43-43v, „Wyznaczenie wizji grobel i mostów w dobrach Tarnowszczyzna 

zwanych Książąt Ichmś. Radziwiłłów Podkomorzych WXL”; LPAH SA 2771, k. 70, „Wyznaczenie wizji 
grobel i mostów w dobrach ekonomicznych JKMci w WXL będących”.

46 LPAH SA 2921, k. 62v.
47 LPAH SA 2927, k. 167.
48 LPAH SA 2926, k. 76v.
49 S. Kościałkowski, op.cit., s. 216-217.
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przez urzędników celnych, które później, 
po ich skopiowaniu, były „rozebrane mię-
dzy komisarzów, przez których dokładnie 
egzaminowanymi, a na koniec in toto col-
legio czytane, roztrząsane, zadefiniowa-
ne”50. Oznaczało to, że wszystko sprawdzał 
najpierw sekretarz, potem poszczególni 
komisarze weryfikowali przekazane im 
rachunki, a na koniec rozpatrywano jesz-
cze całość na forum Komisji.

Podobny sposób wykonywania kon-
troli następczej znany jest później z prac 
Głównej Izby Obrachunkowej Księstwa 
Warszawskiego51. Inaczej jednak wygląda-
ły konsekwencje w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości, o czym będzie mowa 
dalej. Wielokrotnie przy rewizji składa-
nych przez administrację rachunków 
komisarze Komisji litewskiej dzielili się 
zadaniami „dla ściślejszego wyexamino-
wania”, by nie musieć zajmować nimi całej 
Komisji52. Wagę dokonywanej kontroli 
rachunków „zwiezionych” na kadencję 
Komisji widać, gdy przy dokonywaniu ich 
podziału wśród komisarzy zdecydowano 
o zawieszeniu prowadzonego przez nią 
sądownictwa53. 

Kontrolą rachunkową z czasem zajął 
się osobny pracownik. W 1778 r. Komisja 
utworzyła specjalne etaty kontrolera 

i vice-kontrolera, jednak urzędnicy ci 
początkowo nie mieli żadnych sprecyzo-
wanych obowiązków, a powstanie tych 
(a także kilku innych) stanowisk, doko-
nane bez prawnego upoważnienia, podyk-
towane było chęcią wynagrodzenia przez 
podskarbiego Antoniego Tyzenhauza za-
służonych dla siebie ludzi54. Już w 1780 r., 
po upadku wszechmocnego podskarbiego, 
stanowisko vice-kontrolera zniesiono55, lecz 
kontroler pozostał jednak wśród urzęd-
ników Komisji. Zajmującemu to stanowi-
sko Janowi Ludwikowi Becu (nb. był to 
drugi dziad Juliusza Słowackiego)56 zlecono 
„przeexaminowanie” rachunków i rapor-
tów składanych przez urzędników skarbo-
wych57. Od tego czasu można określić, że 
działalność kontrolera (poza jeszcze innymi 
obowiązkami58) polegała na weryfikowa-
niu składanych Komisji przez urzędników 
rachunków i składanie raportów o znale-
zionych w nich omyłkach. Zlecano mu re-
widowanie głównie ksiąg celnych. Podczas 
swej pracy kontroler odnajdywał szereg 
nieprawidłowości w pracy niższych urzęd-
ników, doszło nawet do tego, że Komisja 
zagroziła im, iż będzie zwalniać ze służby 
za dalsze uchybienia59. Z czasem do tych 
wszystkich prac przydano kontrolerowi 
do pomocy „manualistów”, czyli niższych 

50 LPAH SA 2916, k. 7v.
51 Dziennik�Praw�[Księstwa�Warszawskiego], t. I, s. 125-129.
52 Np. LPAH SA 2917, k. 35v.
53 LPAH SA 2919, k. 40v.
54 S. Kościałkowski, op.cit., s. 188-189; LPAH SA 2917, k. 60v-61; LPAH SA 2773, k. 47v.
55 LPAH SA 2775, k. 19v.
56 Zob. Polski�słownik�biograficzny, t. I, s. 393.
57 LPAH SA 2921, k. 2.
58 Zlecano mu np. przeprowadzanie aukcji towarów skonfiskowanych przez celników, LPAH SA 2927,  

k. 162v, 165.
59 LPAH SA 2927, k. 80.
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urzędników kancelaryjnych60. I choć dalej 
to komisarze ostatecznie weryfikowali 
rachunki, można uznać, że w strukturze 
Komisji począł tworzyć się wyspecjalizo-
wany pion kontroli. 

Połączenie w ramach jednego organu 
wielu funkcji miało swoje dobre strony. 
Jako organ administracji podatkowej 
Komisja łatwo mogła wychwytywać 
nieprawidłowości, a następnie szybko 

przeprowadzić kontrolę. Wtedy sama 
decydowała o konieczności jej przepro-
wadzenia albo próbowała chociaż wyjaśnić 
sytuacje wskazujące na istnienie niepra-
widłowości. Gdy w 1780 r. nie było żad-
nych informacji o dochodach na komorze 
spławnej jurborskiej, nakazała przyjazd 
tamtejszym urzędnikom, każąc im zabrać 
ze sobą wszelkie znajdujące się tam kwoty 
dochodów oraz rejestry i rachunki61.  

60 LPAH SA 2925, k. 16.
61 LPAH SA 2809, k. 9.

Stworzenie urzędu kontrolera skarbowego i powołanie na to stanowisko Jana Ludwika Becu, „z cnot, 
Przymiotów y umieiętnosci Języków Cudzoziemskich Zaleconego”, oraz wyznaczenie mu pensji 4000 zł 
rocznie, 18 maja 1778 r. (LPAH SA 2917, k. 61)
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W tym samym roku Komisję zastanowi-
ły niskie wpływy z podatku czopowego 
w Połocku, więc od razu przesłuchała na 
tę okoliczność odpowiedzialnego za pobór 
urzędnika62. Dzięki temu też możliwe 
było nie tylko przeprowadzanie kontroli 
następczych, ale również podejmowanie 
działań mających na celu zapobieganie 
możliwym uchybieniom. Gdy w 1781 r. 
Komisja nie otrzymywała z powiatu upic-
kiego pobranych tam podatków, nakazała 
zatrzymać tamtejszego regenta grodzkie-
go, który nie dopełniał obowiązku, zapo-
biegając „jego wyjechaniu bez uiszczania 
się w kasie”63.

Kontroli rachunków dokonywano 
w Grodnie, siedzibie Komisji. W wielu 
przypadkach wystarczało wyjaśnić spra-
wę drogą korespondencji lub po przyjeź-
dzie urzędnika wezwanego do stawienia 
się w siedzibie Komisji. Nieraz jednak, 
zwłaszcza gdy dotyczyło to komór celnych, 
konieczne było sprawdzenie stanu na miej-
scu. Umocowany urzędnik podejmował 
więc w terenie działania o charakterze 
dochodzeniowo-kontrolnym. W 1775 r. 
Komisja wysłała na komory celne reparty-
cji białoruskiej swego sekretarza Tadeusza 
Andrzejkowicza, który odkrył liczne nie-
prawidłowości. By je wyjaśnić, wezwa-
ła tamtejszych urzędników skarbowych 

do przyjazdu i wytłumaczenia się64. 
Przeprowadzającym kontrolę nie musiał 
być urzędnik pracujący w Komisji, gdyż 
ta miała dość szczupły personel, zlecano 
więc takie zadania również podległym 
Komisji urzędnikom skarbowym tereno-
wym, a także przydzielano samym komi-
sarzom65. W 1785 r., po licznych skargach, 
tę  samą repartycję białoruską kontrolował 
tym razem komisarz Samuel Korsak. Za 
poczynione badania otrzymał specjalne 
wynagrodzenie66.

Z czasem zaczęto odchodzić od powo-
ływania osobnych urzędników do każdej 
czynności kontrolnej i Komisja poczę-
ła tworzyć urzędy stałych lustratorów. 
Przypisywano im zakres podmiotów kon-
trolowanych oraz wypłacano pensję67. Ich 
zadaniem było, na przydzielonym sobie 
obszarze, wszystkie komory celne „jak naj-
częściej objeżdżać, w ich wnętrzne gospo-
darstwo wglądać, coby poprawy wymagało 
adnotować”. Podobnie mieli poborców po-
datków „obrachowywać i o tym wszystkim 
raporta do Komisji przysyłać”68. Dzięki 
powołaniu stałych lustratorów w terenie, 
w razie doniesień o nieprawidłowościach 
możliwe było ich szybkie skierowanie na 
miejsce w celu wyjaśnienia sprawy69. 
Jednak w 1783 r. – jak tłumaczono – ze 
względów oszczędnościowych stałych 

62 LPAH SA 2810, k. 26v.
63 LPAH SA 2775, k. 99.
64 LPAH SA 2772, k. 236v.
65 LPAH SA 2909, k. 15v.
66 LPAH SA 2926, k. 91v.
67 LPAH SA 2772, k. 30v; LPAH SA 2918, k. 22v.
68 LPAH SA 2773, k. 53-55v.
69 Na przykład w 1779 r. wysłano lustratora do Mińska, gdzie tamtejszy egzaktor podatkowy nie rozliczył się 

z Komisją, LPAH SA 2919, k. 45v; Lustratora repartycji żmudzkiej wysłano 8 listopada 1780 r. na komorę 
celną zagórską, po skardze na bezprawną konfiskatę wiezionego zboża, LPAH SA 2775, k. 35v.
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lustratorów zniesiono70. Później, oprócz 
kontroli doraźnej, zarządzano jeszcze 
ogólne objazdy „mieysc wszyskich które 
Prowenta Rzpltey składaią”, które wyko-
nywali za darmo („przez offiarę własnego 
kosztu”) członkowie Komisji71.

Zarówno stali lustratorzy, którym zleca-
no kontrolę na miejscu, jak i urzędnicy do 
takich działań delegowani, mieli na miejscu 
przeprowadzać przesłuchania i badać do-
kumenty, a potem informować o wszyst-
kim Komisję. W przypadku potwierdzenia 
podejrzeń czy też odkrycia nieprawidło-
wości podejmowano decyzję o koniecz-
ności wszczęcia postępowania sądowego. 
Tak też było we wspomnianym przypad-
ku urzędników komór białoruskich, gdy 
„do rozsądzenia wynikłych szkód przez 
źle rządzących się oficjalistów skarbowi 
uczynionych przystąpiła”. Podobnie zresztą 
czyniono przy odkryciu braków w wyniku 
zwykłej kontroli składanych rachunków72. 

Dalsza procedura odbywała się wciąż 
przed Komisją, ale miała już inny charakter 
– sądowy. Osobno więc należy potraktować 
działalność Komisji jako sądu. Tu wyraź-
nie widać dwojaki charakter tego organu.

Kontrola sądowa

Wyróżnienie funkcji sądowej wynika 
przede wszystkim z odmiennego charakte-
ru podejmowanych działań, gdyż Komisja 
w  identycznym składzie osobowym 

zajmowała się sprawami ekonomiczny-
mi oraz prowadziła rozprawy sądowe pod 
nazwą Sądu Komisji Skarbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Komisarze byli 
jednocześnie sędziami, a połączenie w ra-
mach Komisji obu funkcji powodowało, 
że często jednego dnia zarówno orzekali, 
jak i zajmowali się pozostałymi sprawa-
mi. Komisja litewska posiadała pięć re-
gestrów73, czyli ksiąg sądowych, w które 
wpisywano poszczególne kategorie spraw 
podlegających rozpatrzeniu. Zakres pro-
wadzonego sądownictwa obejmował róż-
norodne przedmioty, jednak jedynie spra-
wy z pierwszego regestru, regestru fisci 
(czasem nazywanego po prostu regestrem 
skarbowym), są interesujące z punktu wi-
dzenia kontroli. Sprawy takie wnoszone 
były często przez instygatora74 lub urzęd-
nika skarbowego za przewinienia wobec 
skarbu lub urzędnika.

W pozostałych sprawach Komisja działa-
ła głównie w charakterze sądu handlowego. 
W regestr iniuratorium wpisywano spra-
wy związane z handlem, manufakturami, 
miarami, podatkami, długami, kontrak-
tami itd. Regestr extraneorum zawierał 
sprawy między kupcami zagranicznymi 
a obywatelami w kwestiach handlowych. 
Wreszcie w regestr kontrawenyjny wpi-
sywano sprawy o uchybienia wydanym 
przez Komisję dekretom. Specjalny regestr 
taktowy zawierał sprawy porządkowe, 

70 LPAH SA 2810, k. 196v-197.
71 LPAH SA 2895, k. 68v, 127-127v.
72 LPAH SA 2925, k. 123v, 124v.
73 W tym czasie Komisja Skarbu Koronnego miała tylko cztery regestry: VL VII, 323.
74 Instygatorzy byli rzecznikami interesu publicznego, występującymi w imieniu królewskim w procesach 

przed różnymi sądami; zob. Z. Szcząska: Instygatorzy�w�trybunale�koronnym�i�innych�sądach�szlacheckich�
dawnej�Rzeczypospolitej, „Problemy Praworządności” nr 6/1978, s. 59.
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zapisywano tam przestępstwa kwalifi-
kowane jako uchybienia powadze sądu. 
Wreszcie wprowadzony w 1775 r. osob-
ny regestr wekslowy obejmował sprawy 
związane z obrotem wekslowym75.

Istotą władzy sądowniczej jest roz-
strzyganie sporów między stronami, 
dlatego Komisja, działając jako sąd, nie 
mogła pełnić dwóch ról procesowych 
i jednocześnie sprawy wnosić (oskarżać), 
a potem jej rozstrzygać – konieczna była 
osoba, która wniesie pozew. Prowadziło 
to do dość specyficznej sytuacji, bo choć 
w Rzeczypospolitej w zastępstwie skar-
bu stawać przed wszystkimi sądami po-
winni wspomniani instygatorzy, to jednak 
– mimo iż wiele pozwów wnoszono pod 
ich imieniem – niewiele jest śladów ich 
uczestnictwa w tych działaniach. W prak-
tyce pozwy wnosili różni urzędnicy, a także 
specjalnie powołani do tego celu pracow-
nicy Komisji: plenipotent skarbowy i agent 
(„attendant”) skarbowy76, którzy reprezen-
towali stronę publiczną w procesach przed 
Komisją. Sprowadzało się to do tego, że 
sama Komisja – pełniąc swe funkcje ad-
ministracyjne – w przypadku powzięcia 
wiadomości o naruszeniach nakazywała 
podległym sobie urzędnikom wnoszenie do 
siebie samej (tj. działającej jako sąd) okre-
ślonych spraw. Dotyczyło to zarówno sy-
tuacji ogólnej, gdy nakazywano pozywanie 

całych kategorii osób, jak i konkretnych 
przypadków77. W 1781 r. nakazano plenipo-
tentowi pozwanie wdowy po superinten-
dencie litewskim oraz jego podwładnego, 
aby wnieśli brakujące sumy oraz dostar-
czyli wszystkie dokumenty zmarłego78. 

Przed sądem Komisji mogli stanąć wszy-
scy, którzy mieli cokolwiek wspólnego 
z pieniędzmi publicznymi. Stawali przed 
nim urzędnicy skarbowi, od najwyższych 
(słynny proces podskarbiego Antoniego 
Tyzenhauza79) po zwykłych strażników 
pracujących w komorach celnych, których 
występki odkrywała przeprowadzona kon-
trola80. Odpowiadać mogli jednak i pozo-
stali urzędnicy, którzy, mając do czynienia 
z pieniędzmi publicznymi, bezpośrednio 
Komisji nie podlegali. Sam proces był po-
dobny do istniejącego w innych ówczesnych 
sądach litewskich81. 

W przypadku rozpoczęcia procedury 
sądowej Komisja dysponowała środka-
mi, które miały umożliwić sprawne do-
chodzenie spornych sum. Mogła przede 
wszystkim aresztować podejrzanego, czego 
dokonywali najczęściej podlegli jej żołnie-
rze chorągwi skarbowej. Jak się wydaje, 
zazwyczaj głównym celem aresztowania 
było zabezpieczenie interesów finanso-
wych państwa. Może o tym świadczyć 
fakt, że czasem stanowiło to formę zmu-
szenia opornego urzędnika do wniesienia 

75 VL VIII, 198.
76 VL VII, 513.
77 Częstym przypadkiem były nakazy Komisji pozwania nierzetelnych urzędników, którzy nie rozliczali się ze 

skarbem, LPAH SA 2909, k. 40v-41, 173v.
78 LPAH SA 2775, k. 59v.
79 S. Kościałkowski, op.cit., s. 475-500.
80 LPAH SA 2927, k. 3.
81 Drobne modyfikacje zawarto w konstytucji powołującej Komisję.
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należnych skarbowi kwot82, a najczęściej 
otwarcie deklarowano podejrzanemu, że 
wraz ze znalezieniem odpowiedniego po-
ręczyciela będzie z aresztu uwolniony83. 
Poręczyciel bowiem nie tylko gwaranto-
wał, że podejrzany zjawi się na rozprawie 
(którą przeprowadzano podczas najbliż-
szej kadencji Komisji), ale i wykona zapa-
dły wyrok, czyli zwróci należną skarbowi 

sumę84. Zdarzało się oczywiście, w przy-
padku wcześniejszego zaspokojenia preten-
sji skarbu, że do procesu nie dochodziło.

Próba oceny
Choć obecnie nie sposób przedstawić peł-
nego obrazu działalności komisji skarbo-
wych, których dzieje wymagają jeszcze 
osobnych, szczegółowych badań, to jednak 

82 LPAH SA 2921, k. 58v-59.
83 LPAH SA 2875, k. 22v.
84 LPAH SA 2909, k. 271; LPAH SA 2770, k. 245v-246.

Informacja o sposobie kontroli rachunków dokonywanej przez komisję, lipiec 1775 r. (LPAH SA 2916, k. 7v)
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na podstawie istniejącego stanu wiedzy 
można pokusić się o stwierdzenie, że wśród 
ich wielu funkcji i zadań wyróżniają się 
takie, które można nazwać kontrolnymi. 
Patrząc przez pryzmat współczesnych 
standardów, widzimy, że nie była to kon-
trola pełna, gdyż nie obejmowała innych 
urzędów centralnych Rzeczypospolitej, 
a jedynie niższą administrację. Nie istniały 
też szczegółowe przepisy, które wskazy-
wałyby zakres i sposób przeprowadzania 
kontroli. Na podstawie praktyki można 
jednak uznać, że jej celem było wykrywa-
nie wszelkich nieprawidłowości uszczu-
plających dochody skarbowe. 

Problematyczne jest – posługując się 
współczesnymi kategoriami – określe-
nie modelu stosowanej kontroli. Było to 
bowiem połączenie różnych elementów. 
Przede wszystkim działalność kontrolna ko-
misji skarbowych przybierała dwie formy, 
zgodne z podwójną funkcją, jaką pełniły: 
sprawowana była kontrola zarówno o cha-
rakterze administracyjnym, jak i sądowym.

Wiele działań kontrolnych komisji bliż-
szych jest współczesnej kontroli skarbo-
wej, mającej na celu ochronę finanso-
wych interesów skarbu państwa. Można 
zastanawiać się również, czy nie jest to 
częściowo rodzaj kontroli wewnętrznej, 
gdyż w wielu wypadkach dotyczyła ona 
urzędników bezpośrednio podległych 
Komisji. Z drugiej jednak strony, w ów-
czesnej Rzeczypospolitej niemalże nie 

istniała żadna inna, poza skarbową, admi-
nistracja w terenie. Zresztą, jak wskazano 
wyżej, nie wszyscy kontrolowani urzędni-
cy podlegali Komisji – kontrolowani byli 
nie ze względu na swoje umiejscowienie 
w strukturach państwa, ale ze względu 
na fakt pobierania przez nich podatków. 

Działając jako zwierzchnik administra-
cji, Komisja miała możliwość odwołania 
urzędnika, ale by odzyskać sprzeniewierzo-
ne fundusze publiczne, konieczne było po-
zwanie go przed swój sąd. Komisja działa-
jąca jako sąd sprawowała więc kontrolę po-
dobną do działań ówczesnego francuskiego 
Cour des Comptes. Wprawdzie w końcu 
XVIII wieku ta quasi-sądowa instytucja, 
mająca swe korzenie w średniowieczu, chy-
liła się ku upadkowi (nowy kształt nadał 
jej w 1807 r. Napoleon), jednak stanowiła 
właśnie forum sądzenia osób, które sprze-
niewierzyły pieniądze publiczne85.

Podsumowanie
Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja Sejm 
Wielki, przeprowadzając kolejne reformy 
w ramach ujednolicania państwa, zdecy-
dował pod koniec 1791 r. o połączeniu 
Komisji koronnej z Komisją litewską, two-
rząc jedną dla całego państwa Komisję 
Skarbową Obojga Narodów86. W działal-
ności kontrolnej nie zaszły zmiany, za to 
nową komisję poddano kontroli Straży 
Praw, czyli nowego rządu centralnego 
Rzeczypospolitej87. Proces łączenia obu 

85 A. Chandernagor (pre): La�Cour�des�Comptes, Paris 1984, s. 13-140.
86  R. Šmigelskytė-Stukienė: Nuo� 1791�m.� gegužės� 3� d.� iki� spalio� 20� d.� ir� po� jos:� Lietuvos� ir� Lenkijos�

valstybinių� institucijų� „suliejimo”� problema� (Iždo� komisijos� pavyzdžiu), „XVIII amžiaus studijos”, t. 1, 
Vilnius 2014, s. 128-147.

87 J. Wojakowski: Straż�Praw, Warszawa 1982, s. 136-137.
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komisji został jednak przerwany na sku-
tek wydarzeń politycznych i militarnych, 
które zakończyły się drugim rozbiorem 
w 1793 r. Zwycięska konfederacja tar-
gowicka w ramach likwidowania wszel-
kich reform Sejmu Wielkiego zdecydo-
wała o ponownym rozłączeniu obu ko-
misji. Odrębne komisje podjęły pracę, 
był to jednak już niemal koniec istnienia 
Rzeczypospolitej, której los przypieczęto-
wała przegrana insurekcja kościuszkowska 
i dokonany po niej trzeci rozbiór. Wraz 
z likwidacją Rzeczypospolitej uległy li-
kwidacji jej organy i tym samym zakoń-
czona została ich działalność kontrolna.

Zbadanie akt Komisji Skarbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego każe poważnie za-
stanowić się nad oznaczeniem początku 
istnienia kontroli państwowej w Polsce. 
Obie komisje skarbowe nie były wprawdzie 
organami stworzonymi do sprawowania 
kontroli, jednak w rzeczywistości – wśród 
innych czynności – ją przeprowadzały. 

Niewątpliwie pierwszym wyspecjalizo-
wanym i odrębnym organem kontroli 
pozostaje Główna Izba Obrachunkowa 
w Księstwie Warszawskim, jednak już 
ponad 40 lat wcześniej, wraz z utworze-
niem komisji skarbowych, wprowadzo-
no faktycznie w Rzeczypospolitej pewne 
formy kontroli państwowej. Brak w tym 
przypadku odrębności organizacyjnej nie 
powinien przysłaniać faktu, że tradycje 
kontroli państwowej sięgają właśnie tego 
okresu. Przyjmując szerokie rozumie-
nie kontroli państwowej, jej początków 
w Polsce możemy szukać nie w roku 1808, 
ale wcześniej, bo już w czasach stanisła-
wowskich. 

dr PIOTR M. PILARCZYK, 
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

Słowa kluczowe: komisje skarbowe, kontrola państwowa, Polska przedrozbiorowa, lustrator, 
kontroler skarbowy

Key words: state audit, 18th century Poland, decree of 1808, Chief Office of Accounts, tax 
commissions
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Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w obszarze zamówień publicznych

Magdalena Bielikow-Kucharska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 261.

Autorka podjęła problem dyscypliny finansów publicznych przede wszystkim w kontek-
ście ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Ponieważ zamówienia 
publiczne oznaczają wydatkowanie pieniędzy publicznych, badanie prawidłowości wy-
datków musi się odnosić do zgodności z wymienioną ustawą. Analiza obejmuje długo-
letni okres funkcjonowania zarówno przepisów o zamówieniach publicznych, jak i do-
tyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rozdział 
pierwszy rozprawy przedstawia genezę powstania ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych oraz historię polskiego systemu zamówień publicznych, którego początki sięgają 
II Rzeczypospolitej. Rozdział drugi w całości poświęcony został przedmiotowej ustawie. 
Omówiono w nim pojęcie dyscypliny finansów publicznych, podmioty odpowiedzialne 
oraz katalog czynów kwalifikowanych jako akty naruszenia dyscypliny finansów. Kolejne 
trzy rozdziały dotyczą naruszeń przepisów ustawy, które mogą nastąpić w trakcie przy-
gotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (rozdział III), w trakcie 
udzielania zamówienia (rozdział IV), a także po przeprowadzeniu procedury, na przykład 
w procesie zmiany bądź unieważnienia zawartej umowy (rozdział V). Rozdział końco-
wy jest syntezą wniosków płynących z analiz dokonanych w poprzednich rozdziałach.

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w jednostkach 
sektora publicznego

Agata Kumpiałowska, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2015, s. 267. 

Książka prezentuje praktyczne narzędzia służące skutecznemu zarządzaniu ryzykiem 
w jednostkach sektora publicznego. Praca składa się z sześciu rozdziałów, w których pod-
dano analizie różne aspekty zarządzania w kontekście ewentualności wystąpienia rozma-
itych zagrożeń. Po omówieniu w pierwszym rozdziale ogólnych podstaw efektywnego 

Sygnały  
o książkach 
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zarządzania, w następnych autorka przedstawia szczegółowo instrumenty, których użycie 
ma zapewnić właściwą kontrolę nad zarządzaną organizacją. Są to: doskonalenie przy-
jętych rozwiązań, wyznaczanie celów i identyfikacja ryzyka, analiza i reakcja na ryzyko 
oraz monitoring prowadzący do doskonalenia rozwiązań. Ostatni rozdział zawiera wzory 
formularzy mających pomóc w uporządkowaniu i dokumentowaniu podejmowanych 
działań.

Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego w XXI wieku

Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski, DIFIN, Warszawa 2016, s. 230.

Tematem książki jest aktualna i przyszła sytuacja na światowym rynku surowców ener-
getycznych. Autorzy szacują globalne zasoby tych surowców i porównują je z energetycz-
nymi potrzebami ludzkości oraz z możliwościami wykorzystania źródeł energii odnawial-
nej. Tego typu wiedza pozwala na sformułowanie diagnoz dotyczących bezpieczeństwa 
energetycznego różnych państw i regionów świata oraz Polski. Praca ma przejrzystą 
strukturę, składa się z sześciu rozdziałów oraz istotnego pod względem merytorycznym 
wstępu. Poszczególne rozdziały dotyczą podstawowych surowców energetycznych i in-
nych źródeł energii, kolejno: ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla, odnawialnych źródeł 
energii oraz energii jądrowej. Ostatni rozdział przedstawia ekonomiczne i ekologiczne 
aspekty wytwarzania energii.

Towarowy transport kolejowy w Polsce. Konkurencja 
i konkurencyjność

Krystian Pietrzak, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 253.

Autor ujął problemowo i poddał analizie zmiany zachodzące w transporcie kolejowym 
w Polsce. Kontekstem tych analiz są przemiany ustrojowo-ekonomiczne prowadzące do 
urynkowienia i spluralizowania aktywności gospodarczej społeczeństwa. Podstawowym 
problemem transportu kolejowego w Polsce było jego upaństwowienie i scentralizowa-
nie, toteż zmiany musiały przede wszystkim oznaczać decentralizację i wprowadzenie 
mechanizmów konkurencji. Książka składa się z czterech rozdziałów, wstępu i wniosków 
końcowych. Pierwszy rozdział przedstawia fenomen konkurencji i konkurencyjności 
jako kategorii rynkowych, drugi funkcjonowanie transportu kolejowego w warunkach 
liberalizacji i deregulacji. Następne dwa rozdziały dotyczą Polski – w trzecim poddano 
analizie konkurencyjność polskiego transportu kolejowego, w czwartym przedstawiono 
autorską koncepcję funkcjonowania transportu towarowego w Polsce.
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Auditing   8

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI: Preventive Function of Auditing by  
the Supreme Audit Office – Lecture for Students of the University of Łódź   8
On 4th March 2016, President of NIK Krzysztof Kwiatkowski, during the inauguration 
of the postgraduate studies “Legal Aspects of State Auditing” at the Faculty of Law and 
Administration of the University of Łódź, gave a lecture dedicated to the preventive 
function of NIK’s audits. NIK’s audits have a preventive function because they both 
aim at establishing irregularities, and disclose the reasons thereof. The conclusions 
formulated by NIK in post audit statements are implemented not only by the auditees, 
but they provide guidance for other entities as well. In his lecture, President Krzysztof 
Kwiatkowski referred to de lege ferenda proposals, i.e. proposals to amend the law, 
which he called prevention of the highest level. 

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: Procedure for Waiving Auditor Immunity  
by the Council of NIK – Immunity as a Guarantee of Independence  
and Due Fulfilment of Obligations   15
The auditor immunity is necessary to ensure appropriate performance of state audit 
tasks. Persons who do this job must be protected against potential charges of legal and 
penal nature, formulated due to performance of their professional activities. The auditor 
immunity cannot be considered as impunity, because the protection that it provides 
is not abused by the Supreme Audit Office. Motions to waive immunity are in fact very 
rare. However, the lack of exhaustive legal regulations in this regard does not allow for 
sufficient assurance as to the proceedings that are applied, especially in such a crucial 
area as the right to defence. In her article, the author presents the details of the procedure 
for waiving the auditor immunity by the Council of NIK.  
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Schengen Area.
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INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW

Pragniemy poinformować Państwa, że „Kontrola Państwowa” potwierdziła swoje miejsce wśród czasopism 

naukowych, znajdujących się na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mimo nowych, zdecydowanie 

zaostrzonych kryteriów i trzyetapowej oceny, pismo otrzymało 7 punktów za artykuł naukowy wydrukowany 

w naszym dwumiesięczniku, co plasuje nas wśród wysoko ocenionych tytułów wyszczególnionych w części B 

wykazu − nieposiadających współczynnika IF (impact�factor), który jest publikowany w Journal�Citation�Report.�

Komunikat w tej sprawie Minister wydał 18 grudnia 2015 r. na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia  

z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  

(DzU. 2012. 877 oraz DzU. 2013.191 i DzU.2014.1126). 
To nie tylko wyróżnienie dla „Kontroli Państwowej”, ale i gratyfikacja dla tych z Państwa, których publikacje 

w tytułach takich jak nasz są zaliczane do dorobku naukowego podczas procedur uzyskiwania stopni i tytułów 

naukowych. O tym, że niełatwo spełnić nowe wymogi resortu nauki, świadczy nieobecność na tegorocznej 

liście Ministra niektórych tytułów o ugruntowanym od lat dorobku i dotąd wysokiej punktacji.

Od 2012 r. czasopisma naukowe są oceniane w postępowaniu dwuetapowym, od 2015 – trzyetapowym. 

Zajmuje się tym zespół specjalistyczny, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podsta-

wie art. 52 ust. 4 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DzU nr 96, poz. 615, ze zm.). 

W pierwszym etapie tytuły ubiegające się o punktację naukową mają do spełnienia 6 kryteriów, począw-

szy m.in. od stabilności wydawniczej, naukowego charakteru publikacji, przyjętej procedury recenzowania, 

uwzględniającej m.in. zachowanie pisemności, określonych sposobów oceny artykułu, poszanowania zasady 

double-blind�review�process etc., przez wdrożenie procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji − gho-

stwriting, a na posiadaniu strony internetowej i ujawnianiu listy współpracujących recenzentów skończywszy. 

„Kontrola Państwowa” sprostała wszystkim tym wymaganiom, choć przejście do następnego etapu zapew-

nia spełnienie już 5 z nich.

W drugim etapie oceny uwzględnia się 11 szczegółowych parametrów, do których zaliczono m.in.: indeks 

cytowań PIF, indeksację w międzynarodowych bazach danych, cykl wydawniczy, istnienie wersji�on-line, 

umiędzynarodowienie recenzentów i rady naukowej, zagraniczną afiliację autorów. I w tym wypadku „KP” 

spełnia zdecydowaną większość kryteriów, choć niektóre są potencjalnie łatwiejsze do osiągnięcia przez 

tytuły wydawane w instytutach naukowych czy uczelniach, gdzie międzynarodowa współpraca naukowa, 

wymiana kadry, staże zagraniczne i publikacja wyników badań własnych, cytowanych następnie przez różne 

źródła, wynikają z charakteru działalności jednostek. Tym bardziej cieszy, że „Kontrola Państwowa” znalazła 

się w gronie takich czasopism. 

W trzecim etapie zespół oceniający może przyznać dodatkowe punkty na podstawie oceny czasopisma 

w środowisku naukowym, spełnienia standardów etycznych, wydawniczych, wkładu w naukę polską, naukę 

światową oraz innych kryteriów oceny eksperckiej przyjętych przez zespół.

Punkty za publikację w pismach naukowych objętych częścią B wykazu ustala się zgodnie z przyjętym 

przez MNiSW algorytmem. Wraz ze szczegółowymi zasadami oceny, pełnym wykazem czasopism oraz ko-

munikatem Ministra jest on dostępny na stronach resortu w zakładkach „Komunikaty” oraz „Lista czasopism 

punktowanych”.

Redakcja
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„Kontrola Państwowa” w bazach danych

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w dwóch naukowych bazach danych: The Central Eu-
ropean Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Czaso-
piśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Index Copernicus Journal Master List.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszcze-
nia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach na-
rodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawa-
nych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie,  
Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. Została utworzona przez prezesów Akade-
mii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej. Streszczenia publikacji naukowych, także tych, któ-
re ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011 znajdują się na stro-
nie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/. Umowa zawarta w 2014 r. z Interdyscyplinarnym Centrum  
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) 
umożliwia także udostępnianie pełnych tekstów artykułów w bazie CEJSH.
Index Copernicus Journal Master List (JML) to system zajmujący się oceną czasopism oraz spo-
rządzający ich ranking na podstawie około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: 
jakość naukowa, jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz 
jakość techniczna. Obecnie JML obejmuje przeszło 6000 czasopism.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone proble-
matyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz arty-
kuły o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.

4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakładce 
„Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z modelem 
„double-blind�review�process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja 
zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub 
odrzucenia.
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5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.

6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmio-
tach przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub 
finansowego. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu 
innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w re-
dakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie arty-
kułu) lub „guest�authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publi-
kacji lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję 
demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany nauko-
wo lub zawodowo.

 
Zasady�publikacji�zgodne�z�wymogami�Ministerstwa�Nauki�i�Szkolnictwa�Wyższego.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze 
Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi 
tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na stronie, 
marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. Do tekstu prosimy dołączyć krótkie streszczenie 
w języku polskim, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym  
tytule; powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.

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

4. 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.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.



190 KONTROLA PAŃSTWOWA

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 27

KUPON PRENUMERATY

PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 
Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2016 r. wynosi 108 zł + 5% VAT (113,40 zł)  
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18,90 zł za jeden zeszyt). 
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzyma-
niu faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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