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Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli   8
W lipcu 2016 r. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił Sejmowi „Analizę 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 roku”. Dokument 
ten Izba przygotowała na podstawie kontroli wykonania budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich w 109 częściach budżetowych oraz wykonania planów finansowych 
35 jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych. W ponad 4/5 przypadków 
wykonanie budżetów i planów finansowych uzyskało ocenę pozytywną. W co piątej części 
budżetowej lub jednostce gospodarki budżetowej stwierdzone zostały nieprawidłowości 
powodujące obniżenie oceny. Realizując konstytucyjny obowiązek, Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła także kontrolę działań Narodowego Banku Polskiego w zakresie 
wykonania założeń polityki pieniężnej w 2015 r.

ŁUKASZ RÓG: Zasada skargowości w postępowaniu dyscyplinarnym NIK.  
Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów   22
W wyniku nowelizacji ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, oprócz 
zasadniczej zmiany procedury kontrolnej, dodano rozdział 4a, który zawiera podstawowe 
regulacje odnoszące się do postępowania dyscyplinarnego, a w zakresie nieuregulowanym 
ustawą o NIK odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania 
karnego. Postępowanie dyscyplinarne wobec mianowanych kontrolerów NIK było 
przedmiotem różnych opracowań, jednak żadne z nich nie odnosiło się do treści zasady 
skargowości na gruncie ustawy o NIK. Niniejszy artykuł prezentuje poglądy autora 
w zakresie treści i konsekwencji zasady skargowości w postępowaniu dyscyplinarnym 
wobec mianowanych kontrolerów, co ma istotne znaczenie w praktyce orzeczniczej Komisji 
Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w Najwyższej Izbie Kontroli.
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SÁNDOR NAGY: Najwyższe organy kontroli oraz nowe aspekty  
kreowania wartości publicznej w złożonych systemach adaptacyjnych   33
Najwyższe organy kontroli muszą sprostać narastającej presji związanej z kryzysem 
finansowo-gospodarczym oraz kryzysem finansów publicznych: przyczyniać się  
do lepszego i bardziej skutecznego funkcjonowania systemu rozliczalności publicznej 
oraz zwiększać poziom zaufania społecznego w wyniku swojej działalności. Aby spełnić 
te oczekiwania, ich procesy kreowania wartości powinny zostać przedefiniowane  
oraz dostosowane do nowych rozważań na temat złożonych systemów adaptacyjnych. 
W artykule (prezentujemy przedruk tekstu przetłumaczonego z języka angielskiego 
– artykuł w wersji oryginalnej dostępny w wydaniu internetowym nru 4/2016 „Kontroli 
Państwowej”) autor podejmuje próbę omówienia niektórych propozycji opartych  
na teorii systemów złożonych.

USTALENIA KONTROLI NIK   52

PAWEŁ GIBUŁA: Niebezpieczna cyberprzestrzeń – działania na rzecz  
bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski   52
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jaki sposób polska administracja państwowa zarządza 
ryzykiem związanym z niebezpieczeństwami występującymi w cyberprzestrzeni. 
Kontrolujący sprawdzali, czy został opracowany spójny system działań organów 
administracji państwowej, mający na celu monitorowanie zagrożeń występujących 
w cyberprzestrzeni RP, przeciwdziałanie im oraz minimalizowanie skutków incydentów. 
W szczególności: czy określono ramy prawne tego systemu, dokonano podziału kompetencji 
między jego uczestnikami, przydzielono im niezbędne zasoby oraz ustalono mechanizmy 
koordynacji i wymiany informacji. Kontrolą objęto osiem podmiotów, którym przypisano 
kluczowe zadania związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym państwa.

EDWARD LIS: Ochrona wód zlewni Bugu – poprawa czystości rzeki  
międzynarodowym wyzwaniem   65
W 2006 r. przeprowadzono kontrolę pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 
2003–2006”. Wzięły w niej udział, oprócz NIK, najwyższe organy kontroli Ukrainy 
i Białorusi. W 2015 r. NOK trzech krajów uczestniczących w poprzedniej kontroli 
przeprowadziły sprawdzającą kontrolę równoległą pt. „Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami”. Po ocenie realizacji wniosków pokontrolnych z 2006 r. – mających 
na względzie osiągnięcie dobrego stanu wód zlewni rzeki Bug, to jest spełnienie wymogów 
ramowej dyrektywy wodnej stwierdzono, że nie nastąpiła znacząca poprawa czystości 
wód zlewni Bugu. Należy więc podjąć wspólne, radykalne działania aby zmniejszyć,  
a z czasem całkowicie usunąć zanieczyszczenie wód.
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JANINA BIELAK: Przestrzeganie zasad rachunkowości – sektor finansów  
publicznych   75
W artykule przedstawiono podstawy prawne rachunkowości i sprawozdawczości 
jednostek organizacyjnych tworzących sektor finansów publicznych. Opisano zasady 
rachunkowości ze wskazaniem na ich niejednolitość w obrębie sektora. Szczególną 
uwagę zwrócono na rozwiązania odmienne od przyjętych w ustawie o rachunkowości, 
głównie na zasadę kasową odnoszącą się do dochodów i wydatków, jak również  
na różne systemy sprawozdawcze. Przedstawiono też wyniki kontroli przeprowadzonej 
w 2015 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w wybranych państwowych jednostkach 
budżetowych. Według ustaleń, jednostki te nie przykładają należytej wagi do prowadzenia 
rachunkowości w zakresie wykraczającym poza potrzeby sprawozdawczości budżetowej, 
a sporządzone przez nie sprawozdania finansowe nie przedstawiały rzetelnie i jasno ich 
sytuacji majątkowo-finansowej.

MARIA M. GOSTYŃSKA: Tworzenie i udostępnianie dokumentacji  
medycznej – proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia   84
Zapisywanie wszystkich istotnych informacji w indywidualnej dokumentacji medycznej 
pacjenta, związanych z jego leczeniem, jest obowiązkiem wynikającym z przepisów 
prawa. Proces ten ma istotne znaczenie, ponieważ nie tylko odzwierciedla czynności 
podejmowane wobec pacjenta przez personel medyczny, lecz także stanowi formę 
wzajemnego przekazywania informacji o jego stanie zdrowia w trakcie procesu 
diagnostyczno-terapeutycznego. Procedura tworzenia i udostępniania dokumentacji 
medycznej nie była do tej pory przedmiotem odrębnego badania NIK. Z rozpoznania 
przedkontrolnego wynikało natomiast, że sposób prowadzenia tej dokumentacji odbiega 
od obowiązujących standardów oraz że pacjenci mają trudności z dostępem do niej 
w sytuacji, gdy zamierzają kontynuować leczenie w innej placówce leczniczej lub na jej 
podstawie chcą wykazać, że lekarz popełnił błąd w procesie leczenia.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   98  
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2016 r. – red.   98
Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym 
numerze piszemy o kontroli: prywatyzacji PKP Energetyka; przedawniania się 
zobowiązań podatkowych; systemu sprawozdawczości finansowej; sprzedaży 
bezpośredniej; pomocy osobom dotkniętym przemocą domową; działań administracji 
na rzecz bezpiecznej żywności; przyłączania mieszkań do sieci kanalizacyjnej; opieki 
okołoporodowej na oddziałach położniczych; korzystania z usług zewnętrznych przez 
szpitale publiczne; rozwiązywania problemów społecznych Bytomia; programu 
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standaryzacji komisariatów Policji; utylizacji azbestu; realizacji projektu Emp@tia; 
działań ograniczających niszczenie dróg lokalnych przy budowie dróg szybkiego ruchu; 
leczenia odwykowego; wydawania pozwoleń na budowę; ćwiczeń NATO na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej; nadzoru nad spółkami Bolesławiec i Eurolot; bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów na drogach.

Państwo i społeczeństwo   102

JACEK PASTUSZKA: Planowane rozwiązania ograniczające lukę  
podatkową VAT w Polsce. Nowe metody wykrywania nieprawidłowości  
i ich eliminacji   102
Na powstanie luki podatkowej, rozumianej jako różnica pomiędzy planowanymi 
(możliwymi) wpływami podatkowymi do budżetu państwa, a rzeczywiście uiszczonymi 
przez podatników kwotami podatku, ma wpływ wiele czynników. Można do nich 
zaliczyć wszelkie działania przedsiębiorców zmierzające do ukrycia transakcji,  
od których powinien zostać odprowadzony podatek. Pośród takich działań szczególne 
miejsce zajmują oszustwa podatkowe występujące w podatku VAT. Artykuł przybliża 
najistotniejsze informacje o występujących patologiach w rozliczaniu VAT, jak również 
proponowane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ograniczające związaną 
z nimi lukę podatkową. Planowane rozwiązania zostały ocenione przez pryzmat ich zalet 
i wad, wpływających bezpośrednio na stabilność otoczenia funkcjonalnego i prawnego 
podatników oraz administracji podatkowej.

ANDRZEJ PANASIUK: Projektowane zmiany Prawa zamówień publicznych.  
Nowelizacja wciąż bez systemowych rozwiązań   120
Przyjęcie w 2014 r. przez Parlament Europejski pakietu nowych dyrektyw koordynujących 
procedury udzielania zamówień publicznych dało możliwość zastanowienia się 
nad usprawnieniem istniejących regulacji prawnych, zarówno pod względem ich 
dostosowania do nowych dyrektyw, jak i wykorzystania dotychczasowych doświadczeń. 
Od czasu przyjęcia nowych dyrektyw mijały kolejne miesiące i wciąż nie było jasnej 
informacji co dalej z Prawem zamówień publicznych – czy zostaną podjęte kompleksowe 
prace nad przebudową systemu zamówień, czy też rząd skoncentruje się na doklejaniu 
kolejnych przepisów do i tak już nieczytelnej regulacji prawnej. Co pewien czas 
opinia publiczna informowana była o trwających pracach nad implementacją pakietu 
nowych dyrektyw. Dzisiaj już wiemy, że będzie to kolejna nowelizacja ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, pozbawiona jednak pełnej refleksji nad funkcjonowaniem 
systemu zamówień.
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Wykonanie budżetu państwa

Na 23. plenarnym posiedzeniu  
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
VIII kadencji 20  lipca 2016  r. 
prezes Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatko wski przed-
stawił „Analizę wykona nia bu-
dżetu państwa i założeń polityki 
pieniężnej w  2015  roku” wraz 
z opinią Kolegium NIK w przed-
miocie absolutorium dla Rady 
Ministrów. 

Wystąpienie w Sejmie  
prezesa Najwyższej Izby Kontroli
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ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU 
PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI 
PIENIĘŻNEJ W 2015 ROKU

Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie,  
Panie Ministrze!

Wypełniając obowiązek wynikający 
z art. 204 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, mam zaszczyt przedstawić 
„Analizę wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej” wraz z opi-
nią Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
w przedmiocie absolutorium dla Rady 
Ministrów za rok 2015. 

Po przeprowadzeniu kontroli wykonania 
budżetu państwa i analizie poczynionych 
w toku tej kontroli ustaleń Najwyższa Izba 
Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie 
ustawy budżetowej na rok 2015.

Najwyższa Izba Kontroli – ze wskazany-
mi w „Analizie” zastrzeżeniami – pozytyw-
nie zaopiniowała prowadzenie ewidencji 
księgowej wykonania budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich oraz rze-
telność sporządzenia rocznych sprawozdań 
budżetowych.

NIK uznała także, że sprawozdanie Rady 
Ministrów z wykonania budżetu państwa 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 
we wszystkich istotnych aspektach przed-
stawia prawdziwy obraz dochodów, wy-
datków, należności i zobowiązań.

Oceny te zostały sformułowane na pod-
stawie wyników kontroli w 230 podmio-
tach. W kontrolach tych szczegółowo 
zbadanych zostało blisko 27% wydatków 
budżetu państwa i budżetu środków eu-
ropejskich w wysokości prawie 108 mld zł. 
Poświadczenia rzetelności ewidencji księ-
gowej i sprawozdawczości budżetowej do-
konaliśmy po skontrolowaniu dowodów 

księgowych dokumentujących 29% wydat-
ków budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich na kwotę ponad 116 mld zł.

Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, 
że zapoczątkowane w 2015 r. objęcie kon-
trolą wydatków dokonywanych z rachun-
ków dysponentów głównych pozwoliło 
na znaczące zwiększenie zakresu kontro-
li, mierzonego odsetkiem badanych wy-
datków budżetowych. Odbyło się to bez 
zwiększenia kosztów kontroli budżetowej. 
Dodać też warto, że odsetek zbadanych 
przez NIK wydatków budżetowych – co 
dotyczy zarówno całości wydatków, jak 
i wydatków dokonywanych przez dys-
ponentów III stopnia – w istotny sposób 
przekracza wielkości wyznaczone przez 
powszechnie stosowaną międzynarodo-
wą praktykę audytu i kontroli finansowej.

Na podstawie ustaleń kontroli ocenione 
zostało wykonanie budżetów w 109 czę-
ściach budżetowych oraz wykonanie pla-
nów finansowych 35 jednostek gospodar-
ki pozabudżetowej i funduszy celowych. 

W ponad 4/5 przypadków wykonanie 
budżetów i planów finansowych uzyska-
ło ocenę pozytywną. W co piątej części 
budżetowej lub jednostce gospodarki bu-
dżetowej stwierdzone zostały nieprawi-
dłowości powodujące obniżenie oceny. 
W tych przypadkach ocena była przed-
stawiana w formie opisowej, by możliwie 
jak najlepiej oddać skalę i charakter nie-
prawidłowości. 

Po badaniu zainicjowanym w kontroli 
budżetowej, wobec sygnałów wskazujących 
na istotne nieprawidłowości w zakresie za-
wierania umów z pracownikami Instytutu 
Ochrony Środowiska – Państwowego 
Instytutu Badawczego, podjąłem decyzję 
o przeprowadzeniu dodatkowej kontroli 
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doraźnej w tej jednostce. Jej wynikiem była 
negatywna ocena prawidłowości zawiera-
nia, realizacji i rozliczania umów cywilno-
prawnych w ramach działalności komercyj-
nej, prowadzonej przez Instytut w okresie 
od 1 stycznia 2013 r. do 20 maja 2016 r. 
NIK zakwestionowała w szczególności le-
galność umów o wartości ponad 3 mln zł. 

Badanie ksiąg rachunkowych zosta-
ło przeprowadzone w 20 częściach bu-
dżetowych. W 17 z nich rzetelność ksiąg 
rachunkowych została zaopiniowana po-
zytywnie. W dwóch częściach sformu-
łowane zostały opinie z zastrzeżeniami. 
W jednym przypadku, tj. w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, nie prowadzono ksiąg 
rachunkowych dla dysponenta części bu-
dżetowej, pomimo przyjmowania środ-
ków budżetu państwa w wysokości blisko 
4,5 mld zł i przekazywania ich podległym 
dysponentom. 

Badanie rocznych sprawozdań budże-
towych zostało dokonane w 101 czę-
ściach budżetowych i u 150 dysponen-
tów III stopnia. NIK pozytywnie zaopinio-
wała ponad 90% zbadanych sprawozdań. 
W Ministerstwie Obrony Narodowej 
zakwestionowany został sposób prezen-
tacji danych o zobowiązaniach z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

(tzw. trzynastych pensji). Nieprawidłowość 
ta polegała na nieujmowaniu przez dyspo-
nentów tego rodzaju zobowiązań w księ-
gach rachunkowych roku, którego dotyczą. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła 
także, że dziewięciu dysponentów czę-
ści budżetowych wbrew postanowieniom 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdaw-
czości budżetowej nie sporządziło spra-
wozdań na dzień kończący uprawnienia do 
dysponowania częścią oraz że sporządzone 
sprawozdania nie uwzględniały utworzenia 
z dniem 27 listopada 2015 r. nowych części 
budżetowych. Spowodowało to brak przej-
rzystości wykonania budżetu państwa. 

Stwierdzone w wyniku kontroli niepra-
widłowości w ewidencji księgowej i spra-
wozdawczości budżetowej zostały skory-
gowane lub nie miały istotnego wpływu 
na zgodność informacji i danych wyka-
zanych w sprawozdaniu Rady Ministrów 
z wykonania budżetu państwa za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wysoki Sejmie! 

W 2015 r. budżet państwa i budżet środ-
ków europejskich były realizowane w wa-
runkach umiarkowanego wzrostu gospo-
darki europejskiej i światowej. Tempo 
wzrostu globalnego produktu krajowego 
brutto utrzymywało się na poziomie 3,1% 
wobec 3,4% w 2014 r. Produkt krajowy 
brutto w Unii Europejskiej zwiększył się 
w 2015 r. o 1,9%, a w państwach strefy 
euro o 1,6%. 

Na tym tle sytuacja gospodarcza w Polsce 
kształtowała się korzystnie. W 2015 r. od-
notowany został wyższy wzrost gospodar-
czy niż w 2014 r. Produkt krajowy brutto 

Odsetek�zbadanych�przez�NIK�wydatków�
budżetowych�–�co�dotyczy�zarówno�całości�
wydatków,�jak�i�wydatków�dokonywanych�
przez�dysponentów�III�stopnia�–�w�istotny�
sposób�przekracza�wielkości�wyznaczone�
przez�powszechnie�stosowaną�międzynaro-
dową�praktykę�audytu�i�kontroli�finansowej.
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zwiększył się realnie o 3,6%, podczas 
gdy rok wcześniej wzrost wyniósł 3,3%. 
Głównym czynnikiem stymulującym roz-
wój gospodarczy pozostawał popyt kra-
jowy. Ożywieniu gospodarczemu towa-
rzyszyła poprawa sytuacji na rynku pracy. 
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmala-
ła z 11,4% w 2014 r. do 9,8% w 2015 r. 
Dynamika eksportu była wyższa od dy-
namiki importu. Spowodowało to popra-
wę salda obrotów handlowych. W 2015 r.,  
po raz pierwszy od początku lat dziewięć-
dziesiątych ub. wieku wystąpiła nadwyżka 
w handlu zagranicznym. W efekcie defi-
cyt rachunku obrotów bieżących bilansu 
płatniczego obniżył się z 2% PKB w 2014 r. 
do 0,2% PKB w 2015 r. 

Wyrażona w złotych wartość rezerw de-
wizowych kraju wzrosła z 352,3 mld zł 
do 370,3 mld zł, choć wpływ na to miało 
także osłabienie złotego do dolara amery-
kańskiego i funta brytyjskiego. 

Część prognoz parametrów makroeko-
nomicznych, sporządzonych na potrzeby 
prac nad projektem ustawy budżetowej, 
okazała się nietrafna. Dotyczyło to w szcze-
gólności prognozy inflacji. Rząd założył, 
że ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
wzrosną średniorocznie o 1,2%, tymcza-
sem spadły one o 0,9%. Spowodowało to 
spadek wpływów z tytułu podatku od to-
warów i usług, szacowany w zależności od 
przyjętych założeń na kwotę od 0,8 mld zł 
do 2,6 mld zł.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 
został przygotowany zgodnie z obowiązu-
jącym prawem. W celu zapewnienia wyko-
nania ustawy budżetowej w warunkach 
dyscypliny wydatkowej utrzymano limity 
wynagrodzeń dla większości jednostek 
sektora finansów publicznych oraz osób 

zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe. Zastosowano również mecha-
nizm tzw. stabilizującej reguły wydatkowej.

Wysoki Sejmie!

Łączne dochody budżetu państwa i bu-
dżetu środków europejskich wyniosły 
353,6 mld zł i były nieznacznie wyższe 
od dochodów uzyskanych w 2014 r. 

Dochody budżetu państwa wzrosły 
o 5,6 mld zł. Nie osiągnęły one jednak 
poziomu zaplanowanego w ustawie bu-
dżetowej z dnia 15 stycznia 2015 r., były 
od niego niższe o 8,1 mld zł. 

Decydujący wpływ na wielkość docho-
dów miały dochody podatkowe. Wpływy 
z podatku od towarów i usług były wyższe 
od prognozowanych w znowelizowanej 
ustawie budżetowej o 1,8 mld zł, ale niż-
sze od osiągniętych w roku poprzednim 
o 1,1 mld zł oraz od prognozy przyjętej 
w ustawie budżetowej z dnia 15 stycznia 
2015 r. – o 11,5 mld zł. 

Głównymi przyczynami niewykona-
nia prognozowanych pierwotnie docho-
dów z VAT było przeszacowanie progno-
zy wpływów z tego podatku w 2014 r. 
oraz pogarszająca się jego ściągalność 
w 2015 r. Na szeroką skalę występo-
wało zjawisko wprowadzania do obiegu 
gospodarczego faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne. Podmioty trudniące 

Badanie�rocznych�sprawozdań�budżeto-
wych�zostało�dokonane�w�101�częściach�
budżetowych�i�u�150�dysponentów�III�stop-
nia.�NIK�pozytywnie�zaopiniowała�ponad�
90%�zbadanych�sprawozdań.�
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się tym procederem pomniejszały zobo-
wiązania podatkowe, wykorzystując brak 
skutecznych instrumentów systemowych 
przeciwdziałania temu zjawisku. I choć 
organy skarbowe sprawnie wykrywały 
część oszustw w tym zakresie, to jednak 
wciąż niska była skuteczność w ustalaniu 
faktycznych organizatorów oszustw po-
datkowych oraz w egzekwowaniu należ-
ności wymierzonych decyzjami organów 
skarbowych.

Szczegółowe ustalenia na ten temat NIK 
przedstawiła w „Informacji o wynikach 
kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu 
do obrotu gospodarczego faktur dokumen-
tujących czynności fikcyjne” z kwietnia 
bieżącego roku. Najważniejsze wnioski 
z tej kontroli zaprezentowałem Paniom 
Posłankom i Panom Posłom na posiedze-
niu plenarnym Sejmu 10 czerwca 2016 r. 

Wysoki Sejmie! 

Niska ściągalność podatku od towarów 
i usług w 2015 r. była podstawową prze-
słanką do nowelizacji ustawy budżetowej. 

W 2015 r. pogorszyła się skuteczność po-
boru danin publicznoprawnych. Zaległości 
z tytułu podatków i innych należności 

budżetowych na koniec 2015 r. wyniosły 
76,9 mld zł i w porównaniu ze stanem 
na koniec 2014 r. zwiększyły się o blisko 
34%. Zaległości podatkowe stanowiły pra-
wie 77% zaległości ogółem budżetu pań-
stwa. Tempo wzrostu tych zaległości było 
znaczące. W 2015 r. wyniosło ono 43,5%, 
podczas gdy jeszcze w 2014 r. było o pra-
wie połowę niższe. Udało się natomiast 
w pełni zrealizować wpływy z podatków 
dochodowych. Dochody z podatku docho-
dowego od osób prawnych były wyższe 
niż w 2014 r. o 2,5 mld zł, a wpływy z po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
o 2 mld zł. Dochody niepodatkowe zostały 
zrealizowane w kwocie 27,7 mld zł, tj. zbli-
żonej do osiągniętej w roku poprzednim. 

Wydatki budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich zostały poniesio-
ne w ramach obowiązujących limitów. 
Wyniosły one 399,4 mld zł i były wyż-
sze od wydatków poniesionych w 2014 r. 
o 18,5 mld zł, tj. o 4,8%. Ich wzrost był 
spowodowany przede wszystkim dwiema 
przyczynami.

Po pierwsze, konieczne było podwyż-
szenie dotacji z budżetu państwa dla 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
w celu zapewnienia wypłaty świadczeń 
emerytalno-rentowych.

Po drugie, na rok 2015 przypadło koń-
cowe rozliczenie płatności wynikających 
z realizacji wieloletniego programu wy-
posażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty 
wielozadaniowe. 

Blisko połowę wydatków budżetu pań-
stwa i budżetu środków europejskich sta-
nowiły transfery do innych jednostek sek-
tora finansów publicznych. Oznacza to, że 
poziom centralizacji finansów publicznych 
był nadal wysoki.

W�2015�r.�budżet�państwa�i�budżet�środków�
europejskich�były�realizowane�w�warun-
kach�umiarkowanego�wzrostu�gospodarki�
europejskiej�i�światowej.�Tempo�wzrostu�
globalnego�produktu�krajowego�brutto�
utrzymywało�się�na�poziomie�3,1%�wo-
bec�3,4%�w�2014�r.�Produkt�krajowy�brutto�
w�Unii�Europejskiej�zwiększył�się�w�2015�r.�
o�1,9%,�a�w�państwach�strefy�euro�o�1,6%.
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W budżecie państwa, w relacji do 2014 r., 
najwięcej wzrosły wydatki na cele mająt-
kowe oraz na dotacje i subwencje, a także 
środki własne Unii Europejskiej. Drugi rok 
z rzędu zmniejszyły się wydatki na obsługę 
długu Skarbu Państwa, co było efektem 
spadku stóp procentowych zarówno na 
rynku krajowym, jak i za granicą. 

W budżecie środków europejskich  
58% wydatków stanowiły wydatki w ra-
mach „Narodowych strategicznych ram 
odniesienia”, a 37% ponoszone na finanso-
wanie wspólnej polityki rolnej. Pozostałe 
5% stanowiły wydatki na perspektywę 
finansową 2014–2020 i inne programy. 

Polska od lat jest głównym benefi-
cjentem środków pochodzących z Unii 
Europejskiej. Od akcesji w 2004 r. do końca 
2015 r. Polska otrzymała z budżetu Unii 
Europejskiej środki finansowe w wyso-
kości 122,6 mld euro. Wpływy w 2015 r. 
wyniosły 13,1 mld euro. Od wstąpienia do 
Unii Polska wpłaciła do unijnego budżetu 
39,5 mld euro. W 2015 r. wydatki z tego 
tytułu wyniosły 4,3 mld euro. Saldo rozli-
czeń finansowych pomiędzy Polską a Unią 
Europejską w latach 2004–2015 było do-
datnie i wyniosło 83,1 mld  euro. W samym 
2015 r. wyniosło ono 8,8 mld euro. 

Środki z tytułu refundacji wydatków na 
finansowanie programów „Narodowych 
strategicznych ram odniesienia 2007–2013” 
stanowiły prawie połowę wpływów z bu-
dżetu Unii Europejskiej, a transfery w ra-
mach wspólnej polityki rolnej – niemal 
38% wpływów. Transfery związane z per-
spektywą finansową 2014–2020 wyniosły 
1,3 mld euro i stanowiły 10% wszystkich 
transferów z budżetu Unii Europejskiej.

Do końca 2015 r. Polska wykorzystała 
93% środków przyznanych z budżetu Unii 
Europejskiej w perspektywie finansowej 
2007–2013. Zdaniem NIK, daje to dobre 
rokowania co do rozliczenia całego sied-
mioletniego okresu finansowania. 

Najwięcej środków, które wpłynęły 
do Polski przeznaczono na poprawę in-
frastruktury transportowej, inwestycje 
w kapitał ludzki, badania i rozwój, inno-
wacje i przedsiębiorczość oraz ochronę 
środowiska. 

Szczególnym wyzwaniem pozostaje jed-
nak wciąż poprawa innowacyjności polskiej 
gospodarki dzięki wykorzystaniu środków 
z funduszy unijnych. Wprawdzie według 
najnowszego rankingu innowacyjności, 
ogłoszonego w ubiegłym tygodniu przez 
Komisję Europejską, Polska poprawiła 
swoją pozycję o jedno miejsce, wyprzedza-
jąc Chorwację. Nadal jest to dopiero 23 po-
zycja wśród 28 krajów Unii Europejskiej, 
ze sporym dystansem do średniej unijnej. 

Na niezadowalającym poziomie pozo-
stają w Polsce nakłady na działalność ba-
dawczo-rozwojową. W 2015 r. stanowiły 
one 0,9% PKB, podczas gdy w całej Unii 
Europejskiej na taką działalność przezna-
cza się ok. 2% PKB. 

Rozwój ekonomiczny Polski mierzo-
ny tempem wzrostu PKB nie wpływał 

W�2015�r.�pogorszyła�się�skuteczność�po-
boru�danin�publicznoprawnych.�Zaległo-
ści�z�tytułu�podatków�i�innych�należności�
budżetowych�na�koniec�2015�r.�wyniosły�
76,9�mld�zł�i�w�porównaniu�ze�stanem�na�
koniec�2014�r.�zwiększyły�się�o�blisko�34%.�
Zaległości�podatkowe�stanowiły�prawie�
77%�zaległości�ogółem�budżetu�państwa.�
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proporcjonalnie na wzrost zamożności 
Polaków. W latach 2000–2014 wzrosto-
wi PKB o 63% towarzyszył wzrost płac 
o 41%. Występowało także znaczne zróż-
nicowanie regionalne w zamożności spo-
łeczeństwa mierzonej siłą nabywczą lud-
ności. Wartość wskaźnika siły nabywczej 
w Warszawie była w 2015 r. o blisko 83% 
wyższa niż średnia krajowa.

Przedsięwzięcia finansowane w perspek-
tywie 2014–2020 pozostawały na począt-
kowym etapie wykonania. Wydatki na re-
alizację zadań w ramach tej perspektywy, 
wraz ze współfinansowaniem krajowym, 
wyniosły 2,5 mld zł, tj. 16,2% kwoty zapi-
sanej w ustawie budżetowej i 88,3% planu 
po zmianach. Niższe wykonanie wydatków 
związane było przede wszystkim z później-
szym rozpoczęciem realizacji projektów 
ze względu na fakt, że Komisja Europejska 
dopiero na przełomie lat 2014/2015 za-
twierdziła programy operacyjne.

Wysoki Sejmie!

W 2015 r. deficyt budżetu państwa wyniósł 
42,6 mld zł, a budżetu środków europej-
skich 3,2 mld zł. Deficyt budżetu państwa 
ukształtował się na poziomie o 7,5% niż-
szym od przyjętego pierwotnie w ustawie 
budżetowej oraz o prawie 15% niższym 

od określonego w znowelizowanej ustawie 
budżetowej. Prognoza wzrostu deficytu 
budżetu państwa przyjęta w nowelizacji 
ustawy budżetowej okazała się zatem nie-
trafna. Ważniejsze jest jednak to, że deficyt 
budżetowy w 2015 r. był aż o 47% wyższy 
niż przed rokiem.

Łączny deficyt budżetu państwa i bu-
dżetu środków europejskich wyniósł 
45,8 mld zł i wzrósł w stosunku do 2014 r. 
o 16,5 mld zł. Stanowił on 2,6% PKB,  
to jest o 0,9 punktu procentowego więcej 
niż w roku poprzednim. 

Deficyt budżetu środków europejskich 
mógł być niższy, gdyż nie wynikał z niedo-
statku środków na wydatki tego budże-
tu, lecz był wynikiem przyjętego przez 
Ministra Finansów sposobu dysponowania 
środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej. W efekcie nie było bezpo-
średniej korelacji pomiędzy wielkością 
środków uzyskanych z Unii Europejskiej 
i wielkością dochodów budżetu środków 
europejskich.

Najwyższa Izba Kontroli już w latach 
wcześniejszych wskazywała na brak 
procedur oraz nieprzejrzystość zasad 
dotyczących przekazywania środków 

Polska�od�lat�jest�głównym�beneficjen-
tem�środków�pochodzących�z�Unii�Euro-
pejskiej.�Od�akcesji�w�2004�r.�do�końca�
2015�r.�Polska�otrzymała�z�budżetu�Unii�
Europejskiej�środki�finansowe�w�wyso-
kości�122,6�mld�euro.�Wpływy�w�2015�r.�
wyniosły�13,1�mld�euro.

Najwięcej�środków,�które�wpłynęły�do�Pol-
ski�przeznaczono�na�poprawę�infrastruk-
tury�transportowej,�inwestycje�w�kapitał�
ludzki,�badania�i�rozwój,�innowacje�i�przed-
siębiorczość�oraz�ochronę�środowiska. 
Szczególnym�wyzwaniem�pozostaje�jednak�
wciąż�poprawa�innowacyjności�polskiej�
gospodarki�dzięki�wykorzystaniu�środków�
z�funduszy�unijnych.
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pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
i innych źródeł zagranicznych na dochody 
budżetu środków europejskich. Zasilanie 
rachunku dochodów budżetu środków 
europejskich następowało w wyniku ar-
bitralnej decyzji Ministra Finansów. Taka 
praktyka pozwalała na dowolne kształto-
wanie wielkości zrealizowanych docho- 
dów, a tym samym wyniku budżetu 
środków europejskich. Na koniec 2015 r.  
do rozliczenia pozostały środki europej-
skie w kwocie 2,3 mld zł.

Wysoki Sejmie!

W 2015 r., tak jak w latach poprzednich, 
Minister Finansów wykorzystał dopusz-
czone prawem rozwiązania, pozwalają-
ce na wykazanie niższego deficytu bu-
dżetu państwa niż wynikający z eko-
nomicznego charakteru realizowanych 
operacji. Rozwiązania te były stosowane 
w odniesieniu do finansowania Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz zakupu 
samolotów wielozadaniowych F-16. 

 • Wsparcie zaoferowane Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych polegało na 
udzieleniu pożyczek przez Skarb Pań-
stwa na zapewnienie wypłat z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych oraz na 
transferze środków z budżetu państwa 

na uzupełnienie ubytku składek prze-
kazywanych przez ZUS do otwartych 
funduszy emerytalnych. Łączne finan-
sowanie z obu tych tytułów wyniosło 
8,6 mld zł. Na koniec 2015 r. saldo udzie-
lonych pożyczek sięgnęło 45,3 mld zł. 
Prawdopodobieństwo, że zostaną one 
spłacone, jest nikłe. Biorąc to pod uwagę, 
Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje 
stanowisko przedstawiane w latach po-
przednich, że całość finansowania FUS 
powinna być ujmowana w wydatkach, 
a nie w rozchodach, gdyż de facto ma 
charakter bezzwrotny i nie jest finanso-
wana z wpływów z prywatyzacji. 
 • Również część wieloletniego programu 
wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w samoloty wielozada-
niowe, została sfinansowana z rozcho-
dów, a nie wydatków budżetu państwa, 
gdyż na jeden dzień zaciągnięto kredyt 
na sfinansowanie płatności. Najwyższa 
Izba Kontroli nie kwestionuje legalności 
zawartych umów dotyczących finanso-
wania programu. Zwraca jednak uwagę, 
że nabycie samolotów z ekonomiczne-
go punktu widzenia stanowiło wydatek 
inwestycyjny, który nie został w cało-
ści ujawniony w ewidencji budżetowej. 
Efektem sfinansowania nabycia mająt-
ku z rozchodów budżetu państwa było 
wykazanie niższego deficytu budżetu 
państwa o 1,8 mld zł. 
Reasumując, gdyby omawiane transfery 

zostały zakwalifikowane do wydatków, 
zgodnie z ich ekonomicznym charakte-
rem, deficyt budżetu państwa byłby więk-
szy o 10,5 mld zł i wyniósłby 53,1 mld zł. 
Łącznie z deficytem budżetu środków 
europejskich byłoby to więc 56,3 mld zł. 
Zdaniem NIK, wskazane jest eliminowanie 

W�2015�r.�deficyt�budżetu�państwa�wyniósł�
42,6�mld�zł,�a�budżetu�środków�europej-
skich�3,2�mld�zł.�Deficyt�budżetu�państwa�
ukształtował�się�na�poziomie�o�7,5%�niż-
szym�od�przyjętego�pierwotnie�w�ustawie�
budżetowej�oraz�o�prawie�15%�niższym�od�
określonego�w�znowelizowanej�ustawie�
budżetowej.
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rozwiązań prawnych, które nie zapewniają 
przejrzystości gospodarki finansami pu-
blicznymi.

Potrzeby pożyczkowe netto wyniosły 
w 2015 r. 53,8 mld zł i były niższe od pla-
nowanych o 4,9 mld zł. Największy udział 
w kształtowaniu potrzeb pożyczkowych 
miał deficyt budżetu państwa i środki 
przeznaczone na finansowanie Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Środki na finansowanie potrzeb po-
życzkowych były pozyskiwane głównie 
przez emisję długu. W 2015 r. domino-
wało finansowanie krajowe. Ograniczenie 
finansowania zagranicznego było możliwe 
w związku ze zmniejszeniem potrzeb po-
życzkowych oraz możliwością pozyskania 
środków na rynku krajowym na korzyst-
nych warunkach. 

Minister Finansów zapewnił pełną 
i terminową obsługę płatności budżetu 
państwa. Marginalną rolę w finansowa-
niu odgrywały przychody z prywatyzacji. 
W 2015 r. wyniosły one niecałe 44 mln zł. 
Stanowiły tylko 3,4% planu pierwotnie 
przyjętego w ustawie budżetowej i nieco 
ponad 40% planu po nowelizacji tej usta-
wy. Wpływ na taką realizację planu miały 
decyzje właścicielskie Ministra Skarbu 
Państwa. Przewidziano także do pry-
watyzacji spółki, które nie były do tego 
przygotowane. Zmaterializowało się 
ryzyko przedstawione w dokumencie 
„Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu 
Państwa w 2015 r.” W szczególności na-
stąpiło przesunięcie w czasie zawarcia 
umów prywatyzacyjnych lub odstąpie-
nie od nich z uwagi na planowane przez 
spółki inwestycje, nieuregulowany stan 
prawny nieruchomości spółek, roszczenia 
reprywatyzacyjne skierowane do spółek 

lub brak zainteresowania inwestorów 
udziałem w prywatyzacji.

Wysoki Sejmie!

W ustawie budżetowej, poza planami 
dochodów i wydatków budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich, zawarte 
zostały także plany finansowe pozabudże-
towych jednostek sektora finansów pu-
blicznych. Należały do nich państwowe 
fundusze celowe, agencje wykonawcze, 
państwowe osoby prawne i instytucje go-
spodarki budżetowej. 

Udział środków z budżetu państwa 
przekazanych w formie dotacji na rzecz 
tych podmiotów w ogólnej kwocie ich 
przychodów zmniejszył się z  27,1% 
w 2012 r. do 26,3% w 2015 r. Wzrosła 
jednak suma finansowania z 63,4 mld zł 
do 68,1 mld zł. W największym stopniu 
dotowane były państwowe fundusze ce-
lowe. Na ich rzecz przekazana została 
kwota 60,7 mld zł, w tym na Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych 42,1 mld zł 
i Fundusz Emerytalno-Rentowy 17 mld zł. 

Łączne koszty działalności funduszy ce-
lowych i instytucji gospodarki budżetowej 
były wyższe od uzyskanych przychodów. 
Agencje wykonawcze i państwowe osoby 
prawne uzyskały ogółem przychody wyż-
sze od poniesionych kosztów. 

Plany finansowe skontrolowanych jedno-
stek gospodarki pozabudżetowej w więk-
szości przypadków zostały wykonane pra-
widłowo. Podkreślenia wymagają jednak 
trzy istotne kwestie dotyczące państwo-
wych funduszy celowych. 

Po pierwsze, systematycznie pogarsza się 
sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Jego stan uległ obniże-
niu w 2015 r. o 5,6 mld zł i to pomimo 
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uzyskania dotacji z budżetu państwa w wy-
sokości 42,1 mld zł. Pogłębiająca się nierów-
nowaga między dochodami i wydatkami 
Funduszu stanowi poważne zagrożenie 
dla finansów państwa. 

Po drugie, niektóre fundusze celowe 
utrzymywały znaczące nadwyżki środ-
ków pieniężnych, przekazywane w zarzą-
dzanie Ministrowi Finansów. Już w latach 
poprzednich NIK wskazywała, że środki 
te powinny służyć przede wszystkim fi-
nansowaniu zadań, do których powołane 
zostały fundusze. Utrzymywanie na ra-
chunkach wysokiego poziomu środków nie 
przyczynia się do osiągnięcia celów okre-
ślonych w ustawach. Największe kwoty na 
koniec 2015 r. zostały przekazane w zarzą-
dzanie przez dysponenta Funduszu Pracy 
(5,6 mld zł) i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (3,4 mld zł). 

Po trzecie, dostrzegamy rozdrobnienie 
gospodarki finansowej państwowych fun-
duszy celowych. Z 29 funduszy celowych 
funkcjonujących w 2015 r. cztery największe 
uzyskały 97,7% przychodów funduszy ogó-
łem. Pozostałych 25 funduszy zrealizowało 
tylko 2,3% przychodów tej grupy podmiotów. 

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, 
że znaczna liczba pozabudżetowych jed-
nostek sektora finansów publicznych 

i rozdrobnienie gospodarki finansowej 
zwiększa koszty administrowania środ-
kami publicznymi i nie sprzyja skutecznej 
kontroli dyscypliny finansów publicznych. 

Wysoki Sejmie!

Obligatoryjną częścią rządowego sprawoz-
dania z wykonania budżetu państwa jest 
zestawienie dochodów i wydatków sektora 
finansów publicznych. 

Najwyższa Izba Kontroli trzeci rok 
z rzędu wskazuje, że dochody sektora fi-
nansów publicznych wykazane w rządo-
wym sprawozdaniu z wykonania budże-
tu państwa zostały zawyżone. Powodem 
było niewyeliminowanie z dochodów tego 
sektora środków przekazanych z budże-
tu państwa do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych jako rekompensaty składek 
utraconych na rzecz otwartych funduszy 
emerytalnych. Powinny one zostać – na 
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych – wyłączone z rachunku do-
chodów sektora, wówczas łączna suma do-
chodów w 2015 r. wyniosłaby 684,7 mld zł. 
Odpowiadałoby to wartości 38,3% PKB. 
Wydatki sektora finansów publicznych 
wyniosły 731,8 mld zł, co stanowiło rów-
nowartość blisko 41% PKB. 

Zestawienie tych dwóch wielkości  
daje deficyt w wysokości 47,2 mld zł, 
tj. 2,6% PKB.

Taką skalę nierównowagi finansów  
publicznych – 2,6% PKB – oddaje relacja 
deficytu sektora instytucji rządowych i sa-
morządowych do PKB, liczona według 
metodyki unijnej. Relacja ta była niższa od 
osiągniętej w 2014 r. o 0,6 punktu procento-
wego. Polska wypełniła kryterium obligu-
jące kraje członkowskie Unii Europejskiej  
do utrzymania deficytu sektora instytucji 

Potrzeby�pożyczkowe�netto�wyniosły�
w�2015�r.�53,8�mld�zł�i�były�niższe�od�pla-
nowanych�o�4,9�mld�zł.�Największy�udział�
w�kształtowaniu�potrzeb�pożyczkowych�
miał�deficyt�budżetu�państwa�i�środki�
przeznaczone�na�finansowanie�Zakładu�
Ubezpieczeń�Społecznych.
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rządowych i samorządowych poniżej  
3% PKB. Poprawa sytuacji finansowej 
państwa dała podstawę do zakończenia 
w czerwcu 2015 r. procedury nadmiernego 
deficytu wobec Polski, trwającej od 2009 r. 

Za niepokojące zjawisko należy uznać 
dalsze zmniejszanie się dochodów po-
datkowych w relacji do PKB. W latach 
2006–2008 dochody te stanowiły śred-
nio 21,3% PKB, w następnych trzech la-
tach jeszcze przekraczały 19%, w 2014 r. 
wyniosły już tylko 18,6%, a w 2015 r. – za-
ledwie 18,3% PKB. 

Dalsza erozja wpływów podatkowych 
może zagrażać prawidłowej działalności 
państwa, zwłaszcza że stopniowe obniżanie 
się dochodów podatkowych w relacji do 
PKB nie wynikało z realizacji określonej 
polityki fiskalnej państwa.

Wysoki Sejmie! 

Państwowy dług publiczny, obliczony we-
dług metodyki krajowej, wyniósł na koniec 
2015 r. 877,3 mld zł. Wzrósł on w stosun-
ku do stanu na koniec roku poprzedniego 
o 50,5 mld zł. Relacja państwowego długu 
publicznego do PKB zwiększyła się z 48% 
do 49%. Był to przede wszystkim wynik 
zwiększenia zadłużenia Skarbu Państwa 
o 50 mld zł. 

Dług publiczny na koniec 2015 r. osiągnął 
wartość nieznacznie niższą niż na koniec 
2013 r. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat 
niemal w całości zostały skonsumowane 
korzyści osiągnięte w wyniku umorzenia 
obligacji przejętych przez ZUS z otwar-
tych funduszy emerytalnych. 

Zadłużenie sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych ustalane we-
dług metodyki unijnej (a więc dodatko-
wo z uwzględnieniem m.in. zadłużenia 

Krajowego Funduszu Drogowego oraz nie-
których przedsiębiorstw publicznych) 
wyniosło na koniec 2015 r. 917,8 mld zł. 
Było ono wyższe w stosunku do stanu na 
koniec roku poprzedniego o 49,8 mld zł, 
tj. o 5,7%. Mimo że relacja długu do PKB 
wzrosła z 50,5% do 51,3%, Polska pozo-
stała na dziesiątym miejscu wśród krajów 
Unii Europejskiej o najniższym poziomie 
zadłużenia w odniesieniu do PKB. Średnia 
wartość tej relacji w Unii Europejskiej na 
koniec 2015 r. wyniosła 72,5% i zmniejszy-
ła się w stosunku do 2014 r. o 1,1 punktu 
procentowego. Wyższe relacje zadłużenia 
do PKB miała większość krajów Europy 
Zachodniej, w tym Niemcy, Wielka 
Brytania i Francja.

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje 
stanowisko prezentowane w latach po-
przednich, że utrzymywanie różnic w me-
todyce liczenia długu publicznego nie ma 
racjonalnego uzasadnienia.

Wysoki Sejmie!

Skala i waga nieprawidłowości stwier-
dzonych przez NIK w wyniku kontroli 
wykonania budżetu państwa nie była na 
tyle znacząca, by spowodować obniżenie 
oceny wykonania budżetu jako całości. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały 
najczęściej na:

 • niedochodzeniu lub nieskutecznym do-
chodzeniu należności budżetowych, 
w tym należności podatkowych;
 • błędach w udzielaniu dotacji oraz nie-
wystarczającym nadzorze nad ich wy-
korzystaniem;
 • nieprzestrzeganiu przepisów ustawy 
– Prawo zamówień publicznych;
 • nierzetelnym planowaniu wydatków 
majątkowych;
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 • przekraczaniu upoważnień do dokony-
wania wydatków;
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych w spo-
sób niezgodny z przepisami ustawy  
o rachunkowości;
 • błędach w ewidencji księgowej i spra-
wozdaniach budżetowych;
 • błędach w przeprowadzaniu inwestycji 
budowlanych;
 • niewystarczającym nadzorze, w tym 
nad realizacją programów wieloletnich.

Ponadto w trakcie zmian organizacji 
sektora finansów publicznych w listopa-
dzie 2015 r., polegających na utworzeniu 
nowych działów administracji rządowej 
oraz zmianie dysponentów części budże-
towych, ministrowie objęci zmianami za-
warli porozumienia w sprawie dysponowa-
nia częścią bez podstawy prawnej. W ich 
wyniku, pomimo ustanowienia nowych 
dysponentów części budżetowych, przy-
pisane im zadania były realizowane przez 
innych dysponentów.

Wyniki kontroli wskazują, że koniecz-
ne jest kontynuowanie działań nakiero-
wanych na:

 • opracowanie i sukcesywne wdrażanie 
strategii uszczelniania systemu podat-
kowego;

 • przeprowadzenie gruntownej analizy 
funkcjonowania organów podległych 
Ministrowi Finansów i wypracowanie 
rozwiązań zapewniających skuteczne 
egzekwowanie należnych podatków 
i poprawę efektywności działania tych 
organów;
 • zapewnienie stabilności finansowej sek-
tora ubezpieczeń społecznych;
 • wzmocnienie nadzoru dysponentów czę-
ści nad realizacją planów finansowych, 
w szczególności w zakresie dochodze-
nia należności, wykorzystania dotacji 
oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych;
 • poprawę prognozowania dochodów bu-
dżetowych.
Najwyższa Izba Kontroli dostrzega 

również potrzebę sfinalizowania raportu 
przedstawiającego ocenę i wnioski w spra-
wie wpływu funkcjonowania zadaniowego 
układu wydatków na finanse publiczne, 
a także konsekwentnego przeprowadze-
nia rozpoczętych w 2015 r. przeglądów 
wydatków publicznych i monitorowania 
wdrażania rekomendacji z nich wynikają-
cych. W sytuacji gdy poziom wydatków jest 
określany za pomocą stabilizującej reguły 
wydatkowej, przeglądy wydatków powinny 
być istotnym instrumentem kształtowania 
najbardziej pożądanej struktury wydat-
ków publicznych.

Za�niepokojące�zjawisko�należy�uznać�
dalsze�zmniejszanie�się�dochodów�po-
datkowych�w�relacji�do�PKB.�W�latach�
2006–2008�dochody�te�stanowiły�średnio�
21,3%�PKB,�w�następnych�trzech�latach�
jeszcze�przekraczały�19%,�w�2014�r.�wynio-
sły�już�tylko�18,6%,�a�w�2015�r.�–�zaledwie�
18,3%�PKB.

W�2015�r.,�przez�trzeci�rok�z�rzędu,�infla-
cja�kształtowała�się�poniżej�podstawo-
wego�celu�polityki�pieniężnej�ustalonego�
w�„Założeniach�polityki�pieniężnej”.�Było�
nim�utrzymanie�inflacji�na�poziomie�2,5%,�
z�dopuszczalnym�przedziałem�odchyleń�
±�1�punkt�procentowy.
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Wysoki Sejmie!

Realizując konstytucyjny obowiązek, 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
także kontrolę działań Narodowego Banku 
Polskiego w zakresie wykonania założeń 
polityki pieniężnej w 2015 r.

W 2015 r., przez trzeci rok z rzędu, in-
flacja kształtowała się poniżej podstawo-
wego celu polityki pieniężnej ustalone-
go w „Założeniach polityki pieniężnej”. 
Było nim utrzymanie inflacji na poziomie 
2,5%, z dopuszczalnym przedziałem od-
chyleń ± 1 punkt procentowy. Tymczasem 
od stycznia do grudnia występowała de-
flacja. Wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych kształtował się 
na poziomie od minus 1,6% do minus 0,5%. 

O wystąpieniu deflacji przesądził spa-
dek cen surowców i żywności, czyli czyn-
niki pozostające poza sferą oddziaływania 
polityki pieniężnej. W tej sytuacji Rada 
Polityki Pieniężnej uznała, że skoro nie 
wystąpiły istotne zaburzenia w gospodar-
ce, to nie jest wskazana silniejsza reakcja 
niż jednorazowe obniżenie stóp procen-
towych NBP o pół punktu procentowego. 
Do zaburzeń w gospodarce nie doszło, 
gdyż uczestnicy życia gospodarczego 
uznawali deflację za zjawisko przejściowe.  
Nie wpływała ona zatem w sposób istotny 
na ich decyzje. Utrzymywanie się spadków 
cen może jednak zmienić to nastawienie 

i zwiększyć ryzyko przekształcenia deflacji 
w zjawisko o negatywnych skutkach dla 
gospodarki. W takiej sytuacji narastałby 
skumulowany niekorzystny wpływ tego 
zjawiska na dochody podatkowe. 

W wyniku kontroli Najwyższa Izba 
Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowo-
ści w stosowaniu przez Narodowy Bank 
Polski instrumentów polityki pieniężnej.

 
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,  
po zapoznaniu się z „Analizą wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pie-
niężnej w 2015 r.”, w dniu 8 czerwca 2016 r. 
podjęło uchwałę, w której wyraziło pozy-
tywną opinię w przedmiocie absolutorium 
dla Rady Ministrów za 2015 r. 

Kolegium NIK wskazało przy tym na:
 • pogarszającą się sytuację finansową  
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • konieczność pilnego podjęcia skutecz-
nych działań w celu uszczelnienia sys-
temu podatkowego.

Wysoki Sejmie!

Najwyższa Izba Kontroli rokrocznie 
przedstawia Sejmowi, a także wszystkim 
Polakom, dokładną informację o faktycz-
nej sytuacji budżetu państwa, realizacji 

Państwowy�dług�publiczny,�obliczony�we-
dług�metodyki�krajowej,�wyniósł�na�koniec�
2015�r.�877,3�mld�zł.�Wzrósł�on�w�stosunku 
do�stanu�na�koniec�roku�poprzedniego 
o�50,5�mld�zł.�Relacja�państwowego�długu�
publicznego�do�PKB�zwiększyła�się�z�48%�
do�49%.

Tylko�niezależny�od�władzy�wykonawczej�
organ,�jakim�jest�Najwyższa�Izba�Kontro-
li,�daje�gwarancję�pełnej�diagnozy�stanu�
finansów�publicznych�–�nie�tylko�na�dziś,�
ale�i�w�przyszłości.�Izba�przygląda�się�nie�
tylko�wydatkom,�lecz�także�realizacji�wpły-
wów�podatkowych,�przedstawia�również�
wnioski�co�zrobić,�żeby�podatki�w�Polsce�
płacili�wszyscy,�którzy�powinni.�
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założonych wpływów budżetowych, zreali-
zowanych wydatkach czy poziomie długu 
publicznego.

Tylko niezależny od władzy wyko-
nawczej organ, jakim jest Najwyższa 
Izba Kontroli, daje gwarancję pełnej 
diagnozy stanu finansów publicznych 
– nie tylko na dziś, ale i w przyszłości. 

Izba przygląda się nie tylko wydatkom, 
lecz także realizacji wpływów podat-
kowych, przedstawia również wnioski 
co zrobić, żeby podatki w Polsce płacili 
wszyscy, którzy powinni. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
VIII kadencji, uchwałą podjętą  
na posiedzeniu 21 lipca 2016 r., 
przyjął sprawozdanie Najwyższej 
Izby Kontroli z wykonania budżetu 
państwa za okres od 1 stycznia 2015 r. 
do 31 grudnia 2015 r. oraz udzielił  
absolutorium Radzie Ministrów.  
Głosowało 435 posłów: za było 371, 
przeciw 55, od głosu wstrzymało się 
9 posłów. 

Tekst wystąpienia prezesa NIK w Sejmie wraz z prezentowanymi slajdami oraz zapis dyskusji: <www.sejm.gov.pl>.
Wyboru fragmentów wyróżnionych w tekście dokonała redakcja.

Najwyższa�Izba�Kontroli�podkreśla,�że�
znaczna�liczba�pozabudżetowych�jednostek�
sektora�finansów�publicznych�i�rozdrobnie-
nie�gospodarki�finansowej�zwiększa�kosz-
ty�administrowania�środkami�publicznymi�
i�nie�sprzyja�skutecznej�kontroli�dyscypliny�
finansów�publicznych.�
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Wprowadzenie
Od 2 czerwca 2011 r. odpowiedzialność 
dyscyplinarna mianowanych kontrole-
rów NIK jest uregulowana w rozdziale 4a 

ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1. Ustawa nie reguluje jed-
nak wszystkich kwestii związanych z po-
stępowaniem dyscyplinarnym, dlatego 
też jej art. 97p nakazuje, w zakresie nie-
uregulowanym w rozdziale 4a, stosować 

Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów

Zasada skargowości 
w postępowaniu dyscyplinarnym NIK

W wyniku nowelizacji ustawy z  23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli, dokonanej ustawą z 22 stycznia 2010 r., oprócz za-
sadniczej zmiany procedury kontrolnej, dodano rozdział 4a zatytuło-
wany „Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów”. 
Rozdział ten zawiera podstawowe regulacje odnoszące się do postę-
powania dyscyplinarnego, a  w zakresie nieuregulowanym ustawą 
o NIK odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu po-
stępowania karnego (k.p.k.). Pomiędzy niektórymi zasadami postę-
powania dyscyplinarnego wynikającymi z ustawy o NIK a zasadami 
postępowania karnego ukształtowanymi na gruncie k.p.k. występują 
jednak istotne różnice. Taką zasadą jest m.in. zasada skargowości. 
Inaczej niż w  przypadku procedury karnej, w  świetle przepisów 
ustawy o NIK dysponentem postępowania dyscyplinarnego, zarów-
no na etapie postępowania wyjaśniającego, jak i postępowania przed 
Komisją Dyscyplinarną oraz Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną, 
jest Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

1 J.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.; zwana dalej „ustawą o NIK”.
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odpowiednio przepisy Kodeksu postępo-
wania karnego2. 

Odpowiednie stosowanie przepisów 
Kodeksu postępowania karnego w postę-
powaniu dyscyplinarnym wobec miano-
wanych kontrolerów NIK oznacza: wyklu-
czenie stosowania niektórych przepisów 
k.p.k., stosowanie niektórych przepisów 
k.p.k. w takim zakresie, w jakim określone 
kwestie nie zostały uregulowane w ustawie 
o NIK oraz stosowanie niektórych prze-
pisów k.p.k. z uwzględnieniem specyfiki 
postępowania dyscyplinarnego, z zastrze-
żeniem pierwszeństwa stosowania prze-
pisów ustawy o NIK. 

Podstawowe znaczenie dla problematyki 
będącej przedmiotem niniejszego opraco-
wania ma art. 97c ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli, w którym została określona 
treść zasady skargowości w postępowa-
niu dyscyplinarnym w Najwyższej Izbie 
Kontroli. 

Postępowanie dyscyplinarne wobec mia-
nowanych kontrolerów NIK było przed-
miotem różnych opracowań3, jednak żadne 
z nich nie odnosiło się do treści zasady 
skargowości na gruncie ustawy o NIK. 
Celem niniejszego artykułu jest zapre-
zentowanie poglądu autora w zakresie 
treści i konsekwencji zasady skargowości 

w postępowaniu dyscyplinarnym wobec 
mianowanych kontrolerów, co ma istot-
ne znaczenie w praktyce orzeczniczej 
Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej 
Ko misji Dyscyplinarnej w Najwyższej 
Izbie Kontroli. 

Zasada skargowości 
w postępowaniu karnym
Zasada skargowości jest jedną z zasad pro-
cesu karnego (w obecnie obowiązującym 
stanie prawnym wyraża ją art. 14 k.p.k.). 
Zasadzie tej, w różny sposób pojmowanej, 
poświęcone jest bogate piśmiennictwo4. 
W piśmiennictwie oraz orzecznictwie Sądu 
Najwyższego zasady procesu karnego – aby 
podkreślić ich rangę – nazywa się niekiedy 
„zasadami naczelnymi”5. 

Na potrzeby niniejszego artykułu, któ-
rego celem nie jest szczegółowa analiza 
zasady skargowości w procedurze kar-
nej, można przyjąć, że jest to dyrekty-
wa, w myśl której żądanie uprawnionego 
podmiotu, czyli skarga, stanowi warunek 
wszczęcia i prowadzenia postępowania 
oraz rozstrzygania przez sąd. Sąd nie może 
z własnej inicjatywy wszcząć postępowa-
nia w kwestii odpowiedzialności karnej; 
musi oczekiwać na skargę uprawnionego 
oskarżyciela, na akt oskarżenia6. Skargi 

2 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555, ze zm.); zwana dalej „k.p.k.”.
3 Zob. T. Liszcz: Odpowiedzialność�dyscyplinarna�mianowanych�pracowników�NIK, „Kontrola Państwowa” 

nr 2/1988 i nr 3/1998; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Odpowiedzialność�dyscyplinarna�pracowników�NIK, 
„Kontrola Państwowa” nr 4/2014.

4 Zob. np. M. Cieślak: Polska� procedura� karna.� Podstawowe� założenia� teoretyczne, Warszawa 1984; 
W. Daszkiewicz: Proces� karny.� Część� ogólna, Warszawa – Poznań 1994; K. Marszał: Proces� karny, 
Katowice 1998; A. Murzynowski: Istota� i� zasady� procesu� karnego, Warszawa 1994; S. Stachowiak: 
Funkcje�zasady�skargowości�w�polskim�procesie�karnym, Warszawa 1975; S. Waltoś: Proces�karny.�Zarys�
systemu, Warszawa 2008.

5 W. Daszkiewicz, op.cit., s. 48.
6 Za: J. Grajewski, S. Steinborn: Komentarz�aktualizowany�do�art.�14�Kodeksu�postępowania�karnego, LEX.
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dzieli się między innymi na zasadnicze 
i incydentalne. 

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, 
„zasada skargowości wyraża się nie tylko 
w samym wszczęciu postępowania, przeja-
wia się ona także w późniejszym popiera-
niu oskarżenia przez oskarżyciela. Jednak 
w tym zakresie istnieją pewne wyjątki. 
Chodzi o sytuację, kiedy oskarżyciel nie 
jest panem procesu (dominus litis), to 
znaczy proces toczy się nadal, pomimo 
odstąpienia oskarżyciela od oskarżenia”7. 

Zgodnie z art. 14 § 1 k.p.k., wszczęcie 
postępowania sądowego następuje na żą-
danie uprawnionego oskarżyciela lub in-
nego uprawnionego podmiotu. Natomiast 
art. 14 § 2 k.p.k. – w brzmieniu obowią-
zującym do 1 lipca 2015 r. – stanowił, że 
odstąpienie oskarżyciela publicznego od 
wniesionego oskarżenia nie wiąże sądu. 
Brak związania sądu odstąpieniem od 
oskarżenia oznacza, że sąd uprawniony 
jest do kontynuowania postępowania, 
mimo odstąpienia oskarżyciela publicz-
nego od oskarżenia8. Warto przywołać 
wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 
1994 r., sygn. II KRN 18/949, w którym 
Sąd stwierdził, że z faktu, iż w postępo-
waniu karnym przed sądem obowiązuje 
zasada skargowości (art. 6 k.p.k.)10, nie 
wynika, że odstąpienie oskarżyciela pu-
blicznego od oskarżenia stanowi ujemną 

przesłankę procesową w rozumieniu 
art. 11 pkt 4 k.p.k., zobowiązującą sąd 
do umorzenia postępowania. Wynika to 
w sposób oczywisty z treści art. 36 k.p.k., 
w myśl którego odstąpienie oskarżyciela 
publicznego od oskarżenia nie wiąże sądu. 
Przepis ten należy odczytywać w kontek-
ście art. 361 § 2 k.p.k., ustanawiającego 
obowiązek wydania wyroku uniewinniają-
cego w razie stwierdzenia okoliczności wy-
mienionych w art. 11 pkt 1 k.p.k., a więc 
między innymi wówczas, gdy dane zda-
rzenie nie miało miejsca lub czynu nie 
popełniła dana osoba. 

W piśmiennictwie (na gruncie poprzed-
nio obowiązującego Kodeksu postępowania 
karnego) wskazywano, że „zakres działania 
zasady skargowości ogranicza się jednak 
tylko do konieczności wniesienia skargi do 
sądu, oskarżyciel publiczny nie może już 
później swobodnie nią dysponować, to jest 
nie może jej wycofać; jest to możliwe tylko 
w sprawach ściganych z oskarżenia prywat-
nego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sąd 
jest obowiązany działać zgodnie z zasadą 
prawdy materialnej i z zasadą legalizmu, 
a więc musi zakończyć wniesioną do niego 
sprawę orzeczeniem merytorycznym lub 
umorzeniem postępowania ze względu 
na ujemne przesłanki procesu karnego, 
których istnienie ustala w sposób samo-
dzielny i niezawisły”11. 

7 W. Daszkiewicz, op.cit., s. 81.
8 Taki pogląd, podzielany przez autora niniejszego artykułu, wyrażają m.in. J. Grajewski i S. Steinborn 

(w: Komentarz�aktualizowany�do�art.�14�Kodeksu�postępowania�karnego, LEX), wskazując jednocześnie 
na kierunek wykładni, zgodnie z którym sąd jest zobowiązany do kontynuowania postępowania.

9 Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Izba Wojskowa, nr 4-5/1994, poz. 35.
10 Wyrok został wydany na gruncie ustawy z 19.04.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 13, 

poz. 96, ze zm.).
11 A. Murzynowski: Istota�i�zasady�procesu�karnego, Warszawa 1994, s. 167.
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W dniu 8 listopada 2012 r. wpłynął do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy – Kodeks 
karny i niektórych innych ustaw. Jednym 
z celów ustawy zmieniającej, jak wskazano 
w uzasadnieniu jej projektu12, miało być 
przemodelowanie postępowania jurys-
dykcyjnego w kierunku większej kontra-
dyktoryjności. W uzasadnieniu wskazano 
również, że „konieczne okazało się zapro-
ponowanie nowego brzmienia projektowa-
nego art. 14 § 2 k.p.k. i ukonstytuowanie 
możliwości cofnięcia przez oskarżyciela 
publicznego aktu oskarżenia do czasu roz-
poczęcia przewodu sądowego na pierwszej 
rozprawie głównej (a więc nie będzie już 
dopuszczalne po uchyleniu wyroku i prze-
kazaniu sprawy do ponownego rozpozna-
nia). Takie cofnięcie aktu oskarżenia będzie 
czymś zupełnie innym niż przewidziane 
obecnie w art. 14 § 2 k.p.k. odstąpienie 
od oskarżenia. Cofnięcie aktu oskarżenia 
będzie oznaczało konieczność umorze-
nia postępowania na podstawie art. 17 § 1 
pkt 9 k.p.k., z uwagi na brak skargi upraw-
nionego oskarżyciela. Rozwiązanie to jest 
niezbędne, aby uniknąć sytuacji, w której 
sąd, który nie przeprowadza co do zasa-
dy dowodów z urzędu, stanąłby w razie 
rezygnacji z popierania oskarżenia przez 
oskarżyciela. W toku przewodu sądowego 
cofnięcie aktu oskarżenia dopuszczalne 
będzie jedynie za zgodą oskarżonego (proj. 
art. 14 § 2 zdanie drugie k.p.k.), albowiem 
w przeciwnym razie oskarżyciel mógł-
by jednostronną czynnością procesową 

doprowadzić do umorzenia postępowania 
w sytuacji, w której udowodnienie tezy 
oskarżenia napotyka przed sądem trud-
ności. W takiej sytuacji oskarżony, który 
stanął pod zarzutem popełnienia przestęp-
stwa, powinien mieć prawo do uniewinnie-
nia, które w większym stopniu prowadzi 
do jego zrehabilitowania niż umorzenie 
postępowania z powodu cofnięcia skargi”.

Sejm RP uchwalił 27 września 2013 r. 
ustawę o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw13, która weszła w życie 1 lipca 
2015 r. W wyniku nowelizacji art. 14 § 2 
k.p.k. otrzymał następujące brzmienie: 
„Oskar życiel publiczny może cofnąć akt 
oskarżenia do czasu rozpoczęcia przewodu 
sądowego na pierwszej rozprawie głów-
nej. W toku przewodu sądowego przed 
sądem pierwszej instancji cofnięcie aktu 
oskarżenia dopuszczalne jest jedynie za 
zgodą oskarżonego. Ponowne wniesienie 
aktu oskarżenia przeciwko tej samej oso-
bie o ten sam czyn jest niedopuszczalne”.

Zasada skargowości w postępowaniu 
dyscyplinarnym w NIK
Po wejściu w życie – 17 sierpnia 1995 r. 
– ustawy o NIK postępowania dyscy-
plinarnego dotyczył jej art. 89. Przepisy 
tego artykułu (ust. 1-7) zawierały jedy-
nie cząstkową regulację w tym zakresie 
– określały między innymi katalog kar 
dyscyplinarnych, zasady przedawnienia 
karalności przewinienia dyscyplinarnego, 
organy orzekające w sprawach dyscypli-
narnych oraz zasady realizacji prawa do 

12 Druk sejmowy nr 870 (Sejm VII kadencji).
13 Dz. U. z 2013 r., poz. 1247, ze zm.
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obrony formalnej. Zgodnie z art. 89 ust. 4 
ustawy o NIK, w sprawach dyscyplinar-
nych orzekały, na zasadzie niezawisłości, 
Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Ko-
mi sja Dyscyplinarna przy Prezesie Naj-
wyższej Izby Kontroli. Organizację, skład, 
tryb powoływania komisji dyscyplinarnych 
i rzeczników dyscyplinarnych oraz tryb 
postępowania dyscyplinarnego w NIK re-
gulowało zarządzenie Marszałka Sejmu 
z 8 sierpnia 1995 r. w sprawie postępowa-
nia dyscyplinarnego w Najwyższej Izbie 
Kontroli14, wydane na podstawie art. 89 
ust. 8 ustawy o NIK. 

Istotne znaczenie miał § 7 zarządzenia 
w sprawie postępowania dyscyplinarnego, 
który wprowadził rozróżnienie na dwie, 
funkcjonujące do chwili obecnej, fazy 
postępowania dyscyplinarnego, będące 
odpowiednikiem postępowania przygo-
towawczego i postępowania przed sądem 
w postępowaniu karnym: postępowanie 
wyjaśniające i postępowanie przed komisja-
mi (Komisją Dyscyplinarną i Odwoławczą 
Komisją Dyscyplinarną). Zostały one ure-
gulowane odpowiednio w rozdziale 2 i 3 
zarządzenia. Decydujący wpływ na byt 
postępowania dyscyplinarnego, niezależnie 
od jego fazy, miał Prezes NIK. 

Zgodnie z § 10 ust. 1 zarządzenia w spra-
wie postępowania dyscyplinarnego, Prezes 
NIK, w razie uzyskania wiadomości o na-
ruszeniu przez pracownika mianowanego 
obowiązków służbowych lub uchybieniu 
godności stanowiska, wyznaczał rzecznika 
dyscyplinarnego spośród mianowanych 
pracowników Najwyższej Izby Kontroli 

mających wykształcenie prawnicze i po-
lecał mu wszczęcie postępowania dyscy-
plinarnego. W toku postępowania wy-
jaśniającego rzecznik dyscyplinarny był 
związany poleceniami Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli (§ 10 ust. 2 zarządzenia). 
Prezes NIK decydował również o kolej-
nej fazie postępowania dyscyplinarnego, 
polecając rzecznikowi dyscyplinarnemu 
wniesienie do komisji wniosku o ukaranie 
albo wydając postanowienie o umorzeniu 
postępowania dyscyplinarnego. 

W postępowaniu przed komisjami orze-
kającymi w sprawach dyscyplinarnych, 
to jest Komisją Dyscyplinarną i Odwoła-
wczą Komisją Dyscyplinarną, zarządzenie 
w sprawie postępowania dyscyplinarne-
go przewidywało możliwość wycofania 
wniosku o ukaranie przez rzecznika dys-
cyplinarnego. Jednym z rodzajów orze-
czeń, jakie mogły zostać wydane przez 
komisję dyscyplinarną, było orzeczenie 
o umorzeniu postępowania (§ 23 ust. 1 
pkt 3 zarządzenia w sprawie postępo-
wania dyscyplinarnego). Zgodnie z § 23 
ust. 2 pkt 4 przywołanego zarządzenia, 
orzeczenie o umorzeniu postępowania 
komisja wydawała, gdy rzecznik dyscy-
plinarny na polecenie Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli wycofał wniosek o ukaranie. 
Powyższy przepis (§ 23 ust. 2 pkt 4 zarzą-
dzenia w sprawie postępowania dyscypli-
narnego) określał treść instytucji „wyco-
fania wniosku o ukaranie”. W przypadku 
jej zastosowania Komisja Dyscyplinarna 
była zobligowana do umorzenia postę-
powania, przy czym, stosownie do § 23 

14 MP nr 40, poz. 474; zwane dalej „zarządzeniem w sprawie postępowania dyscyplinarnego”.
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ust. 3 cytowanego zarządzenia, orzecze-
nie o umorzeniu postępowania mogło być 
wydane także na posiedzeniu niejawnym. 

Z powyższego wynika, że w modelu po-
stępowania dyscyplinarnego funkcjonują-
cego do 2 czerwca 2011 r. obowiązywała 
zasada skargowości niejako „w modelo-
wej postaci”. Z uwagi na brak odesłania 
do odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu postępowania karnego, przepi-
sy zarządzenia w sprawie postępowania 
dyscyplinarnego miały stanowić cało-
ściowe unormowanie tej problematyki. 
Zarządzenie wprowadziło do postępowa-
nia dyscyplinarnego instytucję „wycofania 
wniosku o ukaranie”. Istotą tej instytucji 
było to, że o bycie postępowania dyscy-
plinarnego na każdym etapie decydował 
Prezes NIK, a komisje orzekające w spra-
wach dyscyplinarnych nie mogły wbrew 
jego woli prowadzić postępowania dyscy-
plinarnego i wydać innego orzeczenia niż 
orzeczenie o umorzeniu postępowania, 
nawet w przypadku wystąpienia przesła-
nek, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 1 
i 2 k.p.k. 

Od chwili wejścia w życie, 17 paździer-
nika 1997 r., Konstytucji Rzeczypospoli tej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.15 oraz w świe-
tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 6 listopada 2012 r., sygn. K 21/1116, ure-
gulowanie kwestii odpowiedzialności dys-
cyplinarnej w akcie normatywnym rangi 

nieustawowej budziło wątpliwości pod 
względem zgodności tego rozwiązania 
z ustawą zasadniczą i było słusznie kry-
tykowane17. Wskazywano, że „przepisy 
ustawy o NIK oraz zarządzenia w sprawie 
postępowania dyscyplinarnego nie speł-
niają wymagań określonych w art. 42 i 45 
oraz w art. 77 ust. 2 Konstytucji”18. 

W przywołanym wyżej wyroku z 6 li-
stopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził niezgodność z art. 42 ust. 1 
Konstytucji art. 34 pkt 6 w związku 
z art. 32 ust. 4 pkt 2, 3 i 11 ustawy z 13 paź-
dziernika 1995 r. – Prawo łowieckie19 w za-
kresie, w jakim dotyczył dyscyplinarnego 
sądownictwa łowieckiego. Przesłanką ta-
kiego rozstrzygnięcia było nieuregulowanie 
na poziomie ustawowym zasad i warun-
ków odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Należy zaznaczyć, że Trybunał Konsty-
tucyjny badał również konstytucyjność 
art. 89 ust. 5 ustawy o NIK i w wyroku 
z 11 grudnia 2008 r., sygn. K 33/0720 uznał, 
że przepis ten, w zakresie, w jakim umoż-
liwia osobie obwinionej wybór obrońcy 
w postępowaniu dyscyplinarnym wyłącz-
nie spośród pracowników mianowanych 
Naj wyższej Izby Kontroli, jest niezgodny 
z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 
Ko n stytucji. Konstytucyjność całego 
art. 89 ustawy o NIK, w tym jego ust. 8, 
stanowiącego podstawę prawną określenia 
przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa 

15 Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.; zwana dalej „Konstytucją”.
16 Dz. U. z 2012 r., poz. 1281.
17 Zob.: M. Rycerski: Odpowiedzialność�dyscyplinarna�pracowników�NIK, „Kontrola Państwowa” nr 4/2008, 

s. 121-128.
18 Tamże, s. 128.
19 Dz. U. z 2015 r., poz. 2168.
20 Dz. U. nr 225, poz. 1502.



28 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Łukasz Róg

Najwyższej Izby Kontroli, w drodze zarzą-
dzenia, organizacji, składu, trybu powoły-
wania komisji dyscyplinarnych i rzeczni-
ków dyscyplinarnych oraz trybu postępo-
wania dyscyplinarnego w Najwyższej Izbie 
Kontroli, nie była jednak przez Trybunał 
Konstytucyjny badana. 

W uzasadnieniu przywołanego wyżej 
wyroku z 6 listopada 2012 r. Trybunał 
Konstytucyjny wskazał między innymi, 
że wszystkie zasady wyrażone w art. 42 
ustawy zasadniczej, zgodnie z orzecz-
nictwem Trybunału Konstytucyjnego 
oraz poglądami większości przedstawi-
cieli doktryny, odnoszą się do całego tak 
zwanego prawa represyjnego, to jest do 
prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa 
karnego skarbowego, odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Warto również przyto-
czyć fragment uzasadnienia przywołanego 
wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
w którym wskazano, że „na postępowa-
nie dyscyplinarne składa się zespół norm 
wyznaczających różnym podmiotom kon-
kretne obowiązki i uprawnienia, a także 
wyrażających skomplikowane reguły do-
konywania czynności konwencjonalnych, 
jakimi są różne czynności proceduralne 
oraz sam akt orzeczenia komisji dyscy-
plinarnej, przeto muszą one zostać ure-
gulowane wprost lub przez odesłanie do 
obowiązujących norm”.

Nie powinno budzić wątpliwości, że po-
stępowanie dyscyplinarne, które ma nie-
wątpliwie represyjny charakter, powinno 
być uregulowane w akcie normatywnym 
rangi ustawy. Dlatego też w ramach prac 
nad nowelizacją ustawy o NIK podjętych 
w 2008 r. dodano do ustawy o NIK roz-
dział 4a. W uzasadnieniu projektu uchwa-
lonej ostatecznie 22 stycznia 2010 r. 

ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli wskazano między innymi, 
że „konieczność wprowadzenia nowego 
rozdziału 4a regulującego odpowiedzial-
ność dyscyplinarną pracowników mia-
nowanych nie budzi wątpliwości, jako że 
kwestie odnoszące się do sytuacji praw-
nej jednostki w postępowaniu o charak-
terze represyjnym, jakim jest przecież 
postępowanie dyscyplinarne, powinny 
być regulowane aktami prawnymi rangi 
ustawowej, a nie aktami wykonawczymi 
[…]. Projektowana regulacja uwzględnia 
doświadczenie z 13-letniego okresu obo-
wiązywania dotychczasowych rozwiązań”.

Po nowelizacji ustawy o NIK, która we-
szła w życie 2 czerwca 2011 r., podstawo-
we znaczenie dla omawianej problematyki 
ma art. 97c. 

Zgodnie z tym przepisem, w razie uzy-
skania wiadomości o popełnieniu przewi-
nienia dyscyplinarnego, Prezes Najwyższej 
Izby Kontroli wyznacza rzecznika dyscy-
plinarnego spośród mianowanych kontro-
lerów mających wykształcenie prawnicze 
i poleca mu wszczęcie i przeprowadzenie 
postępowania dyscyplinarnego. Natomiast 
art. 97c ust. 2 ustawy o NIK stanowi, że 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli może 
w każdym czasie wydać rzecznikowi 
dyscyplinarnemu polecenie umorzenia 
postępowania dyscyplinarnego, a w po-
stępowaniu przed komisjami, o których 
mowa w art. 97a ust. 4, polecenie cofnięcia 
wniosku o ukaranie. 

Należy zgodzić się z poglądem, że 
„Prezes NIK jako główny przełożony dyscy-
plinarny jest »dysponentem« postępowania 
dyscyplinarnego, ponieważ to on w decyzji 
określa granice postępowania, a co więcej, 
może w każdej chwili polecić rzecznikowi 
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umorzenie postępowania, a w postępo-
waniu przed Komisją – cofnięcie wniosku 
o ukaranie”21. 

Artykuł 97c ust. 2 ustawy o NIK wpro-
wadził instytucję „cofnięcia wniosku 
o ukaranie”, która zastąpiła wcześniejszą 
instytucję „wycofania wniosku o ukaranie”, 
jednak nie zmieniła jej istoty. Zastosowanie 
„wycofania wniosku o ukaranie”, jak już 
wyżej wspomniano, obligowało Komisję 
Dyscyplinarną, jak również Odwoławczą 
Komisję Dyscyplinarną, do umorzenia po-
stępowania dyscyplinarnego. W rozdzia-
le 4a ustawy o NIK nie zostało jednak 
wskazane, jakie rozstrzygnięcie powinno 
zostać wydane przez komisje orzekające 
w sprawach dyscyplinarnych. Na podsta-
wie art. 97p ustawy o NIK, odpowiedzi 
na to pytanie należy szukać w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego. 

Trzeba przy tym przywołać stosowny 
fragment uzasadnienia projektu ustawy 
o NIK, która w omawianym zakresie we-
szła w życie 2 czerwca 2011 r.: „dla unik-
nięcia bardzo szczegółowego regulowania 
postępowania dyscyplinarnego w usta-
wie o Najwyższej Izbie Kontroli, przepis 
art. 97p zawiera odesłanie do przepisów 
Kodeksu postępowania karnego w zakresie 
nieuregulowanym w rozdziale 4a. 

Rozwiązanie takie zostało przyjęte 
z uwagi na to, że odpowiedzialność dys-
cyplinarna ma charakter represyjny, zbli-
żony do państwowego prawa karnego, 
a przepisy procedury karnej najbardziej 
odpowiadają charakterowi postępowania 
dyscyplinarnego”.

Wymaga podkreślenia, że w momen-
cie wprowadzenia do ustawy o NIK roz-
działu 4a i do 1 lipca 2015 r. w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego nie było 
instytucji „cofnięcia aktu oskarżenia”. Była 
natomiast unormowana inna instytucja 
prawna, to jest „odstąpienie od oskar-
żenia”. Istotą jej było to, że odstąpienie 
oskarżyciela publicznego od wniesionego 
oskarżenia nie wiązało sądu, to jest sąd 
mógł – ale nie musiał – umorzyć postę-
powanie. 

Nie powinno budzić wątpliwości, że 
w sytuacji gdy w ustawie o NIK uregu-
lowano instytucję „cofnięcia wniosku 
o ukaranie”, a w Kodeksie postępowa-
nia karnego instytucję „odstąpienia od 
oskarżenia”, to odpowiednie stosowanie 
przepisów Kodeksu postępowania karnego 
oznaczało niestosowanie art. 14 § 2 k.p.k., 
regulującego nieznaną ustawie o NIK in-
stytucję „odstąpienia od oskarżenia”. 

W przypadku cofnięcia przez rzecz-
nika dyscyplinarnego wniosku o ukara-
nie, odpowiednie stosowanie przepisów 
Kodeksu postępowania karnego w postę-
powaniu dyscyplinarnym oznaczało ko-
nieczność wydania – z wyjątkiem przy-
padku, o którym niżej mowa – postano-
wienia o umorzeniu postępowania na 
podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. Komisja 
Dyscyplinarna, jak również Odwoławcza 
Komisja Dyscyplinarna nie mogły w dal-
szym ciągu prowadzić postępowania dys-
cyplinarnego, powołując się na treść in-
stytucji „obcej” postępowaniu dyscypli-
narnemu, to jest instytucji „odstąpienia 

21 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op. cit., s. 52.
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od oskarżenia”, której istotą, jak wyżej 
wskazano, było to, że odstąpienie od oskar-
żenia nie było dla sądu wiążące. Błędne 
byłoby zatem wywiedzenie przez komisje 
orzekające w sprawach dyscyplinarnych, 
że ze stosowanych odpowiednio przepi-
sów Kodeksu postępowania karnego,  
to jest art. 14 § 2 k.p.k., wynika możliwość 
przyjęcia, że cofnięcie wniosku o ukaranie 
nie jest dla nich wiążące. W przypadku 
cofnięcia wniosku o ukaranie powinno 
było zostać wydane – z wyjątkiem przy-
padku, o którym mowa w art. 414 § 1 k.p.k.  
– postanowienie o umorzeniu postępo-
wania dyscyplinarnego. 

Powyższa, jak się wydaje niebudzą-
ca wątpliwości, sytuacja prawna tylko 
pozornie skomplikowała się po wejściu 
w życie ustawy o zmianie k.p.k., która 
nadała art. 14 § 2 k.p.k. nowe brzmie-
nie. Do Kodeksu postępowania karnego, 
w miejsce instytucji „odstąpienia od oskar-
żenia”, została wprowadzona instytucja 
„cofnięcia aktu oskarżenia”. 

„Cofnięcie aktu oskarżenia” w istotny 
sposób różni się od unormowanej w usta-
wie o NIK instytucji „cofnięcia wniosku 
o ukaranie”. 

Po pierwsze, cofnięcie aktu oskarżenia 
może nastąpić tylko do czasu rozpoczęcia 
przewodu sądowego na pierwszej rozpra-
wie głównej, co w postępowaniu dyscypli-
narnym oznaczałoby możliwość cofnięcia 
wniosku o ukaranie również tylko do mo-
mentu rozpoczęcia pierwszej rozprawy. 

Po drugie, w postępowaniu przed sądem 
na cofnięcie aktu oskarżenia wymagana jest 

zgoda oskarżonego, co w postępowaniu dys-
cyplinarnym warunkowałoby umorzenie 
postępowania dyscyplinarnego z uwagi na 
cofnięcie wniosku o ukaranie jedynie po 
uzyskaniu zgody obwinionego. Należy za-
znaczyć, że treść art. 14 § 2 k.p.k. nie uległa 
zmianie po wejściu w życie, 15 kwietnia 
2016 r., ustawy z 11 marca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw22. 

Z uwagi na istotne różnice pomiędzy 
instytucjami „cofnięcia wniosku o uka-
ranie” oraz „cofnięcia aktu oskarżenia” 
można stwierdzić, że są to dwie odręb-
ne instytucje prawne. Należy przy tym 
zaznaczyć, że ta pierwsza została unor-
mowana wcześniej, z uwzględnieniem 
– jak wskazano w uzasadnieniu ustawy 
z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli – doświad-
czenia z trzynastoletniego okresu obo-
wiązywania dotychczasowych rozwiązań. 

Można zatem uznać, że od momen-
tu wejścia w życie ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli w postępowaniu dyscy-
plinarnym funkcjonuje model, zgodnie 
z którym o bycie postępowania dys-
cyplinarnego decyduje Prezes NIK. 
Modelu tego nie zmieniło zasadniczo 
wejście w życie ustawy z 22 stycznia 
2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli. Różnica, jaka nastąpiła po 
2 czerwca 2011 r. w związku z wejściem 
przywołanej wyżej ustawy polega na tym, 
że zarządzenie w sprawie postępowania 
dyscyplinarnego jednoznacznie wskazy-
wało, iż w przypadku wycofania wniosku 

22 Dz. U. poz. 437.
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o ukaranie komisje muszą umorzyć postę-
powanie, a od 2 czerwca 2011 r. – przez 
odesłanie z art. 97p ustawy o NIK – sto-
suje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania karnego. Tymi, odpowied-
nio stosowanymi, przepisami Kodeksu 
postępowania karnego są w omawianym 
zakresie art. 17 § 1 k.p.k. i art. 414 § 1 
k.p.k. 

Modelu ukształtowanego na gruncie 
ustawy o NIK postępowania dyscyplinar-
nego nie zmieniło również wejście w życie, 
1 lipca 2015 r., ustawy nowelizującej proce-
durę karną i wprowadzającej w art. 14 § 2 
k.p.k. nową instytucję prawną „cofnięcia 
aktu oskarżenia”, w miejsce poprzednio 
funkcjonującej instytucji „odstąpienia od 
oskarżenia”. Odesłanie do odpowiedniego 
stosowania przepisów Kodeksu postępo-
wania karnego oznaczało i oznacza niesto-
sowanie art. 14 § 2 k.p.k., przy czym niesto-
sowanie tego przepisu do 15 lipca 2015 r. 
wydaje się rzeczą oczywistą, a jedynie od 
tej daty może budzić pewne wątpliwości. 

Wątpliwości co do niestosowania w po-
stępowaniu dyscyplinarnym art. 14 § 2 
k.p.k. także po 15 lipca 2015 r. przestają 
jednak istnieć, jeżeli dokona się anali-
zy treści instytucji „cofnięcia wniosku 
o ukaranie” i „cofnięcia aktu oskarże-
nia” oraz występujących pomiędzy nimi 
różnic. Z analizy tej wynika, że różnice 
pomiędzy tymi dwiema instytucjami 
prawnymi są istotne. 

W postępowaniu dyscyplinarnym  
w Naj wyższej Izbie Kontroli o bycie 
tego po stępo wa nia decyduje Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli. W przypad-
ku wyrażenia przez Prezesa NIK woli za-
kończenia postępowania dyscyplinarnego 
na etapie postępowania przed komisjami 

orzekającymi w sprawach dyscyplinar-
nych, zarówno Komisja Dyscyplinarna, 
jak i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna 
są zobligowane do umorzenia postępo-
wania dyscyplinarnego. Jedynym wyjąt-
kiem od tej zasady są przypadki, gdy po 
2 czerwca 2011 r., to jest dniu odesłania 
do odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu postępowania karnego, wystą-
pią przesłanki, o których mowa w art. 17 
§ 1 pkt 1 i 2 k.p.k. (czynu nie popełniono 
albo brak danych dostatecznie uzasadnia-
jących podejrzenie jego popełnienia; czyn 
nie zawiera znamion czynu zabronionego 
albo ustawa stanowi, że sprawca nie po-
pełnia przestępstwa). W takim przypad-
ku Ko misja Dyscyplinarna i Odwoławcza 
Ko misja Dyscyplinarna powinny wydać 
orzeczenie o uniewinnieniu. Należy przy 
tym wskazać, że o ile umorzenie postę-
powania dyscyplinarnego może nastą-
pić także na posiedzeniu niejawnym, 
to wydanie orzeczenia o uniewinnieniu 
jest możliwe tylko po przeprowadzeniu 
rozprawy. 

Odpowiednie stosowanie w postę-
powaniu dyscyplinarnym przepisów 
Kodeksu postępowania karnego ozna-
cza zatem, moim zdaniem, niestosowanie 
w tym postępowaniu art. 14 § 2 k.p.k., 
który regulował i reguluje obecnie od-
rębną, niż art. 97c ustawy o NIK, insty-
tucję prawną.

Podsumowanie
Dodanie do ustawy o NIK rozdziału 4a nie 
zmieniło w sposób zasadniczy wcześniej 
funkcjonującego modelu postępowania 
dyscyplinarnego wobec mianowanych kon-
trolerów. Zgodnie z treścią zasady skargo-
wości w postępowaniu dyscyplinarnym, 
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dysponentem tego postępowania, zarów-
no na etapie postępowania wyjaśniają-
cego, jak i postępowania przed Komisją 
Dyscyplinarną oraz Odwoławczą Komisją 
Dyscyplinarną (do czasu wydania orze-
czenia), jest Prezes NIK. 

W przypadku wydania przez Prezesa 
NIK rzecznikowi dyscyplinarnemu polece-
nia cofnięcia wniosku o ukaranie, Komisja 
Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja 

Dyscyplinarna zobowiązane są umorzyć 
postępowanie dyscyplinarne, z wyjątkiem 
przypadków, w których powinno zostać 
wydane orzeczenie o uniewinnieniu. 

ŁUKASZ RÓG,
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego NIK

Słowa kluczowe: zasada skargowości, postępowanie dyscyplinarne, odpowiedzialność  
dyscyplinarna, mianowani kontrolerzy, komisja dyscyplinarna, akt oskarżenia

Key words: principle of complaint, disciplinary procedure, disciplinary liability, nominated 
auditors, disciplinary commission
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SÁNDOR NAGY

1. Wstęp
Najwyższe organy kontroli (NOK) są jed-
nym z najważniejszych elementów syste-
mu rozliczalności, znajdują się na najwyż-
szym poziomie w ramach mechanizmów 
równowagi i kontroli. Raporty NOK, ich 

uwagi, opinie i propozycje dotyczące bu-
dżetu państwa oraz funkcjonowania za-
rządzania finansami publicznymi są przed-
stawiane przede wszystkim władzy usta-
wodawczej. Ich niezależny status – oparty 
na konstytucyjnych i prawnych gwaran-
cjach – pozwala na ewoluowanie ich funkcji 
oraz może wpływać na ogólny dobrobyt 

Najwyższe organy kontroli oraz nowe 
aspekty kreowania wartości publicznej 
w złożonych systemach adaptacyjnych1

Poniższa idea podsumowuje trzy pozornie różne obszary kluczowe: kre-
owanie wartości, złożoność oraz najwyższe organy kontroli. Zewnętrzne 
organy kontroli muszą sprostać narastającej presji związanej z kryzysem 
finansowo-gospodarczym oraz kryzysem finansów publicznych: przy-
czyniać się do lepszego i bardziej skutecznego funkcjonowania systemu 
rozliczalności publicznej oraz generować lepsze skutki społeczne w wy-
niku swojej działalności. Aby spełnić te, uzasadnione przecież oczeki-
wania, ich procesy kreowania wartości powinny zostać przedefiniowane 
oraz dostosowane do nowych rozważań na temat złożonych systemów 
adaptacyjnych. W poniższym artykule podjąłem próbę omówienia nie-
których propozycji opartych na teorii systemów złożonych.

1 Prezentujemy artykuł Sandora Nagy, przetłumaczony z oryginału w języku angielskim przez Kamilę Żyndul, NIK. 
Publikacja ukazała się w 2015 r. w pracy pod redakcją Erzsébet Hetesi i Zsófii Vas zatytułowanej 
New�Ideas�in�a�Changing�World�of�Business�Management�and�Marketing,�University of Szeged, Doctoral 
School in Economics, Szeged, s. 206-224. Oryginalny tekst w języku angielskim dostępny w wydaniu  
elektronicznym nru 4/2016 (aneks na końcu), na stronie internetowej NIK: <www.nik.gov.pl/kontrola-pan-
stwowa/> oraz pod adresem: <http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=46208>.
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publiczny. Aktywność i działania komu-
nikacyjne NOK ukierunkowane na szer-
szy odbiór publiczny mogą spowodować 
zwiększenie poziomu zaufania publicznego, 
większą wydajność, skuteczność i przejrzy-
stość zarządzania finansami publicznymi, 
rozwój systemu rozliczalności oraz spa-
dek korupcji i pogoni za rentą przez do-
starczanie obiektywnych, bezstronnych, 
wiarygodnych oraz aktualnych informacji 
i raportów, opartych na dowodach, wie-
dzy i najlepszych praktykach, zgodnych ze 
standardami zawodowymi, oraz uprzed-
nio ustalonych kryteriach (Kovács 2010, 
Báger 2013). 

Działalność prowadzona przez NOK 
pod lega normom i standardom między-
narodowym (np. standardom INTOSAI, 
czyli ISSAI, oraz  standardom Mię-
dzy narodowej Federacji Księgowych 
–  IFAC). Organizacją, która ma naj-
większy wpływ na działalność NOK jest 
INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja 
Najwyższych Organów Kontroli). Zrzesza 
ona społeczność państwowych audytorów 
zewnętrznych i zapewnia politycznie neu-
tralną platformę wymiany wiedzy (bez-
pośrednią i pośrednią) oraz najlepszych 
praktyk pomiędzy jej członkami (192 peł-
noprawnych członków) w celu reagowania 
na wyzwania oraz wspólne obszary zain-
teresowań.

Z powodu kryzysu finansowego i gospo-
darczego oraz innych turbulencji w sekto-
rze publicznym, działalność najwyższych 
organów kontroli stała się bardziej docenio-
na oraz podlega ponownej ewaluacji (Nagy 
2012). Znaczenie i wzrost ich użyteczności 
w zakresie kreowania wartości stały się 
głównym obszarem oczekiwań społecz-
nych, zatem zbadanie i zrozumienie tego 

szczególnego (stosunkowo zaniedbanego) 
obszaru badań wydaje się jak najbardziej 
rozsądne, zasadne i obiecujące. Moje ba-
danie zasadniczo koncentruje się na spo-
sobach i środkach, za pomocą których 
wpływ audytorów zewnętrznych na sys-
tem rozliczalności publicznej, na wspólnoty 
oraz na szeroko rozumiane społeczeństwo 
może zostać zwiększony; mam przy tym 
na uwadze, że ich środowisko operacyjne 
nosi znamiona złożoności. W niniejszym 
artykule próbuję znaleźć odpowiedzi na 
pytania: jak oraz w jakiej formie różne 
rodzaje złożoności zarządzania oraz tech-
niki i metody przywództwa – zarówno 
organizacyjne, jak i menadżerskie aspekty 
pojawiają się i ewoluują w opartym na wie-
dzy sektorze konkurencyjnym – mogą być 
interpretowane oraz włączane w procesy 
kreowania wartości w NOK.

Pojęcie „złożoności” może zostać po-
wiązane z działalnością operacyjną, za-
chowaniem oraz strukturą systemów zło-
żonych, które z kolei mogą być wyniesio-
ne z teorii systemów złożonych (Mitchel 
– Newman 2002). Teoria systemów zło-
żonych to naukowe ramy, które próbują 
wykazać i wyjaśnić, jak proste zasady i siły 
sprawcze wywierają wpływ na poziomie 
makro oraz na poziomie organizacyjnym, 
jak presja adaptacyjna generuje dynamikę 
samoorganizacji oraz dynamikę systemu. 
Złożoność nie jest tożsama z wyrażeniem 
„skomplikowany”. Prom kosmiczny, na 
przykład, jest skomplikowaną maszyną, 
jednak złożoność nie wynika z jego struk-
tury czy projektu. Przymiotnik „złożony” 
odnosi się do takiego zestawu cech, które 
jednoznacznie definiują systemy złożone. 
Nowe podejście tworzy nowe możliwości 
oraz otwiera nowe kierunki badawcze dla 
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kilku dyscyplin naukowych, łącznie z na-
ukami społecznymi, a także administracją 
biznesu. Opierając się na tych filarach, chcę 
umiejscowić teorię w kontekście kontroli 
państwowej (Kaisler – Madey 2009). 

W pierwszej części mojego krótkiego, 
podsumowującego artykułu, podaję krót-
ki opis „wartości” oraz koncepcji „war-
tości publicznej” Moore’a, a następnie 
łańcuch kreowania wartości publicznej 
najwyższych organów kontroli. Po omó-
wieniu technik zarządzania złożonością 
i przywództwa wykorzystywanych w sek-
torze konkurencyjnym, przedstawiam 
możliwe zastosowania tego nowego para-
dygmatu przez audytorów zewnętrznych. 
Wreszcie, na podstawie szerokiego prze-
glądu literatury, formułuję kilka propo-
zycji dla NOK odnośnie do zwiększenia 
elastyczności, kreatywności i innowacyj-
ności oraz generowania większego wpły-
wu na społeczeństwo i system finansów 
publicznych.

Nowością pojawiającą się w moim ar-
tykule jest zintegrowanie wyników i idei 
teorii systemów złożonych z kreowaniem 
wartości publicznej przez najwyższe orga-
ny kontroli oraz zalecenia ukierunkowane 
na pewne cechy NOK zaczerpnięte z no-
wego podejścia. 

2. „Wartość” i „wartość publiczna”
Badając systemy złożone, można natknąć 
się na rozliczne pojęcia, których jasne 
i precyzyjne zdefiniowanie jest praktycz-
nie niemożliwe. Czy można dokładnie 
zdefiniować piękno lub dobro? Może tak 
– z perspektywy obserwatora, ale uogól-
niona definicja, która byłaby do zaakcep-
towania przez wszystkich, nie istnieje. Tak 
samo jest w sytuacji, kiedy koncentrujemy 

się na pojęciach „wartość” i „wartościo-
wy”. W społeczeństwach kapitalistycz-
nych różni uczestnicy publiczni (przedsię-
biorcy, spółki, państwo, pracodawcy itd.) 
muszą sprostać dużej presji kreowania 
wartości w sensie ekonomicznym. Spółki 
muszą kreować podwójną wartość, co 
oznacza, że równolegle muszą genero-
wać wartość dla akcjonariuszy (wzrost 
dochodów) oraz dla klientów (wzrost cał-
kowitej użyteczności) (Chikán 2008, Illes 
2008). W dłuższej perspektywie mogą 
one istnieć tylko w sposób komplemen-
tarny. Jeśli przyjrzymy się bliżej różnym 
koncepcjom wartości, to łączy je każdora-
zowe odniesienie do użyteczności (Ueda 
et al. 2009). Obecnie określenie wartości 
obejmuje coraz więcej wymiarów per-
cepcyjnych (IFAC 2013), można także 
zaobserwować „rozszerzenie” wartości 
w kierunku społeczeństwa lub środowiska 
naturalnego. Interpretując ją w sektorze 
publicznym, logika kreowania wartości 
publicznej wydaje się wskazana. Kolejne 
podrozdziały prezentują bardziej szcze-
gółowe spojrzenie na ten temat.

2.1. Czym jest wartość?

Historycznie obserwujemy kilka podejść 
wypracowanych w celu opisania i zrozu-
mienia koncepcji „wartości”. Określenie 
tego pojęcia można powiązać z uwarun-
kowaniami ideologicznymi w danym 
kontekście historycznym. Subiektywne 
i obiektywne wyobrażenia oraz sprzecz-
ne preferencje jednostek i społeczeństwa 
odnośnie do tego czym jest „wartość” i co 
jest „wartościowe” pojawiły się także 
w debacie akademickiej. Aksjologia pró-
buje uchwycić jej esencję: greckie słowo 
(axios – godny, wartościowy oraz logos 



36 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Sándor Nagy

– rozprawa, rozumowanie) – odnosi się 
do metod i sposobów jakimi wartość była 
analizowana i interpretowana. Najbardziej 
właściwe domeny to: etyczna, filozoficzna, 
psychologiczna, ekonomiczna, technolo-
giczna i środowiskowa (Ueda et al. 2009). 
Z powodu jej przenikania do przestrzeni 
multidyscyplinarnej interpretacja i koncept 
logiczny „wartości” stają się coraz bardziej 
skomplikowane oraz złożone. Do chwili 
obecnej, już w sektorze konkurencyjnym, 
kreowanie wartości jest czymś więcej niż 
tylko przyczynianiem się do dochodów 
akcjonariuszy lub użyteczności, jaką dany 
produkt lub usługa zapewnia konsumen-
tom. Na przykład, działania CSR spółek lub 
strategie „zielonego mydlenia oczu” także 
stały się częścią ich procesów kreowania 
wartości. Aktualne i ukierunkowane na 
przyszłość pytania o rozwój zrównoważo-
ny oraz kreowanie wartości wydają się być 
problemem procesu decyzyjnego, oraz serią 
wyborów w społeczeństwie z ograniczo-
nymi zasobami, zarówno w sektorze pry-
watnym, jak i publicznym. W konsekwen-
cji, zintegrowane i syntetyczne podejście 
byłoby konieczne w obszarze kreowania 
wartości (Ueda et al. 2009, IFAC 2013). 
Koncepcja kreowania wartości publicznej 
jest również oparta na tej logice. 

2.2. Koncepcja  
wartości publicznej Moore’a

Koncepcja Moore’a – wypracowana na 
Uniwersytecie Harvarda – koncentruje 
się na wymiarach strategicznych proce-
su decyzyjnego kierownictwa w sektorze 
publicznym w celu zmaksymalizowania 
wpływu instytucji na dobrostan społeczny 
– innymi słowy, koncepcja zwraca uwagę 
na właściwe procesy kreowania wartości 

publicznej. Trzy wzajemnie na siebie od-
działujące elementy to: 1) środowisko le-
gitymizacji, 2) efekty i wyniki wartości 
publicznej, 3) zdolność organizacyjna. Jeśli 
chodzi o ten ostatni element, chciałbym 
skoncentrować się na wyzwaniach w za-
kresie zarządzania i przywództwa oraz na 
zdolnościach w połączeniu z kwestią inno-
wacyjności organizacyjnej (Moore 1995). 
Skuteczne stosunki w obszarze rozliczal-
ności (publiczna rozliczalność finansowa) 
powinny znajdować się w tle w celu rów-
noważenia trzech filarów.
1) Środowisko legitymizacji (legitymiza-
cja, środowisko umożliwiające oraz wspar-
cie): mandat, uprawnienia oraz funkcje 
publiczne są mocno kojarzone z rozdzie-
laniem pieniędzy publicznych oraz zaso-
bów publicznych, a to nakłada obowiązek 
sprawozdawczości. Legitymizacja wyni-
ków zachodzi, gdy wartość wytworzona 
oraz wyniki organizacji podnoszą w akcep-
towalny sposób (w odniesieniu do uprzed-
nio założonych parametrów) dobrobyt spo-
łeczeństwa. W takich przypadkach raison 
d’être jednostki publicznej jest uzasadniona 
(Sanchez-Barrueco 2014).
2) Efekty i wyniki wartości publicznej: 
w tym punkcie szczegółowe cele strate-
giczne, wartości oraz ich oczekiwane efek-
ty długoterminowe – uznawane za istotne 
przez społeczność – muszą być wyjaśnione 
i zdefiniowane; które w danym kontekście 
oraz warunkach szerszego systemu mogą 
być adaptowane do konkretnej sytuacji. 
Tutaj konieczne jest opracowanie właści-
wych narzędzi i metod pomiaru wyników, 
a także wsparcie dla możliwości i procesów 
ustawicznego rozwoju.
3) Zasoby organizacyjne, zdolności 
oraz możliwości: w ten sposób pożądana 
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wartość publiczna może zostać zrealizo-
wana. Mogą one obejmować umiejętno-
ści kierownicze, podejścia przywódcze 
oraz myślenie w kategoriach złożoności 
(nielinearne).

Kreowanie wartości publicznej jest 
czymś więcej niż tworzeniem dóbr pu-
blicznych oraz zapewnianiem usług pu-
blicznych. Wiąże się z warunkami procesu 
decyzyjnego i procedurami kierownictwa 
sektora publicznego oraz wpływem spo-
łecznym instytucji publicznej. Aby zro-
zumieć różnicę, spójrzmy na poniższy 
przykład. Odpady powstające na terenach 
mieszkalnych oraz usługi w zakresie re-
cyklingu są usługą publiczną, która może 
przynieść indywidualne korzyści (war-
tość prywatną) mieszkańcom, ale także 
przynosi pozytywne wyniki obywatelom: 
poprawę warunków sanitarnych, ochro-
nę zdrowia publicznego, czyste i schlud-
ne otoczenie, komfortowe środowisko 
życia, kwestie środowiskowe, zrówno-
ważony rozwój oraz recykling. To są już 
kategorie wartości publicznej (O’Flynn 
2007). Pojęcie i cel kreowania wartości 
publicznej można odnieść także do funk-
cjonowania najwyższych organów kontroli 
(Talbot – Wiggan 2010). Aby przyjrzeć się 
procesom kreowania wartości (publicznej) 
NOK, w kolejnym rozdziale przedstawię 
ogólne ramy, które obejmują najbardziej 
istotne elementy oraz opisują strukturę 
i logikę kreowania wartości. 

3. Ogólne ramy kreowania 
wartości publicznej w NOK
Istotność kreowania wartości publicz-
nej została podkreślona także przez 
INTOSAI, która zawarła jej podstawowe 
zasady w standardzie ISSAI 12 w 2013 r. 

(ISSAI 12: „Wartości i korzyści płynące 
z działalności najwyższych organów kon-
troli – wywieranie wpływu na życie oby-
wateli”. Standard ten zasadniczo obejmuje 
istotę koncepcji wartości publicznej). 

Przyglądając się bliżej treściom i ideom 
INTOSAI, można stwierdzić, że elemen-
ty teorii Moore’a także tam się pojawiają: 
(pierwsza grupa zasad) wzmocnienie roz-
liczalności, przejrzystości oraz uczciwości 
rządów i jednostek sektora publicznego; 
(druga grupa zasad) ciągłe odpowiadanie 
na potrzeby obywateli, parlamentu oraz in-
nych interesariuszy; (trzecia grupa zasad) 
organizacja modelowa służąca za wzór do 
naśladowania.

Podążając za kierunkiem myślenia 
Portera (1985), rysunek 1, s. 38, prezentuje 
główne i wspierające działania i czynniki 
mające wpływ na generowanie wartości 
publicznej w NOK.

Główny kierunek lub drogę kreowa-
nia wartości przestawia oś pozioma, wio-
dąca od nakładów do efektu społeczne-
go. Podstawową działalnością instytucji 
jest audyt – tutaj: główne zadanie NOK 
– wspierany przez inne nie mniej ważne 
czynniki i elementy (np. komunikacja 
wewnętrzna i zewnętrzna, zarządza-
nie stanowiskami i relacjami w syste-
mie rozliczalności, wiarygodność jako 
czynnik szczególnie istotny w sektorze 
publicznym). 

Zarządzanie, przywództwo oraz kul-
tura organizacyjna są też bardzo istotne, 
podobnie jak cele strategiczne, formuło-
wane w odpowiedzi na zewnętrzne zmia-
ny środowiskowe. W wyniku przedefi-
niowania celów strategicznych elementy, 
skład kreowania wartości mogą podlegać 
zmianie.
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Mandat kontrolny odnosi się do różnych 
typów kontroli, jakie mogą zostać prze-
prowadzone: 1) kontrole prawidłowości 
(obejmujące kontrole finansowe i kontrole 
sprawozdań finansowych); 2) kontrole ca-
łościowe, koncentrujące się na kwestiach 
dobrego zarządzania; 3) kontrole wykona-
nia zadań, badające aspekty oszczędności, 
skuteczności i wydajności. W 4) kontrolach 
sprawdzających NOK monitorują i badają 
wdrażanie zaleceń i uwag z poprzednich 

kontroli, głównie przez kontrole wykonania 
zadań (ASZ 2008, ISSAI 3000).

NOK wykonują swoją pracę niezależnie, 
ale nie w izolacji. Jeśli przyjrzymy się łańcu-
chowi kreowania wartości, wówczas cechy 
złożoności mogą być zaobserwowane za-
równo po stronie nakładów, jak i wyników/
efektów. Strona nakładów obejmuje: potrze-
by oraz oczekiwania (bodźce) w systemie 
społeczeństwa lub finansów publicznych; 
wykrycie i poznanie złożonych lub trudnych 

Rysunek 1. Ogólny łańcuch kreowania wartości publicznej najwyższego organu kontroli

Źródło: Koncepcja i synteza własna na podstawie: Azuma (2004), INTOSAI IDI (2012), Moore (2007), 
Porter (1985), Talbot – Wiggan (2010).
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problemów (Ritchey 2013); gromadzenie 
odpowiedniej ilości informacji i dowodów; 
mapowanie i rozumienie wzorców zacho-
wań, pozytywnych i negatywnych kwestii 
generowanych przez redystrybucję zasobów 
publicznych. Osiągnięcie długotermino-
wych efektów pracy kontrolera oraz zasto-
sowanie, wykorzystanie raportów, ustaleń 
i zaleceń może być interpretowane po stro-
nie efektów społecznych. Oczywiście inne 
części działań wspierających i determinan-
tów – które nie są tu opisane szczegółowo 
– odgrywają istotną rolę. 

Nasz świat, środowisko wokół nas, skła-
da się z wzajemnie połączonych i zawie-
rających się w sobie systemów, a sieci lub 
wzory połączeń pomiędzy uczestnikami 
i innymi komponentami systemu noszą 
znamiona złożoności. Badania akademic-
kie w tych obszarach zintensyfikowały 
się w ciągu dwóch ostatnich dziesięcio-
leci oraz przeniknęły do innych dyscyplin 
naukowych (np. nauki o życiu, nauk fizycz-
nych, nauk formalnych) (Barabási 2010, 
Beinhocker 2007, Csermely 2005, Kor-
nai 1971, Vas – Bajmócy 2012). W związku 
z administracją biznesu (jako części nauk 
społecznych) przesłania badaczy są jedno-
znaczne: cechy złożoności powinny być 
brane pod uwagę, ale jednocześnie istnieje 
silna i uzasadniona potrzeba oraz uznanie 
dla zastosowania tego podejścia na pozio-
mie organizacyjnym lub w odniesieniu do 
decyzji zarządczych.

W kolejnym rozdziale prezentuję naj-
ważniejsze i najbardziej istotne właściwo-
ści złożonych systemów adaptacyjnych 

oraz próbuję rozważyć środowisko ope-
racyjne NOK w świetle złożoności. 

4. Złożoność  
i najwyższe organy kontroli
W ostatnich latach koncepcja wartości 
publicznej została doceniona w wyniku 
ekstremalnych, burzliwych zmian, trans-
formacji strukturalnych obserwowanych na 
poziomie globalnym i lokalnym (np. konse-
kwencje zmian klimatycznych, przegrupo-
wania w powiązaniach w społeczeństwie, 
kwestie rozwoju zrównoważonego, zjawi-
sko korupcji, kryzys finansowy i ekono-
miczny, trudności w zarządzaniu długiem 
publicznym). Nowe warunki generują nowe 
pytania i wyzwania dla rządów, dla decy-
dentów, kierowników sektora publicznego, 
a także instytucji kontrolnych (Báger 2008, 
Kis 2014, Kovács 2010). 

W tym okresie znacznie umocniła się 
wizja „większych efektów/wyników przy 
mniejszych nakładach”, której towarzy-
szyła wzrastająca potrzeba bardziej sku-
tecznego systemu kontroli/rozliczalno-
ści. W takich przypadkach wyniki, moż-
liwości kreowania wartości publicznej 
oraz kryteria gospodarności, skutecz-
ności i wydajności (3E)2 w sektorze pu-
blicznym znalazły się w centrum zain-
teresowania (Benington – Moore 2011, 
Benington 2012). Rozważania na temat 
systemów złożonych oferują alternatywną 
perspektywę, która opisuje sfery oraz sys-
temy wzajemnie się zawierające.

Wydarzenia, zjawiska i pojawiające się 
w ostatnim okresie wzorce potwierdziły 

2 3E (ang.): economy,�efficiency,�effectiveness [przyp. tłum./red.].
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i jeszcze bardziej uzasadniły, że środowisko 
operacyjne najwyższego organu kontroli 
powinno być opisane jako złożony system 
adaptacyjny (CAS)3. 

4.1. Krótko o złożonych  
systemach adaptacyjnych

Kaisler i Madey definiują złożone systemy 
adaptacyjne następująco: „przejawiają za-
chowania wynikające z nielinearnych prze-
strzenno-czasowych interakcji pomiędzy 
dużą liczbą komponentów i podsystemów” 
(Kaisler – Madey 2009, s. 5). Ten krótki 
opis próbuje uchwycić istotę takich syste-
mów, ale nie daje pełnego obrazu. 

Systemy te są uznawane za złożone i ada-
ptacyjne, co można opisać za pomocą następu-
jących właściwości: (Boisot – McKelvey 2011, 
Dinya 2008, Kaisler – Madey 2009):

 • duża liczba czynników heterogenicznych 
lub elementów ułożonych w struktury;
 • czynniki te wchodzą w interakcje lokalne 
i są wzajemnie połączone bezpośrednio 
lub nawet pośrednio;
 • istnieją podstawowe/proste zasady wy-
wołujące i narzucające samoorganizację 
i (nielinearną) dynamikę systemu (sys-
tem zmienia się w czasie); 
 • nielinearność: niewielkie zmiany wa-
runków wstępnych stanu systemu wy-
wołują: 1) duże zmiany, 2) małe zmiany 
lub 3) nie powodują żadnych zmian na 
poziomie makro;
 • mechanizmy reakcji w ramach systemu 
ułatwiają adaptację;

 • pojawiające się cechy i wzorce na poziomie 
makro wynikające z dynamiki systemu;

 • stan daleki od równowagi;
 • wzajemne zależności oraz optymalna 
adaptacja granicząca z chaosem w odpo-
wiedzi na zmiany środowiskowe.
Złożone systemy adaptacyjne (np. bio-

logiczne, ekologiczne, społeczne, ekono-
miczne) mają te same cechy, zatem zro-
zumienie, adaptacja i interwencja mogą 
się odbywać na zasadzie analogii.

W odniesieniu do łańcucha kreowa-
nia wartości publicznej w NOK oraz dla 
skutecznego zmaksymalizowania wpływu 
kontroli wyżej wymienione cechy powinny 
być wzięte pod uwagę, a NOK powinien 
się adaptować w świetle określenia złożo-
ności. Dla NOK niezbędne jest tworzenie 
nowych możliwości, takich jak kreatyw-
ność, potencjał innowacyjny, aktywizowa-
nie niekonwencjonalnych zasobów w celu 
generowania operacyjnej wartości dodanej 
na wysokim poziomie. Deterministyczne 
środowisko, rozległa i dalekosiężna „zlew-
nia” najwyższego organu kontroli odnośnie 
do przepływu informacji oraz nowe bodź-
ce – założenie prostoty, przewidywalno-
ści oraz łatwej rozpoznawalności byłoby 
nieodpowiedzialnością.

4.2. Złożone środowisko operacyjne 
najwyższego organu kontroli

Problemy socjoekonomiczne oraz zabu-
rzenia finansów publicznych pojawiają-
ce się w nieustannie zmieniających się, 
złożonych systemach adaptacyjnych 
powinny być łagodzone i rozwiązywane 
zgodnie z zasadami i uwarunkowania-
mi nielinearnej „gry”. Także od rządów, 

3 CAS (ang.) complex�adaptive�system.
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zresztą słusznie, można oczekiwać wy-
pracowania nowych podejść, technik 
oraz ram strategicznych, umożliwiających 
zarządzanie złożonością (Cairney 2012, 
CIPFA 2013, Dolphin – Nash 2012, Duit 
– Galaz 2008, Duit et al. 2010, Gilpin 
– Murphy 2008, Jones 2011, Kovács 2014, 
Nooteboom – Termeer 2013, Swanson 
– Bhadwal 2009). Nowe ogólne funk-
cje i cechy kontroli (GAFF)4 danego 
NOK powinny być zharmonizowane 
z tymi okolicznościami w celu osiągnię-
cia większej reaktywności, udoskona-
lonych umiejętności interpretacyjnych 
oraz bardziej istotnego wpływu (van der 
Knaap 2011). Logiczne umiejscowienie 
danej organizacji w systemie złożonym nie 
jest nowym pomysłem, za jednego z pre-
kursorów można uznać Pata Barretta, by-
łego audytora generalnego Australijskiego 
Narodowego Urzędu Kontroli – ANAO. 
W swojej publikacji otwarcie podkreślił 
wagę adaptacji organizacyjnej oraz wy-
zwania towarzyszące kreowaniu warto-
ści (Barrett 2000). Z jego rozumowania 
jasno wynika, że ANAO może spełniać 
istotną rolę oraz generować „świeże” na-
kłady korzystne dla interesu publicznego, 
jeśli uzna się, że organizacja funkcjonuje 
w środowisku opartym na wiedzy, a lepsze 
wyniki mogą zostać osiągnięte ze wspar-
ciem nowo skalibrowanego zarządzania.

W świetle powyższych ustaleń za szcze-
gólnie istotne czynniki uznaje on nastę-
pujące:

 • waga kreatywności, pozyskiwanie wie-
dzy, stosowanie nowych technologii; 

 • tworzenie sieci wiedzy oraz skuteczne 
działanie;
 • budowanie marki NOK oraz propagowa-
nie wartości i korzyści płynących z ich 
działalności;
 • świadomość potrzeb społeczeństwa;
 • tworzenie zmian oraz wpływ na normy 
społeczne;
 • funkcje konsultacyjne i wspierające;
 • uwzględnianie aspektów rozwoju zrów-
noważonego i skutków długotermino-
wych;
 • bycie organizacją profesjonalną i mo-
delową.
W niektórych obszarach sektora kon-

kurencyjnego (usługi oparte na wiedzy, 
przemysł kreatywny, sektor informatycz-
ny) powstały organizacje, które wypraco-
wały techniki i rozwiązania umożliwiające 
pomyślne wdrożenie zarządzania złożo-
nością. Jak dotąd, te nowe idee i metody 
tylko w niewielkim stopniu przeniknęły 
do sektora publicznego, a w przypadku 
najwyższych organów kontroli nie zostały 
rozwinięte w sposób całościowy i syste-
matyczny. W kolejnej części omówione 
zostały teoretyczne aspekty zarządzania 
złożonością, co stanowi punkt wyjścia kre-
owania wartości publicznej NOK.

5. Zarządzanie złożonością
W sektorze prywatnym można spotkać 
firmy, które są w stanie z powodzeniem 
zarządzać złożonością i których struktury 
organizacyjne oraz style przywództwa są 
podporządkowane temu nowemu paradyg-
matowi. Niektóre z nich, te, które osiągają 

4 General�auditing�functions�and�features.
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i realizują to na poziomie profesjonalnym, 
mogą służyć za dobre przykłady nawet dla 
sektora publicznego: np. CNN, Google, 
PIXAR Animation Studios, Prezi. W ich 
łańcuchu kreowania wartości można za-
obserwować liczne szczególne elementy. 
Różnice w koncepcjach kreowania warto-
ści pomiędzy sektorem prywatnym a pu-
blicznym są ewidentne, jednak odniesienie 
do kwestii złożoności może być punktem 
zbieżnym.

Aby skutecznie zarządzać złożonością, 
jedyną właściwą reakcją jest jednocze-
sne podniesienie złożoności organiza-
cji. Połączenie teorii złożoności z teorią 
organizacyjną nie jest niczym nowym. 
Takie firmy mogą być lepsze, skutecz-
niejsze oraz lepiej prosperujące niż tra-
dycyjne/mechaniczne/zbiurokratyzo-
wane (Allen 1988, Burns – Stalker 1961, 
Brown – Eisenhardt 1997, Morgan 1997 
[w] Levy 2000).

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w go-
spodarce opartej na wiedzy i informacji 
– wytwarzające nietradycyjne przemysło-
we produkty – można nazwać organiza-
cjami „nowej generacji”. Tak jak złożone 
systemy adaptacyjne w ramach organizacji, 
sieci współpracy oraz grupy interesów, za-
chodzą interakcje nieformalne, dynamicz-
ne – w wielu przypadkach nakładające się 
na siebie i/lub spontanicznie organizowa-
ne – które mogą mieć udział w kreatyw-
nym rozwiązywaniu problemów, posze-
rzaniu wiedzy oraz inteligentnej adaptacji. 
Moim zdaniem, znaczenie kreatywności 
i innowacji, innowacyjnych podejść, jest 

ważne w tradycyjnych firmach, ale tutaj 
w zdecydowanej większości przypadków 
„staromodne” uwarunkowania dominu-
ją (kontrola odgórna, myślenie linearne, 
struktura hierarchiczna, przewidywalność, 
potrzeba uproszczenia oraz stabilności). 

W przypadku spółek nowej generacji 
można także napotkać nadrzędność i pod-
rzędność (relacje formalne), jednak podsta-
wą jest duży nacisk na dynamikę oddolną 
oraz nieformalne, doraźne, ustrukturyzo-
wane poziomo klastry, którym towarzy-
szy wolny przepływ informacji. Można 
zaobserwować złożoność, samoorganizację, 
niestabilność oraz napięcie adaptacyjne 
(termin stworzył McKelvey 2001), co sty-
muluje szybką innowację oraz kieruje spół-
kę naprzód (Bettis – Hitt 1995, Cawsey 
et al. 2012, Eisenhardt – Piezunka 2011, 
Houchin – MacLean 2005, Schneider 
– Somer 2006). Zmiany w środowisku ze-
wnętrznym traktowane są nie jako zagroże-
nia, lecz raczej jako nowe możliwości kre-
owania większej wartości. Oczywiste jest, 
że styl przywództwa powinien także zostać 
dostosowany do korzystania z możliwości 
płynących ze złożoności (Bennet – Bennet 
2008, Hazy 2008, Surie – Hazy 2006).

5.1. Teoria przywództwa złożoności

Na powyższą krytykę częściowo od-
powiada Uhl-Bien et al. wypracowaną 
teorią przywództwa złożoności5 (Hunt 
1999; Osborn et al. 2002 [w] Uhl-Bien 
et al. 2007). Model ten wyróżnia trzy 
role przywództwa: 1) administracyjną, 
2) umożliwiającą oraz 3) adaptacyjną, które 

5 Ang. complexity�leadership�theory – CLT.
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uzupełniają się wzajemnie. Koncepcja 
stanowi ogniwo pomiędzy tradycyjnymi  
organizacyjnymi funkcjami przywódz-
twa oraz pojawiającymi się nieformalnymi  
procesami złożoności.
1) Przywództwo administracyjne: działa-
nia, które mogą być przewidziane, łatwo 
koordynowane/synchronizowane, ich wy-
niki mogą być skutecznie i wydajnie kon-
trolowane. Obejmuje ono funkcje biuro-
kratyczne. 
2) Przywództwo umożliwiające: tutaj 
podstawowym zadaniem jest zapewnie-
nie właściwych warunków do promowa-
nia rozwoju przywództwa adaptacyjnego 
oraz wdrażania, realizacji jego wyników, 

ponadto wspiera przeplatanie się przy-
wództwa administracyjnego i adapta-
cyjnego przez znoszenie napięcia ada-
ptacyjnego.
3) Przywództwo adaptacyjne: autorzy 
definiują je następująco: „przywództwo 
adaptacyjne jest nowo powstającą, interak-
tywną dynamiką, która tworzy produkty 
adaptacyjne w systemie społecznym […], 
powstaje z walki pomiędzy uczestnika-
mi a grupami o sprzecznych potrzebach, 
ideach lub preferencjach; jego efektem są 
przepływy, alianse międzyludzkie, idee 
lub technologie oraz wspólne wysiłki […], 
najbliższe źródło zmiany w organizacji” 
(Uhl-Bien et al. 2007, s. 306).
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Rysunek 2. Logika teorii przywództwa złożoności oraz pojawienie się kreatywności  
organizacyjnej, adaptacyjności, innowacji oraz przyswajania wiedzy

Źródło: Rysunek własny na postawie: Uhl-Bien et al. (2007).
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To jasno pokazuje, że nowe, kreatywne 
pomysły, całkiem nowa wiedza lub poten-
cjał powstają na poziomie organizacyjnym, 
a pozytywny wpływ sięgnie nawet jakości 
oraz szybkości procesu nauki. Podstawy 
koncepcji przedstawia rysunek 2, s. 43.

Na podstawie widocznych podobieństw 
i analogii można stwierdzić, że zarządza-
nie złożonością, sposoby kierowniczych/
regulujących odpowiedzi, można włączyć 
w logikę finansów publicznych. 

6. Wykorzystanie teorii 
przywództwa złożoności w NOK 
i zalecenia praktyczne
Analiza kwestii związanych z aspektami 
wydajności polityki publicznej, dostar-
czanie wiarygodnych informacji, formu-
łowanie opinii na temat długoterminowych 
skutków decyzji budżetowych, monitoro-
wanie wymiarów rozwoju zrównoważo-
nego – łącznie ze stabilnością finansów, 
rozliczalność kierownictwa sektora pu-
blicznego, ograniczanie lub równoważenie 
możliwości realizowania interesów wła-
snych rządu, a także identyfikacja pojawia-
jących się negatywnych wzorców i barier 
dla dobrobytu społecznego stały się przed-
miotem zainteresowania NOK. Najwyższe 
organy kontroli – mające świadomość swo-
ich wyzwań ogólnych oraz złożonego śro-
dowiska operacyjnego – można uznać za 
organizacje nowej generacji, w których da 
się określić nowe możliwości i paradygmat 
kreowania wartości publicznej.

Rozważania teoretyczne zaprezento-
wane w poprzednich rozdziałach – moim 
zdaniem – mogą zostać zaadaptowa-
ne także w tej szczególnej organizacji. 
Innowacyjność, kreatywność, przybywa-
nie nowej wiedzy, reaktywność kontroli 

– pojawiły się na pierwszym planie przede 
wszystkim w kontrolach wykonania zadań 
(zwłaszcza w kontrolach wykonania zadań 
zorientowanych na problem) (Lonsdale 
et al. 2011; van der Knaap 2011). Jest to 
praktycznie jedyny obszar, gdzie standardy 
ISSAI umożliwiają NOK dowolne formu-
łowanie koncepcji kontroli, bez surowych, 
normatywnych reguł (ISSAI 3000). Ale 
kontrole przeprowadzane w obszarze sys-
temów regulujących, kontrolnych oraz za-
rządczych, analiza ryzyka oraz działalność 
doradcza stanowią także obiecujące obsza-
ry aktywności. Jednak może to spowodo-
wać, że projekty będą analizowane jedy-
nie pod względem aspektu oszczędności 
i skuteczności, przy częstym pomijaniu 
kwestii wydajności oraz wpływu na rozwój 
zrównoważony, lub wyjaśniane niezrozu-
miale, zwłaszcza w relacji nakład–efekt. 
Ponadto wartość dodana kontroli wyko-
nania zdań jest trudna do zmierzenia i nie-
ustandaryzowana/nieujednolicona (van 
Loocke – Put 2011).

NOK są zobowiązane do kreowania 
własnej wartości oraz wyników, podczas 
swoich działań zmierzają do maksyma-
lizowania pozytywnych efektów i skut-
ków (ASZ 2013, INTOSAI 2010b, Reed 
2013, Talbot – Wiggan 2010). Już teraz 
można zidentyfikować kilka niezależ-
nych zewnętrznych organów kontroli 
(np. Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej 
Brytanii, Izba Obrachunkowa Holandii), 
w których procesy modernizacyjne już się 
rozpoczęły i które są już na etapie zmia-
ny i przebudowy, gdzie pewnie atrybu-
ty i cechy firm „nowej generacji” można 
zaobserwować i określić (działanie na 
podstawie rozległej i dobrze zarządzanej 
bazy wiedzy, wysoki poziom elastyczności 
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oraz zdolności adaptacyjnych, innowacyj-
ność, kreatywność oraz sygnały zarządza-
nia złożonością). Cele strategiczne i wizja 
INTOSAI w zakresie kreowania wartości 
potwierdzają/umacniają te wysiłki i ini-
cjatywy (ISSAI 12). Z pewnością jednak 
pojawią się destrukcyjne czynniki zmiany:

 • brak (podstawowych) zasobów i możli-
wości (zwłaszcza w NOK Afryki oraz in-
nych państw rozwijających się);
 • rozbieżności zawodowe, szacunek dla 
tradycji; 
 • brak podejścia innowacyjnego.
Poniżej – opierając się na wcześniejszym 

rozumowaniu – wymieniam wcześniej-
sze inicjatywy i ustalenia oraz formułuję 
nowe propozycje odnoszące się do tych 
cech nowej generacji NOK, przez które 
mogą one zrozumieć, zinterpretować, 
zarządzać oraz wykorzystać złożoność. 
Jest to zgodne z logiką trójkąta Moore’a. 
Zarysowane tu pomysły są inicjatywami 
do ogólnego zastosowania i tylko zwracają 
uwagę na istotę zmiany. 

Jednak chcę pokreślić, że te sugestie 
muszą być ukształtowane, wyjaśnione 
oraz dostosowane do warunków pracy, 
ogólnych cech i możliwości danego orga-
nu kontroli. 
I. Kreowanie wartości i pomiar funkcjo-
nowania organizacyjnego: 
1) W NOK koncepcja „linii/łańcucha kre-
owania wartości publicznej” powinna być 
wprowadzana z naciskiem na zarządzanie 
oraz monitorowanie działań związanych 
ze złożonością. Aby ramy pomiaru funk-
cjonowania NOK (PMF6) były bardziej 

skuteczne, użyteczne i obiektywne, kom-
ponenty linii kreowania wartości powinny 
zostać poszerzone oraz przeanalizowane/
sprawdzone także na poziomie kontroli 
wykonania zadań.
2) Umocnienie niezależności najwyższych 
organów kontroli (de iure i de facto). W isto-
cie najważniejszą podstawą kreowania war-
tości jest niezależność (niezależność orga-
nizacyjna, prawna, operacyjna, finansowa). 
3) Stymulowanie i integrowanie koncep-
cji zachowań i podejść zorientowanych na 
wartość i wyniki w codziennej pracy NOK 
oraz w kontroli wykonania zadań. 
4) Wypracowanie nowych metod i działań 
uwzględniających/obrazujących złożoność 
oraz procesy nielinearne w celu wykazania, 
zwiększenia, pomiaru oraz monitorowa-
nia wpływu (wartość dodana działalności 
NOK, wkład w interes publiczny) NOK.
5) Upowszechnianie przeglądów part-
nerskich dla promowania wiarygodno-
ści organizacyjnej. Podczas przeglądów 
partnerskich inne NOK starają się wykryć 
braki, ryzyko operacyjne oraz sformuło-
wać całościową opinię na temat badanego 
audytora (ISSAI 5600).
6) W wyniku procesu zwrotnego – typowe-
go dla złożonych systemów adaptacyjnych 
– kontrole sprawdzające są coraz bardziej 
docenianie, zatem na nie powinien zostać 
położony większy nacisk. 
II. Środowisko legitymizacji i wsparcia:
7) Poprawa procesów pozyskiwania wie-
dzy oraz świadomości finansów publicz-
nych7: NOK powinny zainicjować/rozpo-
cząć procesy zdobywania wiedzy, podejścia 

6 Ang. performance�measurement�framework – PMF. 
7 Ang. public�finance�awareness – PFA.
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oraz generować potrzeby uczestników za-
angażowanych w finanse publiczne, społe-
czeństwo obywatelskie, pokolenie młodych 
oraz zapewnić obiektywne, wiarygodne 
punkty kwestii finansów publicznych. 
8) Zintensyfikowana komunikacja z inte-
resariuszami (Bringselius 2014, Dye 2009, 
INTOSAI 2010a) oraz budowanie poten-
cjału do przyjmowania impulsów ze środo-
wiska operacyjnego (system finansów pu-
blicznych i społeczeństwo). Skuteczniejsze 
powiązania ze środowiskiem akademic-
kim byłyby konieczne, ponieważ obecnie 
badania najwyższych organów kontroli są 
ograniczone i nie tak bardzo popularne 
z powodu niedostatku dostępnych da-
nych. Starania podejmowane w zakresie 
tworzenia baz danych kończą się umiar-
kowanym powodzeniem. Nadzieją na-
pawa to, że coraz więcej NOK korzysta 
z nowoczesnych kanałów komunikacji 
(Facebook, Twitter, Youtube), a na przy-
kład Europejski Trybunał Obrachunkowy 
niedługo wprowadzi nową strategię ko-
munikacyjną i rzecznika.
9) Pomiar własnej wydajności organizacyj-
nej oraz uwzględnianie w jego wynikach 
potrzeb ciągłości i porównywalności. 
10) Określenie oraz zrozumienie wyobra-
żeń społeczeństwa o wartości oraz dobro-
bycie publicznym.
III. Zdolność, potencjał oraz  rozwój  
technik kontroli: 
11) Wprowadzanie nowych technik przy-
wództwa i zarządzania, zwłaszcza stylu 
przywództwa złożonego (szczególnie ada-
ptacyjnego i umożliwiającego). 
12) Tworzenie stymulującego środowiska 
pracy, uwolnienie komunikacji w ramach 
organizacji, wprowadzenie długotermi-
nowych motywatorów, zredefiniowanie 

indywidualnych i organizacyjnych wskaź-
ników efektywności. 
13) Poszukiwanie nowych nietradycyjnych 
zasobów. W łańcuchu kreowania wartości 
powinny pojawić się nowe typy nakła-
dów oraz takie elementy, jak współpra-
ca, zaangażowanie, wiedza, kreatywność, 
umiejętności innowacyjne oraz wiarygod-
ność. Trójca kreowania wartości (nieza-
leżność, wiarygodność, wiedza) nabiera 
coraz większego znaczenia. Pomiar i ulep-
szanie elementów kreowania wartości 
powinny być traktowane jako kwestie 
priorytetowe. 
14) Przedefiniowanie przedmiotu zainte-
resowania kontroli: w kontrolach wyko-
nania zadań większą uwagę powinno się 
zwracać na wydajność, rozwój zrówno-
ważony oraz kwestie kreowania wartości 
publicznej. Nowym wyzwaniem mogłoby 
być określanie pojawiających się wzorców 
na poziomie makro; nazywam to „nagłym 
audytem”. Z punktu widzenia metodyki 
kontroli w tym przypadku głębsza docho-
dzeniowa/badawcza analiza sieci społecz-
nej będzie odgrywać ważniejszą rolę niż 
klasyczny statystyczny dobór próby. 
15) Zwiększenie zdolności w zakresie po-
zyskiwania wiedzy na poziomie organi-
zacyjnym i indywidualnym: budowanie 
wiedzy w powiązaniu z kontrolami, wolny 
przepływ najlepszych praktyk w ramach 
społeczności INTOSAI. 
16) Wybór tematów kontroli: inicjaty-
wy oddolne w ramach NOK w zakresie  
wyboru tematów kontroli wykonania 
zadań, w przeciwieństwie do ostatnio 
obserwowanego planowania odgórnego 
(Put-Turksema 2011).
17) Projekty o pozornie mniejszym ry-
zyku oraz wadze także powinny być 
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kontrolowane ze względu na nielinearne 
ścieżki, ponieważ ich wpływ na społe-
czeństwo może cieszyć się większym za-
interesowaniem lub wpływać na system 
rozliczalności. Może się to przyczynić do 
ograniczenia szkodliwych wzorców (ko-
rupcja, zjawisko pogoni za rentą itp.)
18) Budowanie zdolności rozumienia zło-
żoności, motywacja dla samoorganizacji, 
wykrywanie nagłych kwestii oraz uzyski-
wanie szerokiego obrazu całego systemu 
finansów publicznych oraz jego treści.

Powyższa lista może pokazać mocne 
strony i dodatkowe pomysły służące 
skuteczniejszemu kreowaniu wartości 
w najwyższych organach kontroli, co może 
przyczynić się do zwiększenia korzyści 
społecznych w zakresie wspólnego dobra 
i dobrobytu.

7. Podsumowanie
Zarządzanie złożonością, zdolności ada-
ptacyjne, pobudzanie procesów innowa-
cyjnych, promowanie kreatywności na 
poziomie organizacyjnym mogą wywołać 

długoterminowe korzyści konkurencyjne, 
sprzyjające opartym na wiedzy, postmo-
dernistycznym firmom. Moim głównym 
założeniem było to, że koncepcja złożoności 
może zostać wcielona w kreowanie war-
tości publicznej w najwyższych organach 
kontroli. Podczas badania tych szczegól-
nych instytucji w ramach teorii systemów 
złożonych doszedłem do wniosku, że naj-
wyższe organy kontroli mogą być uważane 
za oparte na wiedzy organizacje „nowej 
generacji”, które mogą z powodzeniem ada-
ptować się do zewnętrznego, złożonego 
środowiska operacyjnego i w ten sposób 
generować lepszy efekt społeczny (wartość 
publiczną). Po rozważaniach i argumentach 
teoretycznych sformułowałem zalecenia 
praktyczne, które mogą być nieodzownymi 
lub koniecznymi warunkami nowoczesne-
go najwyższego organu kontroli.
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Wstęp
Ataki i incydenty w cyberprzestrzeni, 
o różnej skali i konsekwencjach, stały się 
codzienną rzeczywistością i stanowią re-
alne niebezpieczeństwo dla infrastruk-
tury państw, przedsiębiorstw, ale także 
poszczególnych obywateli, czego przykła-
dem są kradzieże danych oraz środków 
finansowych z systemów bankowości 
elektronicznej. Eksperci wskazują także 
na rosnące zagrożenie krytycznych sek-
torów infrastruktury państwa, takich jak 
systemy zaopatrzenia w energię, wodę, 
łączności, transportowe czy ochrony zdro-
wia. Do wyobraźni powinna przemawiać 
możliwość pozbawienia dużej części kraju 

dostaw energii elektrycznej (przypadek 
Ukrainy z grudnia 2015 r.) czy też poten-
cjalne skutki przejęcia przez cyberprze-
stępców kontroli nad sygnalizacją świetlną 
na drogach dużego miasta.

Dostrzegając ten nowy obszar bezpie-
czeństwa, a także aktywne działania innych 
państw w zakresie zapobiegania zagroże-
niom teleinformatycznym, Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła w drugiej połowie 
2014 r. kontrolę, której celem było spraw-
dzenie, w jaki sposób polska administracja 
państwowa zarządza ryzykiem związanym 
z niebezpieczeństwami występującymi 
w cyberprzestrzeni1. Kontrolujący spraw-
dzali, czy został opracowany spójny system 

Działania na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski

Niebezpieczna cyberprzestrzeń

PAWEŁ GIBUŁA

Postępujący rozwój techniki i metod wymiany informacji, obok przysporzenia wielu 
niewątpliwych korzyści, wymusza zmianę sposobu rozumienia pojęcia bezpieczeń-
stwa. Dotychczasowe „fizyczne” zagrożenia, towarzyszące ludziom od zamierzchłych 
czasów, postęp nauki i technologii uzupełnił o nowy ich rodzaj – zagrożenia teleinfor-
matyczne. Są one tym bardziej niebezpieczne, że oddziałują skrycie, są stosunkowo 
łatwe do wytworzenia, pochodzą z wielu źródeł i podlegają ciągłym modyfikacjom. 
Gwałtowne i  niespodziewane ich powstanie spowodowało zachwianie istniejącego 
od setek lat modelu bezpieczeństwa, który koncentrował się na ochronie fizycznej 
i utrzymywaniu struktur siłowych państwa.

1 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli pt. Realizacja�przez�podmioty�państwowe�
zadań�w�zakresie�ochrony�cyberprzestrzeni�RP, nr ewid. P/14/043, NIK, lipiec 2015 r.
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działań organów administracji państwo-
wej, mający na celu monitorowanie zagro-
żeń występujących w cyberprzestrzeni RP, 
przeciwdziałanie im oraz minimalizowanie 
skutków incydentów. W szczególności: czy 
określono ramy prawne tego systemu, do-
konano podziału kompetencji między jego 
uczestnikami, przydzielono im niezbędne 
zasoby oraz ustalono mechanizmy koordy-
nacji i wymiany informacji. Kontrolą objęto 
osiem podmiotów, którym przypisano klu-
czowe zadania związane z bezpieczeństwem 
teleinformatycznym państwa2, a badania 
kontrolne dotyczyły lat 2008–20143.

Budowa systemu 
ochrony cyberprzestrzeni RP
Kontrola wykazała, że pomimo prowadzo-
nych, a raczej „pozorowanych” od 2008 r. 
prac związanych z bezpieczeństwem tele-
informatycznym państwa nie zostały pod-
jęte żadne konkretne czynności mające 
na celu budowę systemu ochrony cyber-
przestrzeni RP. 

Działania podmiotów państwowych 
w tym obszarze były prowadzone bez spój-
nej wizji systemowej i sprowadzały się  

do doraźnego, ograniczonego reagowania na 
bieżące wydarzenia (takie jak ataki ACTA4, 
mające wyłącznie wizerunkowy charakter) 
oraz biernego oczekiwania na rozwiązania, 
które w tej dziedzinie zaproponuje Unia 
Europejska (tzw. dyrektywa NIS5). 

Zasadniczym czynnikiem paraliżują-
cym działania decydentów politycznych 
oraz urzędników był brak świadomości 
zagrożeń związanych z funkcjonowaniem 
cyberprzestrzeni oraz wynikających z tego 
faktu nowych zadań administracji państwo-
wej. Pomimo że coraz większa część usług 
publicznych oraz życia społecznego i gospo-
darczego odbywa się obecnie za pośrednic-
twem Internetu lub systemów teleinforma-
tycznych, bezpieczeństwo państwa było 
postrzegane jedynie z punktu widzenia za-
grożeń konwencjonalnych, bez uwzględnie-
nia postępujących zmian technologicznych. 

Brak świadomości zadań i zagrożeń 
zauważono między innymi wśród kie-
rownictwa Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji (MAiC). Minister Admini-
stra cji i  Cyfryzacji, który w  latach 
2011–2015 był jedynym organem mają-
cym wprost przypisane zadania związane 

2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji), Agencję Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (obecnie Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Urząd Komuni-
kacji Elektronicznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Komendę Główną Policji.

3 Przyjęte przez NIK ramy czasowe kontroli wynikały z faktu, że na początek 2008 r. datowane są pierwsze 
formalne prace związane z próbą opracowania narodowej strategii ochrony cyberprzestrzeni.

4 Ataki wymierzone w styczniu 2012 r. w najważniejsze strony internetowe administracji publicznej w ramach 
kampanii protestu społecznego związanej z pracami mającymi na celu podpisanie przez Polskę porozu-
mienia ACTA dotyczącego walki z naruszaniem własności intelektualnej.

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego 
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Prace nad dyrektywą 
zostały zainicjowane w lutym 2013 r. przez Komisję Europejską, a jej treść wzbudzała olbrzymie kontro-
wersje wśród państw członkowskich. W wyniku długich i skomplikowanych negocjacji dyrektywa została 
przyjęta w dniu 6 lipca 2016 r. jednakże jej treść i zakres oddziaływania zostały znacząco „rozmiękczone” 
w stosunku do pierwotnych propozycji Komisji Europejskiej.
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z ochroną cyberprzestrzeni, nie zgodził się, 
że odpowiada za koordynację działań zwią-
zanych z bezpieczeństwem IT oraz wska-
zywał, że w jego ocenie, zadania te nie wy-
nikały z kierowania działami administracji 
rządowej pn. „informatyzacja” i „łączność” 
ani z uchwały Rady Ministrów w sprawie 
przyjęcia „Polityki ochrony cyberprzestrze-
ni Rzeczypospolitej Polskiej”6. W ocenie 
kierownictwa MAiC, również przepisy do-
tyczące zarządzania kryzysowego, ochrony 
infrastruktury krytycznej, informatyza-
cji czy elektronicznego świadczenia usług 
nie łączyły się bezpośrednio z tematyką 
ochrony cyberprzestrzeni i nie nakłada-
ły na Ministra żadnych zadań w tym ob-
szarze. Przedstawiona argumentacja pro-
wadziła więc do ryzykownej konkluzji, że 
można informatyzować państwo z pomi-
nięciem aspektów bezpieczeństwa kluczo-
wych krajowych zasobów teleinformatycz-
nych oraz indywidulanych użytkowników 
Internetu. Jaskrawym przykładem braku 
wiedzy i kompetencji jest między inny-
mi sporządzony we wrześniu 2012 r. (na 
podstawie ustawy o zarządzaniu kryzy-
sowym) raport cząstkowy o zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego, obejmujący 
działy administracji rządowej kierowane 
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. 
W dokumencie tym Minister wskazał, że 
zagrożenia związane z cyberprzestrzenią 
nie mają bezpośrednich skutków dla gospo-
darki kraju oraz środowiska naturalnego, 
a poziom ryzyka dla tego rodzaju zagrożeń 
jest akceptowalny, ponieważ „Istniejące roz-
wiązania zapewniają właściwą ochronę […]”.

Brak świadomości zagrożeń i wynika-
jących z nich zadań odnotowano rów-
nież w  innych najważniejszych pod-
miotach administracji. Minister Spraw 
Wewnętrznych, odpowiadający za sprawy 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowe-
go, nie realizował w latach 2011–2014 żad-
nych zadań związanych z bezpieczeństwem 
państwa i jego infrastruktury w kontekście 
ochrony teleinformatycznej. Nie podjął 
nawet działań w celu zawarcia w „Krajo-
wym planie zarządzania kryzysowego” 
procedur reagowania na zdarzenia zwią-
zane z cyberprzestrzenią, co wyjaśniano 
niezidentyfikowaniem przez właściwe 
komórki Ministerstwa ryzyka w tym ob-
szarze. Z kolei jeden z sekretarzy stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
która stanowi zaplecze merytoryczne 
premiera, poinformował w oficjalnej ko-
respondencji „że […] w ustawowych za-
daniach Kancelarii […] brak jest zadań 
związanych bezpośrednio z bezpieczeń-
stwem cyberprzestrzeni RP […]”.

Brak wiedzy, kompetencji oraz umiejęt-
ności współpracy różnych podmiotów pań-
stwowych w szczególny sposób uwidoczniły 
się w toku prac związanych z przygotowa-
niem narodowej strategii ochrony cyber-
przestrzeni Polski. Czynności w tym zakre-
sie zostały zainicjowane w 2008 r. i skut-
kowały opracowaniem, w ciągu czterech 
lat, siedmiu kolejnych, niezatwierdzonych 
wersji tego dokumentu. Niepowodzenia 
wynikały z nierzetelnego przygotowania 
prac (np. na żadnym ich etapie nie zdefinio-
wano katalogu najważniejszych systemów 

6 Dalej w skrócie: „Polityka”; została przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 111/2013 z 25.06.2013 r.
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teleinformatycznych, które powinny pod-
legać szczególnej ochronie w celu uniknię-
cia paraliżu państwa spowodowanego ata-
kiem cybernetycznym) oraz ze sprzecznych 
interesów i wykluczających się wzajem-
nie uwag różnych instytucji biorących 
udział w uzgodnieniach międzyresorto-
wych strategii7. Przedmiotem sporu były 
zarówno kwestie personalne i procedu-
ralne (m.in. obsada planowanego stano-
wiska pełnomocnika rządu ds. ochrony 
cyberprzestrzeni RP), jak również zasad-
nicze problemy wynikające ze stanowiska 
Ministra Finansów, wskazującego na brak 
możliwości przeznaczenia dodatkowych 
środków finansowych na działania zwią-
zane z bezpieczeństwem IT. W rezultacie 
prace nad strategią, zamiast poszukiwania 
optymalnych merytorycznie rozwiązań, 
skoncentrowały się na wypracowaniu źle 
rozumianego kompromisu między różny-
mi instytucjami publicznymi. Polegały na 
usuwaniu wszystkich spornych fragmentów 
tego dokumentu oraz takim przeredagowa-
niu jego treści, aby ogólne sformułowania 
nie wzbudzały kontrowersji wśród jego re-
cenzentów i potencjalnych wykonawców. 
Przyjęty tryb procedowania uznano tym 

bardziej za słuszny, że zaistniała pilna, „po-
lityczna” potrzeba opracowania jakiegokol-
wiek dokumentu rządowego, stanowiącego 
reakcję na wydarzenia ACTA. 

Efektem opisanych prac było przyję-
cie przez Radę Ministrów, w czerwcu 
2013 r., „Polityki ochrony cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej Polskiej” – dokumentu 
niskiej jakości, nieprecyzyjnego i obarczo-
nego wieloma błędami merytorycznymi8. 
Kierownicy kontrolowanych podmiotów, 
w tym, co należy podkreślić – Minister 
Administracji i Cyfryzacji odpowiadający 
za koordynację wdrażania „Polityki”, wy-
jaśniali, że nie rozumieją jej zapisów i nie 
wiedzą, jakie działania na jej podstawie 
powinni podejmować. Nieliczne obowiązki 
wynikające bezpośrednio z „Polityki” nie 
były realizowane, co pozwala stwierdzić, że 
jej praktyczne zastosowanie w celu popra-
wy bezpieczeństwa teleinformatycznego 
państwa jest jedynie symboliczne. Oznacza 
to, że po upływie ośmiu lat od rozpoczęcia 
prac w Polsce nadal nie stworzono kierun-
kowego, strategicznego dokumentu, sta-
nowiącego podstawę faktycznych działań 
w zakresie zarządzania zdarzeniami wy-
stępującymi w cyberprzestrzeni9.

7 W Informacji o wynikach kontroli wskazano, że uzgodnienia narodowej strategii ochrony cyberprzestrzeni 
stanowią modelowy przykład zjawiska nazywanego potocznie „Polską resortową”, którego istotą jest po-
strzeganie zadań publicznych wyłącznie przez pryzmat obowiązków i interesów poszczególnych urzędów  
(bez dostrzegania ich szerszego kontekstu) oraz niezdolność do współdziałania różnych instytucji państwowych.

8 Przede wszystkim nieprawidłowo określono zakres podmiotowy „Polityki”, który ogranicza się do pod-
miotów administracji rządowej, bez adekwatnego odniesienia do podmiotów prywatnych, administracji 
samorządowej oraz innych użytkowników i administratorów cyberprzestrzeni, w tym w szczególności ope-
ratorów krytycznej infrastruktury teleinformatycznej.

9 Niezależnie od prac koordynowanych przez MAiC, czynności mające na celu stworzenie dokumentu stra-
tegicznego dotyczącego bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa były prowadzone również przez 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Efektem tych prac było przyjęcie w styczniu 2015 r. „Doktryny 
cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”. „Doktryna”, tak samo jak „Polityka”, jest dokumen-
tem ogólnym, niewskazującym jasno określonych zadań, podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację 
oraz kosztów i źródeł finansowania.
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Brak koncepcji bezpieczeństwa telein-
formatycznego państwa uniemożliwiał 
określenie ram prawnych krajowego sys-
temu ochrony cyberprzestrzeni. Zadania 
poszczególnych instytucji związane z bez-
pieczeństwem IT były rozproszone w róż-
nych regulacjach prawnych dotyczących 
działów administracji rządowej, zarządza-
nia kryzysowego, Prawa telekomunika-
cyjnego, informatyzacji, a także w prze-
pisach wewnętrznych różnych instytucji. 
W rezultacie obowiązki i kompetencje po-
szczególnych podmiotów były niejasne, 
niespójne, wadliwie sformułowane lub też 
w ogóle nierealizowane w praktyce, jak na 
przykład nałożone na ministrów i wojewo-
dów obowiązki kontroli systemów tele-
informatycznych wykorzystywanych do 
realizacji zadań publicznych10. Ustalenia 
kontroli wykazały natomiast, że nie zostały 
podjęte żadne prace legislacyjne mające na 
celu unormowanie zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem teleinformatycznym 
państwa. Nie przeprowadzono inwentary-
zacji rozproszonych przepisów związanych 
z cyberbezpieczeństwem oraz nie zdefi-
niowano pożądanych kierunków zmian 
legislacyjnych. Nie przygotowano nawet 
założeń aktu normatywnego określające-
go strukturę krajowego systemu ochro-
ny cyberprzestrzeni i jego uczestników. 
Nieliczne propozycje zmian legislacyj-
nych zgłaszane przez podmioty takie jak 
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) 
i Policja, napotykały bierność ze strony 
organów nadrzędnych (MSW i MAiC). 
Minister Administracji i Cyfryzacji, nie 
dostrzegając, że incydenty w cyberprze-
strzeni stały się codzienną rzeczywistością, 
przyjął stanowisko, że budowa krajowych 
struktur odpowiadających za bezpieczeń-
stwo teleinformatyczne i opracowanie sto-
sownych regulacji w tym obszarze powinny 
być całkowicie wstrzymane do czasu wej-
ścia w życie dyrektywy NIS, która okre-
śli konkretne rozwiązania dla całej Unii 
Europejskiej. Tym samym Polska stała się 
jednym z niewielu krajów Europy, który 
swoje działania w zakresie bezpieczeń-
stwa IT uzależnił całkowicie od inicjatyw 
zewnętrznych.

Aktywność państwa w kontrolowanym 
obszarze była także sparaliżowana w wy-
niku nieprzypisania zasobów do wykony-
wania zadań. Od momentu rozpoczęcia 
prac koncepcyjnych związanych z naro-
dową strategią ochrony cyberprzestrzeni, 
Minister Finansów konsekwentnie wska-
zywał na brak możliwości wyasygnowania 
jakichkolwiek dodatkowych środków na 
działania związane z bezpieczeństwem 
IT, a ewentualne wydatki na ten cel miały 
być finansowane z własnych, ograniczo-
nych budżetów poszczególnych instytu-
cji11. Kierownicy kontrolowanych pod-
miotów, w tym w szczególności Minister 
Administracji i Cyfryzacji, nie podjęli 

10 Art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

11 Dla kontrastu należy wskazać, że w ramach Narodowego�program�ochrony�cyberprzestrzeni�Wielkiej� 
Brytanii na lata 2011–2014 zaplanowano wydatki w kwocie 650 mln funtów (równolegle do wydatków 
ponoszonych w ramach własnych budżetów podmiotów uczestniczących w ochronie cyberprzestrzeni).
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próby „negocjacji” z Ministrem Finansów 
lub też przeniesienia tej dyskusji na forum 
Rady Ministrów oraz nie informowali 
Prezesa Rady Ministrów o ograniczeniach 
kadrowych i finansowych uniemożliwiają-
cych realizację zadań. Żaden z nich nie pró-
bował nawet oszacować, jakie są jego fak-
tyczne potrzeby w tym zakresie (kadrowe, 
rzeczowe i finansowe). Przeprowadzona 
kontrola wykazała natomiast, że zasoby 
przeznaczane przez poszczególne insty-
tucje na działania w obszarze ochrony cy-
berprzestrzeni były rażąco nieadekwatne 
do przypisanych im obowiązków.

 • W okresie dwóch lat od utworzenia 
MAiC zadania związane z bezpieczeń-
stwem IT były doraźnie realizowane 
przez jedną osobę – szefową Gabinetu 
Politycznego Ministra. Dopiero w 2014 r. 
zadania te przypisano jednemu z wy-
działów Ministerstwa, który jednak nie 
dysponował potencjałem kadrowym 
(początkowo dwóch pracowników) 
i merytorycznym do ich wykonywania. 
Świadczy o tym na przykład przesłanie 
przez jedną z tych osób, z wykorzysta-
niem prywatnej poczty elektronicznej, 
niezaszyfrowanego pliku zawierającego 
dane służbowe o wysokiej wrażliwości, 
dotyczące bezpieczeństwa cyberprze-
strzeni państwa.
 • Funkcjonujące w Polsce główne pań-
stwowe zespoły CERT12 nie posiadały 
wystarczających zasobów pozwalają-
cych na skuteczne reagowanie na incy- 

denty dotyczące wszystkich podmiotów  
objętych zakresem ich oddziaływania. 
W kontrolowanym okresie zatrudnienie 
w rządowym Zespole CERT.GOV.PL 
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go (ABW) wahało się od 12 do 14 osób, 
natomiast w ocenie Kierownictwa Agen-
cji, niezbędne było zaangażowanie od 
80 do 100 osób.
 • Stan ukompletowania jednostek resortu 
obrony narodowej odpowiadających za 
bezpieczeństwo IT wynosił tylko 40%. 
Podstawowym, wspólnym problemem 

administracji państwowej były całkowicie 
niekonkurencyjne wobec funkcjonujących 
na rynku stawki wynagrodzeń specjalistów 
do spraw bezpieczeństwa IT. Wynikały one 
z regulacji prawnych określających maksy-
malną wysokość wynagrodzenia na danym 
stanowisku, które nie pozwalają na istotne 
zwiększanie wynagrodzeń dla grup pra-
cowników o szczególnych kwalifikacjach. 
Oznacza to, że administracja państwowa 
nie dysponuje możliwością rekrutowania 
i utrzymania odpowiedniej liczby specjali-
stów w obszarze ochrony cyberprzestrzeni.

Szacowanie ryzyka zdarzeń 
w cyberprzestrzeni
W całym okresie objętym kontrolą nie zo-
stało przeprowadzone kompleksowe osza-
cowanie ryzyka związanego ze zdarzeniami 
występującymi w cyberprzestrzeni, które 
pozwoliłoby na określenie podstawowych 
niebezpieczeństw dla teleinformatycznej 

12 Ang. Computer�Emergency�Response�Team – zespół ekspertów do spraw bezpieczeństwa informatycznego, 
których głównym zadaniem jest reagowanie na incydenty z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. 
Świadczy on usługi niezbędne do rozwiązania tego typu problemów oraz umożliwienia użytkownikom 
wznowienie normalnej działalności.
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infrastruktury państwa oraz metod zarzą-
dzania tymi zagrożeniami. Podejmowano 
wprawdzie różne próby w tym zakresie 
(m.in. opierając się na przepisach dotyczą-
cych zarządzania kryzysowego, Prawie te-
lekomunikacyjnym oraz postanowieniach 
„Polityki”), jednak działania te były cał-
kowicie nieskuteczne, co między innymi 
wynikało z opisanych już wcześniej czyn-
ników, to jest braku świadomości nowych 
zagrożeń, niewystarczających zasobów 
oraz nieefektywnej, nierzetelnej współ-
pracy różnych instytucji państwowych.

Jaskrawym przykładem jest proces 
szacowania ryzyka koordynowany przez 
Ministra Administracji i Cyfryzacji13, który 
został przeprowadzony na podstawie wa-
dliwej, nabytej w pośpiechu od podmiotu 
komercyjnego metodyki, niepozwalającej 
na skuteczną agregację uzyskanych wyni-
ków. Dokonując jej zakupu, Minister nie 
wiedział, że otrzymał już przygotowaną 
przez ABW metodykę analizy ryzyka, po-
nieważ proces szacowania zagrożeń został 
rozpoczęty przez MAiC z opóźnieniem, 
bez jakichkolwiek analiz i konsultacji 
z podmiotami mającymi wiedzę eksperc-
ką w tym zakresie14. Ponadto część orga-
nów zarządzających strategicznymi syste-
mami (Minister Spraw Wewnętrznych, 
Minister Spraw Zagranicznych, Minister 
Sprawiedliwości, Minister Zdrowia, Prezes 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego) zignorowa-
ła obowiązek przekazania do MAiC spra-
wozdań z analizy ryzyka lub też przekazała 
sprawozdania niekompletne i błędnie przy-
gotowane (np. Komendant Główny Policji 
oraz Minister Administracji i Cyfryzacji 
w zakresie własnych zasobów IT), a tym 
samym nieużyteczne. Jako rażąco nierze-
telne i niegospodarne postępowanie NIK 
oceniła także fakt, że w ramach analizy 
zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią 
nie zostały wykorzystane wyniki zleconego 
audytu wewnętrznego dotyczącego bez-
pieczeństwa teleinformatycznego, prze-
prowadzonego na polecenie Prezesa Rady 
Ministrów w okresie wrzesień – paździer-
nik 2013 r. w 314 jednostkach administra-
cji państwowej. Minister Administracji 
i Cyfryzacji nie sporządził zbiorczego 
sprawozdania z tego audytu ani nawet nie 
zlecił analizy przekazanej mu obszernej 
dokumentacji źródłowej z badań audyto-
wych15. Praktycznie więc zmarnowano wy-
niki skomplikowanej i długotrwałej pracy 
kilkuset osób – audytorów wewnętrznych 
oraz pracowników MF i MAiC zaangażo-
wanych w zorganizowanie i przeprowa-
dzenie audytu.

Do czasu kontroli NIK kierownictwo 
MAiC i RCB nie podjęło również współ-
pracy w celu zapewnienia komplementar-
ności metod analizy ryzyka stosowanych 

13 Zgodnie z pkt 3.1. „Polityki”, jednostki administracji rządowej były zobowiązane sporządzać i przekazywać 
ministrowi właściwemu ds. informatyzacji roczne sprawozdania z oszacowania ryzyka związanego z funkcjo- 
nowaniem cyberprzestrzeni.

14 W szczególności nie podjęto współpracy z funkcjonującym w ABW rządowym zespołem reagowania  
na incydenty komputerowe CERT.GOV.PL.

15 W toku kontroli, w piwnicach MAiC odnaleziono 19 nieotwartych kartonów zawierających dokumentację 
źródłową z audytu, obejmującą: ankiety, arkusze z wyjaśnieniami oraz opinie, wnioski i rekomendacje 
przygotowane przez audytorów z poszczególnych jednostek.
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przez te podmioty oraz wyników identy-
fikacji najważniejszych krajowych zaso-
bów teleinformatycznych przeprowadza-
nej przez RCB i MAiC. W sporządzanych 
przez RCB cyklicznych raportach o zagro-
żeniach bezpieczeństwa narodowego za-
grożenia cyberprzestrzeni opisywane były 
w sposób ogólny i ramowy, a w „Krajowym 
planie zarządzania kryzysowego” z 2012 r. 
w ogóle nie uwzględniono zagrożeń zwią-
zanych ze zdarzeniami występującymi 
w cyberprzestrzeni. W zaktualizowanym 
„Planie” z 2013 r. zawarto tylko ogólną de-
finicję takich zagrożeń, natomiast nie wy-
kazano zdarzeń kryzysowych dotyczących 
cyberprzestrzeni w siatce bezpieczeństwa, 
określającej zadania i obowiązki uczestni-
ków zarządzania kryzysowego. 

Rzetelna analiza ryzyka związanego z cy-
berprzestrzenią nie była także prowadzona 
na podstawie przepisów Prawa telekomu-
nikacyjnego, które nakładają na przedsię-
biorców obowiązek analizowania zagrożeń 
dla świadczonych przez nich usług i posia-
danej infrastruktury16. W wyniku badania 
planów działań w sytuacjach szczególnych 
zagrożeń, sporządzonych i przekazanych 
do UKE przez wszystkich dziewięciu naj-
większych przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych, ustalono, że w dokumentach 
tych w ogóle nie wskazywano zagrożeń 
zdarzeniami występującymi w cyber-
przestrzeni lub wskazywano je w sposób 
ogólny, ale nie określono adekwatnych do 
nich zabezpieczeń infrastruktury teleko-
munikacyjnej oraz procedur reagowania. 

Analizy zagrożeń sporządzane przez przed-
siębiorców telekomunikacyjnych odno-
siły się przede wszystkim do niebezpie-
czeństw pochodzenia naturalnego (po-
wodzie, pożary, śnieżyce, silne wiatry), 
katastrof technologicznych i komunika-
cyjnych, napadów, włamań oraz aktów 
terroru z wykorzystaniem przemocy fi-
zycznej. Adekwatnie do tych zagrożeń, 
w planach działań opisywano tradycyjne, 
fizyczne zabezpieczenia infrastruktury. 
Kierownictwo objętych kontrolą podmio-
tów uczestniczących w uzgodnieniach pla-
nów działań przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych nie podejmowało natomiast 
działań w celu podniesienia jakości tych 
dokumentów. W szczególności Szef ABW 
i Minister Spraw Wewnętrznych, którzy 
powinni przekazywać przedsiębiorcom in-
formacje służące identyfikacji ryzyka, nie 
wskazywali im żadnych zagrożeń związa-
nych ze zdarzeniami występującymi w cy-
berprzestrzeni, co wyjaśniano brakiem 
obowiązków prawnych w tym zakresie.

Zdaniem NIK, brak kompleksowej i rze-
telnej analizy ryzyka uniemożliwił plano-
wanie oraz prowadzenie dalszych działań 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
teleinformatycznego państwa.

Wypełnianie zadań związanych 
z ochroną cyberprzestrzeni
Przeprowadzona kontrola wykazała w spo-
sób jednoznaczny, że w Polsce nie funkcjo-
nuje krajowy system reagowania na incy-
denty komputerowe, a regulacje zawarte 

16 Obowiązek bieżącego analizowania zagrożeń oraz sporządzania planów działań w sytuacjach ich wystą-
pienia został nałożony na przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie art. 176a ust. 1 i 2 ustawy 
z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.).
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w „Polityce” dotyczące jego ustanowienia 
i struktury17 są martwe i nieegzekwowane 
w praktyce. 

Czynności z zakresu reagowania na in-
cydenty komputerowe są wykonywane 
w Polsce przez funkcjonujące niezależnie 
od siebie prywatne i państwowe zespo-
ły CERT, działające na rzecz odrębnych 
grup użytkowników cyberprzestrzeni. 
Do najważniejszych państwowych ze-
społów CERT należą: 

 • Zespół CERT.GOV.PL, funkcjonujący 
w ABW, obejmujący swoim działaniem 
domenę „.gov.pl” oraz użytkowników 
z administracji publicznej i infrastruktu-
ry krytycznej. W kontrolowanym okresie 
zatrudnienie w tym zespole wahało się 
pomiędzy 12 a 14 osobami.
 • Zespół CERT Polska, powołany w ra-
mach Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej18 (NASK), obejmujący 
swoim działaniem przede wszystkim 
klientów i użytkowników sieci NASK, 
a w ramach posiadanych sił i środków 
również użytkowników innych sieci 
w domenie „.pl”. Wieloletnia obec-
ność zespołu CERT Polska na arenie 
międzynarodowej (powiązana z bra-
kiem innych polskich przedstawicie-
li) powodowała, że w wielu sytuacjach 
zespół ten pełnił nieformalnie rolę pol-
skiego CERT narodowego, tzw. de facto 

narodowego Zespołu CERT. W trakcie 
kontroli w CERT Polska było zatrudnio-
nych 16 osób.
 • Zespół MIL-CERT.PL, powołany jako 
element systemu reagowania na incy-
denty komputerowe resortu obrony 
narodowej, obejmujący swoim działa-
niem użytkowników z Sił Zbrojnych. 
W kontrolowanym okresie zespół ten 
liczył 21 etatów.
Największym problemem dotyczą-

cym funkcjonujących w Polsce rozwią-
zań z zakresu reagowania na incydenty 
komputerowe był brak narodowego ze-
społu CERT, zarządzającego obsługą in-
cydentów na terenie całej krajowej sieci 
i infrastruktury teleinformatycznej, do-
konującego rozstrzygnięć w przypadkach 
wątpliwości co do kompetencji i zakresów 
działania poszczególnych zespołów krajo-
wych oraz koordynującego ich aktywność 
w skomplikowanych przypadkach. Zespół 
taki powinien odgrywać rolę krajowego 
punktu kontaktowego, będącego – z jed-
nej strony – miejscem międzynarodowej 
wymiany informacji z zespołami z innych 
państw, a z drugiej – przekazującego ważne 
sygnały i ustalenia do właściwych organów 
państwowych. Jego powstanie powinno 
zostać publicznie ogłoszone oraz zgłoszone 
do organizacji międzynarodowych. Ponadto 
w działalności kontrolowanych zespołów 

17 Na podstawie pkt 4.2. „Polityki” Rada Ministrów ustanowiła „Krajowy system reagowania na incydenty 
komputerowe w cyberprzestrzeni RP”, obejmujący: poziom I: poziom koordynacji – zadania przypisano 
ministrowi właściwemu ds. informatyzacji; poziom II: poziom reagowania na incydenty komputerowe – za-
dania przypisano zespołom reagowania na incydenty komputerowe; poziom III: poziom realizacji – zadania 
przypisano administratorom odpowiadającym za poszczególne systemy teleinformatyczne funkcjonujące 
w cyberprzestrzeni.

18 NASK jest instytutem badawczym, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z 30.04.2010 r.  
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371).
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CERT stwierdzono istotne problemy sys-
temowe, wpływające negatywnie na ich 
funkcjonowanie, dotyczące między innymi:

 • ograniczonych możliwości organizacyj-
nych w zakresie reagowania na incydenty 
– kontrolowane zespoły pracowały je-
dynie w dni robocze, w standardowych 
godzinach pracy (np. od 7:30 do 15:30); 
tylko zespół CERT.GOV.PL przygotowa-
ny był, na wypadek sytuacji kryzysowej, 
do utrzymania dostępności swoich usług 
w trybie ciągłym – 24 godziny przez 7 
dni w tygodniu;
 • ograniczeń organizacyjnych wynikają-
cych z umiejscowienia danego zespo-
łu: MIL-CERT.PL działał jedynie w ob-
szarze Sił Zbrojnych, CERT Polska był 
przede wszystkim zespołem wspomaga-
jącym konkretną działalność gospodar-
czą NASK, a CERT.GOV.PL usytuowa-
ny, w opinii wielu użytkowników cyber-
przestrzeni, kontrowersyjnie – w służbie 
specjalnej, nie posiadał wystarczających 
zasobów oraz umocowania prawnego 
pozwalającego na egzekwowanie kon-
kretnych działań od kierownictwa pod-
miotów objętych jego zakresem oddzia-
ływania;
 • nieustanowienia systemu łączności 
i wymiany informacji między różnymi 
rządowymi, cywilnymi i wojskowymi 
zespołami reagowania.
Ustalenia kontroli wykazały natomiast, 

że kierownictwo administracji państwowej 

nie podejmowało żadnych działań w celu 
wypracowania założeń pożądanej struktu-
ry zespołów reagowania na incydenty kom-
puterowe oraz zapewnienia im zasobów 
i właściwych warunków działania. Minister 
Administracji i Cyfryzacji, który zgodnie 
z postanowieniami „Polityki” odpowiada 
za koordynację krajowego systemu reago-
wania na incydenty komputerowe, nie wy-
konywał żadnych zadań w tym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła 
także, że w Polsce nie został dotychczas 
zorganizowany system zbierania i rejestro-
wania informacji o incydentach wystę-
pujących w cyberprzestrzeni. Nie wpro-
wadzono prawnego obowiązku zgłaszania 
incydentów, skierowanego do wszystkich 
najważniejszych użytkowników i admi-
nistratorów cyberprzestrzeni19, a jedyne 
istniejące w tym zakresie przepisy, zawar-
te w Prawie telekomunikacyjnym, były 
wadliwie sformułowane i całkowicie 
nieskuteczne. W okresie od dnia wejścia 
w życie art. 175a ust. 1 Prawa telekomu-
nikacyjnego20, nakładającego obowiązek 
informowania o naruszeniach bezpieczeń-
stwa lub integralności sieci lub usług, do 
30 czerwca 2014 r. przedsiębiorcy teleko-
munikacyjni przekazali Prezesowi UKE 
tylko pięć zgłoszeń dotyczących incyden-
tów bezpieczeństwa związanych z cyber-
przestrzenią. Z ustaleń kontroli wynika 
natomiast, że w porównywalnym okre-
sie21 NASK była w posiadaniu informacji 

19 Zgodnie z opinią przedstawioną w opracowanej dla NIK przez Instytut Kościuszki ekspertyzie pt. „Propozycja  
modelowych rozwiązań w zakresie budowania cyberbezpieczeństwa Polski”, obowiązek raportowania 
o incydentach powinien dotyczyć przynajmniej operatorów infrastruktury krytycznej. Zobowiązania w tym 
zakresie powinny być zawarte m.in. w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

20 Tj. od 22 marca 2013 r.
21 Informacje o incydentach dotyczą okresu 1.07.2013 r. – 30.06.2014 r.
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o około 40 milionach incydentów doty-
czących sieci dziewięciu największych 
krajowych przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych. Całkowita rozbieżność da-
nych wynikała między innymi z wadliwej 
konstrukcji art. 175a ust. 1 Prawa tele-
komunikacyjnego, który daje przedsię-
biorcom telekomunikacyjnym swobodę 
oceny istotności incydentów i zasadności 
ich zgłaszania do UKE.

Przedstawione dane wskazują, że ad-
ministracja państwowa nie dysponowała 
nawet ogólną wiedzą o skali i rodzaju incy-
dentów występujących w cyberprzestrzeni 
oraz ze względu na opisane wcześniej ogra-
niczenia w funkcjonowaniu państwowych 
zespołów CERT i brak CERT narodowe-
go nie miała możliwości koordynowania 
reakcji na incydenty. Jednocześnie kon-
trola wykazała, że podmioty państwowe 
nie podejmowały szeregu innych działań, 
wynikających między innymi z uznanych, 
międzynarodowych wzorów dobrych prak-
tyk, niezbędnych w celu ochrony cyber-
przestrzeni. W szczególności:

 • tworzone w Polsce plany reagowania kry-
zysowego, w tym „Krajowy plan zarzą-
dzania kryzysowego”, nie uwzględniały 
zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią;
 • kierownictwo kontrolowanych podmio-
tów nie podejmowało działań w celu 
ustanowienia i wdrożenia wymogów 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, 
dotyczących różnych grup użytkowni-
ków i administratorów cyberprzestrzeni, 
w tym podmiotów prywatnych;
 • podmioty państwowe nie organizowały 
ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa te-
leinformatycznego, służących weryfika-
cji i doskonaleniu procedur reagowania 
w przypadku cyberataków;

 • nie zostały podjęte działania mające na 
celu budowę ogólnokrajowego systemu 
wczesnego ostrzegania przed zagroże-
niami w sieci Internet;
 • nie wypracowano założeń systemu dzia-
łań edukacyjnych, podnoszącego kwa-
lifikacje w zakresie bezpieczeństwa IT 
oraz zwiększającego świadomość za-
grożeń;
 • realizowane z udziałem środków publicz-
nych nieliczne projekty naukowo-badaw-
cze związane z ochroną cyberprzestrzeni 
nie miały praktycznego zastosowania, 
były niespójne programowo oraz ukie-
runkowane na realizację interesów be-
neficjentów tych projektów.

Wnioski i propozycje 
działań naprawczych
Kontrola wskazała na konieczność bez-
zwłocznego podjęcia skoordynowanych, 
systemowych działań prowadzących do 
wdrożenia realnych mechanizmów ochro-
ny cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej 
Polskiej. W celu wyeliminowania prze-
szkód, które sparaliżowały aktywność pań-
stwa w tym zakresie w latach 2008–2014, 
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła przede 
wszystkim uwagę na potrzebę bezpośred-
niego zaangażowania Rady Ministrów 
i Prezesa Rady Ministrów oraz wdroże-
nia mechanizmów współpracy podmiotów 
prywatnych i państwowych. Postulowane 
przez NIK działania naprawcze, umożli-
wiające stworzenie i skuteczne funkcjo-
nowanie krajowego systemu ochrony cy-
berprzestrzeni dotyczyły także:

 • skoncentrowania działań związanych 
z ochroną cyberprzestrzeni na zapew-
nieniu bezpieczeństwa teleinformatycz-
nej infrastruktury krytycznej państwa;
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 • włączenia procesu szacowania ryzyka 
w cyberprzestrzeni do analizy ryzyka 
związanej z infrastrukturą krytyczną;
 • przyjęcia przez Radę Ministrów naro-
dowej strategii zarządzania zagrożenia-
mi występującymi w cyberprzestrzeni;
 • stworzenia systemu finansowania zadań 
związanych z ochroną cyberprzestrzeni;
 • uchwalenia odrębnej ustawy określającej 
strukturę krajowego systemu ochrony 
cyberprzestrzeni;
 • wyznaczenia krajowego organu koordy-
nującego działania w zakresie ochrony 
cyberprzestrzeni, będącego jednocze-
śnie CERT narodowym;
 • wdrożenia krajowego systemu reagowa-
nia na incydenty komputerowe, obej-
mującego między innymi obowiązek 
raportowania o incydentach;
 • opracowania procedur reagowania kryzy-
sowego w sytuacji zagrożeń infrastruktu-
ry państwa spowodowanych zdarzenia-
mi występującymi w cyberprzestrzeni.

Efekty kontroli
Dostrzegając olbrzymie znaczenie bada-
nego obszaru dla bezpieczeństwa państwa 
i obywateli, Najwyższa Izba Kontroli pro-
wadziła bieżący monitoring efektów niniej-
szej kontroli, między innymi występując 
pół roku po jej zakończeniu (we wrześniu 
2015 r.) do wszystkich skontrolowanych 
jednostek o przekazanie informacji o pod-
jętych przez nie działaniach oraz o sposo-
bie wykorzystania wniosków i uwag Izby.

Analiza odpowiedzi wykazała, że w kon-
trolowanym obszarze wystąpiły tylko po-
jedyncze, pozytywne zmiany dotyczące 
w szczególności podjęcia przez ABW dzia-
łań w celu znaczącej rozbudowy potencjału 
związanego z reagowaniem na incydenty 

oraz powołania w Policji wewnętrznego ze-
społu CERT. Przeprowadzona kontrola nie 
spowodowała natomiast istotnych zmian 
w działalności poszczególnych podmio-
tów w zakresie ochrony cyberprzestrze-
ni. Z otrzymanych przez NIK materiałów 
wynika wręcz, że pół roku po przekaza-
niu najważniejszym osobom w państwie 
druzgoczącej oceny działań związanych 
z bezpieczeństwem IT w poszczególnych 
podmiotach (MON, MSW, RCB, NASK, 
UKE, MAiC) występowały dokładnie te 
same zjawiska i problemy, które wypunk-
towano w dokumentacji pokontrolnej NIK. 
Za szczególnie niepokojący należy także 
uznać fakt, że w przypadku niektórych 
podmiotów (MON) zmaterializowało się 
wskazywane przez NIK ryzyko pogorsze-
nia warunków realizacji zadań związanych 
z ochroną cyberprzestrzeni.

Konkluzja
Przeprowadzona kontrola wykazała bez-
radność najważniejszych organów admini-
stracji państwowej w zetknięciu z nowym 
obszarem bezpieczeństwa państwa i oby-
wateli, jakim jest cyberprzestrzeń i zwią-
zane z nią zagrożenia. Dowodzi to braku 
„elastyczności” aparatu państwowego w re-
agowaniu na zjawiska i problemy odbiega-
jące w sposób znaczący od wypracowanych 
wcześniej schematów i procedur działa-
nia. Prowadzi również do prowokacyjnie 
brzmiącego pytania – czy naprawdę musi 
wydarzyć się jakiś poważny w skutkach 
incydent, aby nasze państwo zaczęło reali-
zować swoje zadania w zakresie ochrony 
cyberprzestrzeni?

W utworzonym w grudniu 2015 r. 
Ministerstwie Cyfryzacji zainicjowano 
na nowo prace koncepcyjne dotyczące 
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bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, pole-
gające między innymi na przygotowaniu 
„Założeń strategii cyberbezpieczeństwa 
dla Rzeczypospolitej Polskiej”22 (przy-
jęcie docelowej „Strategii” planowane 
jest na koniec września br.). Pozwala to 
stwierdzić, że po ośmiu latach admini-
stracja państwowa znajduje się dokład-
nie na tym samym etapie budowy sys-
temu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, 
na którym była na początku 2008 r., gdy 
rozpoczynano przygotowanie pierwszego 
„Rządowego programu ochrony cyberprze-
strzeni RP”. Należy mieć jednak nadzieję, 
że tym razem prace te będą prowadzone 
z lepszym skutkiem i zaowocują spójną 

koncepcją cyberbezpieczeństwa Polski. 
Jest to tym bardziej istotne, że przyjęta 
niedawno dyrektywa NIS znacząco od-
biega od pierwotnej propozycji Komisji 
Europejskiej i nie można zakładać, że 
jej wejście w życie (okres implementa-
cji dyrektywy do prawa krajowego został 
określony na 21 miesięcy) zastąpi bądź też 
nawet precyzyjnie ukierunkuje działania 
na szczeblu krajowym.

PAWEŁ GIBUŁA,
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK

22 W trakcie prac nad niniejszym artykułem miały miejsce dwa istotne wydarzenia dotyczące ochrony cyber-
przestrzeni RP, to jest przyznanie ABW daleko idących uprawnień w zakresie bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego określonych w ustawie z 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz.904) 
oraz powołanie w NASK 4.07.2016 r. Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego 
ma funkcjonować m.in. CERT Narodowy. Ocena działania wskazanych powyżej rozwiązań będzie możliwa 
dopiero po upływie pewnego okresu czasu.

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo teleinformatyczne, wymiana informacji, 
zagrożenia teleinformatyczne, krajowy system ochrony cyberprzestrzeni

Key words: dangers of the cyberspace, IT safety, information exchange, monitoring the threats, 
counteracting 



Nr 4/lipiec-sierpień/2016 65 

  kontrola i audyt

Charakterystyka 
geograficzna zlewni Bugu
Lewobrzeżny dopływ Narwi – Bug – bie-  
rze swój początek w Gołogórach na Ukra-
inie, źródło rzeki znajduje się we wsi Wer-
cho buż. Rzeka płynie między Wyżyną Lu-
belską a Wyżyną Wołyńską, następnie 
przez Polesie Zachodnie. Pod Terespolem 
skręca na północny zachód i przepływa 
przez Nizinę Podlaską, a dalej, przez Nizinę 
Mazowiecką uchodzi do Narwi w obrę-
bie Zalewu Zegrzyńskiego, na którym 
zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej dla 
Warszawy. Jej całkowita długość wynosi 
772 km . Przez terytorium Polski płynie na 
długości około 587 km , w tym na odcinku 

o długości 363 km Bug stanowi natural-
ną granicę państwową pomiędzy Polską 
a Ukrainą (185 km ) i Republiką Białorusi 
(178 km ). Cały ten odcinek rzeki – gra-
nicy państwowej znajduje się na terenie 
województwa lubelskiego.

Bug przepływa samodzielnie przez tery-
torium Polski na odcinku o długości 224 km 
(29%). Całkowita powierzchnia jego do-
rzecza wynosi 39,4 tys. km2, z czego na te-
renie Ukrainy leży 10,8 tys. km2 (27,4%), 
Republiki Białorusi – 9,2 tys. km2 (23,3%) 
i Polski – 19,4 tys. km2 (49,2%). W wo-
jewództwie lubelskim znajduje się blisko 
23% (ok. 9 tys. km2) całkowitej powierzch-
ni zlewni Bugu oraz 45% polskiej części 

Poprawa czystości rzeki międzynarodowym wyzwaniem

Ochrona wód zlewni Bugu

EDWARD LIS

Obszar zlewni rzeki Bug leży na terytorium trzech krajów: Białorusi, Polski i Ukrainy. 
Zanieczyszczenie rzeki jest znaczne, a jakość wody zła. Na podstawie analizy wy-
magań ramowej dyrektywy wodnej i zadań, jakie Polska musi wykonać realizując 
obowiązki z niej wynikające, a także z uwzględnieniem wytycznych INTOSAI oraz 
EUROSAI do inicjowania międzynarodowych kontroli środowiskowych – z inicjaty-
wy NIK w 2006 r. przeprowadzona została, z udziałem najwyższych organów kontroli 
(NOK) Ukrainy i Białorusi, kontrola pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 
2003–2006”. W 2015 r. NOK trzech krajów biorących udział w poprzednich bada-
niach przeprowadziły sprawdzającą kontrolę równoległą pt. „Ochrona wód zlewni 
rzeki Bug przed zanieczyszczeniami”. Po podsumowaniu wyników tej kontroli stwier-
dzono, że w latach 2007–2014 nie nastąpiła znacząca poprawa czystości wód zlewni 
Bugu i konieczne jest podjęcie wspólnych, międzynarodowych, radykalnych działań na 
rzecz zmiany tego stanu – ze względów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.
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zlewni2. Takie położenie geograficzne zlew-
ni Bugu powoduje, że problem czystości 
wód tej rzeki jest sprawą międzynarodo-
wą – ale nie tylko trzech wymienionych 
państw, lecz także sprawą Unii Europejskiej. 
Odcinek Bugu stanowiący naturalną gra-
nicę pomiędzy Polską a Białorusią i Polską 

a Ukrainą jest także wschodnim odcinkiem 
granicy Unii Europejskiej. Jednocześnie Bug 
wchodzi w skład dorzecza Wisły, którego 
wody stanowią zlewisko Morza Bałtyckiego 
– co rozszerza oddziaływanie jakości wód 
tej rzeki na południowy i południowo-
-wschodni basen Bałtyku.

Rysunek 1. Zlewnia rzeki Bug

Źródło: Informacja o wynikach kontroli ochrony wód zlewni rzeki Bug w latach 2003–2006 (I kw.)1.

1 Informacja�o�wynikach�kontroli�ochrony�wód�zlewni�rzeki�Bug�w�latach�2003–2006�(I�kw.), Najwyższa Izba 
Kontroli, Delegatura w Lublinie, Lublin, grudzień 2006 r., s. 14.

2 Charakterystyka�wód�granicznego�odcinka�rzeki�Bug,�Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Ochrony  
Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Chełm 1997, s. 7-9; Program�gospodarki�wodnej�woje-
wództwa�lubelskiego, Lublin 2003–2005, s. 18-19.
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Znaczenie ramowej 
dyrektywy wodnej
Stale zwiększająca się liczba ludności świa-
ta, wzrastająca konsumpcja dóbr material-
nych, w tym żywności, i intensyfikacja ich 
wytwarzania oraz postępująca urbanizacja 
– powodują konieczność podejmowania 
starań o ochronę przed zanieczyszczenia-
mi podstawowych dla ludzi zasobów natu-
ralnych: powietrza, ziemi i wody. Zgodnie 
z tym kierunkiem Parlament Europejski 
i Rada Unii Europejskiej uchwaliły 23 paź-
dziernika 2000 r. dyrektywę 2000/60/WE 
ustanawiającą ramy wspólnotowego dzia-
łania w dziedzinie polityki wodnej3 (dalej 
w skrócie: „ramowa dyrektywa wodna” lub 
„RDW”). Szczególna wartość wody dla obec-
nych i przyszłych pokoleń została wyekspo-
nowana już w pierwszym punkcie preambuły 
tej dyrektywy: „Woda nie jest produktem 
handlowym takim jak każdy inny, ale raczej 
dziedzictwem, które musi być chronione, 
bronione i traktowane jako takie”.

Ramowa dyrektywa wodna, ustanawiają-
ca istotę wspólnotowego działania w przed-
miotowej dziedzinie, jest wynikiem wielo-
letnich prac Wspólnot Europejskich zmie-
rzających do lepszej ochrony wód przez 
wprowadzenie wspólnej europejskiej po-
lityki wodnej, opierającej się na przejrzy-
stych, efektywnych i spójnych ramach le-
gislacyjnych. Zobowiązuje państwa człon-
kowskie do racjonalnego wykorzystywania 
i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju. Celem głów-
nym opracowania tej dyrektywy było osią-
gnięcie dobrego stanu wszystkich wód na 
obszarze UE do 2015 r. W uzasadnionych 
przypadkach termin ten mógł być prze-
dłużony do 2021 lub 2027 r. Polska dobry 
stan wód ma osiągnąć w latach 2021–20274.

Cele szczegółowe RDW wynikają 
z wpro wadzenia do polityki zasady 
zrównoważonego rozwoju i zostały 
podzielone na następujące obszary:

 • zaspokojenie zapotrzebowania na 
wodę ludności, rolnictwa i przemysłu; 

 • promowanie zrównoważonego ko-
rzystania z wód; 

 • ochrona wód i ekosystemów znaj-
dujących się w dobrym stanie eko-
logicznym; 

 • poprawa jakości wód i stanu eko-
systemów zdegradowanych dzia-
łalnością człowieka; 

 • zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód podziemnych; 

 • zmniejszenie skutków powodzi 
i suszy5.

Część wód na terenie krajów członkow-
skich Wspólnoty Europejskiej stanowią 
wody transgraniczne. Wody te oznacza-
ją każde wody powierzchniowe lub pod-
ziemne, które tworzą i przecinają granice 
między dwoma lub więcej państwami lub 

3 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z 22.12.2000, poz. 327, s. 1, ze zm.).

4 <http://www.pb.pl/3949894,14775,poprawa-jakosci-wod-rzek-i-jezior-moze-kosztowac-polske-23-mld-zl>
5 Ramowa�dyrektywa�wodna.�Plany�gospodarowania�wodami, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
 <http://www.kzgw.gov.pl>.
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znajdują się na takich granicach6. Wody 
zlewni Bugu w znacznej części są po-
wierzchniowymi wodami transgranicz-
nymi (por. rysunek 1, s. 66). Ten geopo-
lityczny stan wód zlewni rzeki jest bar-
dzo istotny z punktu widzenia organizacji 
przedsięwzięć mających na celu zapew-
nienie ich czystości. 

Uwzględniając obiektywne uwarun-
kowania, RDW nakłada na kraje unijne 
obowiązek współpracy międzynarodowej 
dla osiągnięcia założonych celów. Stanowi 
w tym zakresie, że niezbędne są wspólne 
zasady koordynacji wysiłków podejmowa-
nych przez państwa członkowskie w celu 
poprawy ochrony wód Wspólnoty w aspek-
cie ilościowym i jakościowym, wspiera-
nia zrównoważonego korzystania z wód, 
wkładu w uregulowanie problemów wód 
transgranicznych. W obrębie dorzecza, 
gdzie korzystanie z wód może mieć skut-
ki transgraniczne, wymogi dla osiągnięcia 
celów środowiskowych ustalone na pod-
stawie RDW powinny być skoordynowane 
dla całego obszaru dorzecza. 

W odniesieniu do dorzeczy wykra-
czających swym zasięgiem poza granice 
Wspólnoty państwa członkowskie powinny 
podjąć starania w celu zapewnienia wła-
ściwej koordynacji z odpowiednimi pań-
stwami trzecimi7. 

Przeniesienie przepisów RDW do pra-
wodawstwa polskiego nastąpiło przede 

wszystkim w ustawie z 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne8 wraz z aktami wykonaw-
czymi, a ponadto w ustawie z 27 kwiet-
nia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska9 
oraz ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków10 wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw.

Stan czystości wód Bugu 
– przyczyny zanieczyszczeń
W Polsce obowiązuje od 2011 r. pięcio-
stopniowa klasyfikacja stanu ekologicz-
nego jednolitych części wód powierzch-
niowych, wprowadzona rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z 9 listopada 2011 r. 
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 
potencjału ekologicznego i stanu chemicz-
nego jednolitych części wód powierzch-
niowych11.

Zgodnie z tą klasyfikacją, stan ekolo-
giczny wód dzieli się na:

 • bardzo dobry (I klasa jakości),
 • dobry (II klasa jakości),
 • umiarkowany (III klasa jakości),
 • słaby (IV klasa jakości),
 • zły (V klasa jakości).
Badania czystości wód na terenie Lu-

bel szczyzny, w tym Bugu i wód zlewni 
tej rzeki, przeprowadza Wojewódzki In-
spek torat Ochrony Środowiska (WIOŚ) 
w Lublinie. Ocena stanu wód według 
obowiązujących zasad sporządzana jest 

6 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona 
w Helsinkach 17 marca 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 78, poz. 702, ze zm.).

7 Pkt 23 i pkt 35 preambuły ramowej dyrektywy wodnej.
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 672 j.t.
10 Dz. U. z 2015 r. poz. 139, ze zm.
11 Dz. U. z 2011 r. nr 258, poz. 1549.
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kompleksowo, z zachowaniem zasady 
dziedziczenia wyników przez okres 3 lat. 

Badania wód Bugu przeprowadzone 
przez WIOŚ w Lublinie w 2005 r. pokazały, 
że na całym, liczącym 363 km granicznym 
odcinku Bugu (położonym w całości na te-
renie woj. lubelskiego) stan wody w rzece 
zaliczony został w całości do IV i V klasy 
jakości, to jest słabej (92%) i złej (8%).

Na podstawie badań przeprowadzonych 
w latach 2010–2012 dokonano oceny ja-
kości wód Bugu i stwierdzono na odcinku 
od Kryłowa (pierwszy punkt pomiaro-
wy na Bugu po wpłynięciu wód tej rzeki 
z Ukrainy) do Dorohuska słaby stan ekolo-
giczny (IV klasa), do Terespola stan umiar-
kowany (III klasa), po czym znowu pogor-
szenie stanu do słabego. 

Od lat obserwuje się w Bugu, w porów-
naniu z innymi rzekami Lubelszczyzny, 
wyższą zawartość związków fosforu oraz 
azotu Kjeldahla12. Zanieczyszczenia te po-
wodują eutrofizację wody, to jest proces 
wzbogacania zbiorników wodnych w sub-
stancje odżywcze – pierwiastki biogenne, 
głównie azot i fosfor, a także potas i sód 
– co skutkuje nadmierną produkcją bio-
masy glonów. Prowadzi to do powstawania 
zakwitów zmniejszających przezroczystość 
wody, nagromadzenia sinic, wywołujące-
go śmiertelność występującej tam fauny, 
a wydzielane przez glony substancje orga-
niczne psują smak i zapach wody, co dys-
kwalifikuje takie zbiorniki czy cieki (w tym 
rzeki) jako źródła wody pitnej. Główną 

przyczyną eutrofizacji są zrzuty ścieków, 
ale także wzrastająca w nich zawartość 
środków piorących i innych detergentów 
zawierających fosfor. Duża ilość tego bio-
genu związana jest też z intensyfikacją na-
wożenia oraz wzrostem erozji w zlewni13.

W 2012 r. ładunki azotu ogólnego i fosfo-
ru ogólnego, pochodzące z ukraińskiej czę-
ści Bugu oraz białoruskich rzek Muchawca 
i Leśnej, stanowiły odpowiednio 47% i 50% 
transgranicznych zanieczyszczeń dostar-
czanych do wód na obszarze polskiej zlewni 
Bałtyku. Z ogólnej masy 10,5 tys. ton rocz-
nie transgranicznych zanieczyszczeń azo-
tem i fosforem (9,9 tys. ton azotu – tj. 94% 
oraz 0,6 tys. ton fosforu – tj. 6%) wpro-
wadzanych do Bugu: 72% (7,6 tys. ton) 
pochodziło z Ukrainy, a 2,9 tys. ton (28%) 
z Białorusi14.

Jakość wód w zlewni Bugu, jak też samej 
rzeki Bug, na przestrzeni lat poprawiła się, 
ale wciąż ocena ogólna jest niekorzystna 
– stan wód jest zły.

Kontrole NIK  
ochrony wód zlewni Bugu
Na podstawie analizy wymagań ramo-
wej dyrektywy wodnej i zadań, jakie 
Polska musi wykonać realizując obowiąz-
ki wynikające z tej dyrektywy, a także 
z uwzględnieniem wytycznych INTOSAI 
oraz EUROSAI do inicjowania między-
narodowych kontroli środowiskowych 
– z inicjatywy NIK przeprowadzona zo-
stała w 2006 r. kontrola pn. „Ochrona wód 

12 Raport�o�jakości�wód�rzeki�Bug�i�jej�dopływów�w�latach�2005–2014, Inspekcja Ochrony Środowiska – Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Monitoringu Środowiska, Lublin 2015, s. 14.

13 Wielka�encyklopedia�PWN, Wydawnictwa Naukowe PWN SA, Warszawa 2002, tom 8, s. 467 
 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Eutrofizacja>.
14 Raport�o�jakości�wód�rzeki�Bug�i�jej�dopływów�w�latach�2005–2014, op.cit., s. 26-27.



70 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Edward Lis

zlewni rzeki Bug w latach 2003–2006 
(I kw.)”. Badania odbywały się równolegle, 
z udziałem najwyższych organów kontroli 
(NOK) Ukrainy i Białorusi, na podstawie 
podpisanego w lutym 2006 r. w Warszawie 
pomiędzy NIK a NOK wymienionych 
państw dokumentu pn. „Wspólne stano-
wisko o współpracy w zakresie przepro-
wadzenia kontroli równoległej ochrony 
wód zlewni rzeki Bug przed zanieczysz-
czeniami”.

Głównym zamierzeniem kontroli było 
dokonanie oceny działań właściwych orga-
nów i jednostek organizacyjnych w zakresie 
współpracy międzynarodowej w realizacji 
umów i porozumień międzynarodowych, 
mającej na celu ochronę wód zlewni rzeki 
Bug przed zanieczyszczeniami. Ocenie 
poddano: wdrożenie wyników międzyna-
rodowego „Projektu pilotowego monito-
ringu i oceny jakości wód w zlewni rzeki 
Bug”, a także działania inwestycyjne zmie-
rzające do poprawy stanu czystości wód 
oraz wykorzystanie środków publicznych 
na te zadania.

Kontrolą objęto Ministerstwo Środo-
wiska, odpowiedzialne za stan współpracy 
międzynarodowej na wodach granicznych 
oraz właściwe organy administracji pu-
blicznej i podporządkowane im jednostki 
organizacyjne odpowiedzialne między in-
nymi za ochronę wód powierzchniowych 
w zlewni rzeki Bug oraz jej monitoring: 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, urzędy wo-
jewódzkie: mazowiecki, lubelski i pod-
laski, wojewódzkie inspektoraty ochro-
ny środowiska: w Warszawie, Lublinie 
i Białymstoku. Kontrolę przeprowadzo-
no także w sześciu gminach realizujących 

„Krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych” w zlewni rzeki Bug.

NIK w syntezie wyników kontroli stwier-
dziła, że dotychczasowa współpraca Ministra 
Środowiska z odpowiednimi organami 
Białorusi i Ukrainy nie przyniosła wymier-
nych efektów dla poprawy stanu czystości 
wód zlewni transgranicznej rzeki Bug. Od 
wielu lat wody Bugu na całej swej długości 
zaliczane są, ze względu na skalę zanieczysz-
czeń, do niezadowalającej klasy czystości, 
która jest już ukształtowana na wysokości 
pierwszego po stronie polskiej punktu ba-
dawczego (w Kryłowie), to jest w miejscu, 
gdzie Bug zaczyna stanowić naturalną pol-
sko-ukraińską granicę państwową. Wpływ 
na taką jakość wód miały przede wszystkim 
zrzuty nieoczyszczonych ścieków w części 
ukraińskiej zlewni Bugu. Współpraca mię-
dzynarodowa w zakresie ochrony zlewni 
tej rzeki przed zanieczyszczeniami sprowa-
dzała się do rutynowej wymiany informacji 
o planach monitoringu oraz wynikach ana-
liz wybranych prób pomiarowych czysto-
ści wody i ograniczała się do incydentalnej 
bezpośredniej współpracy zainteresowanych 
instytucji każdego z państw.

W trakcie tej kontroli stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości:

 • nie w pełni efektywną, w odniesieniu do 
wymagań unijnych i zobowiązań mię-
dzynarodowych, współpracę z Białorusią 
i Ukrainą na wodach granicznych rzeki 
Bug w zakresie działań zmierzających 
do poprawy stanu jej czystości w całej 
międzynarodowej zlewni; dotyczyło to 
w szczególności strony ukraińskiej, gdyż 
zanieczyszczone wody wpływające na 
terytorium Polski rzutowały na niezado-
walającą jakość wody na całym odcinku 
granicznym tej rzeki;



Nr 4/lipiec-sierpień/2016 71 

Ochrona wód zlewni Bugu   kontrola i audyt

 • niewdrożenie najważniejszych wniosków 
i ustaleń międzynarodowego „Projektu 
pilotowego monitoringu i oceny jako-
ści wód w zlewni rzeki Bug”, którego 
głównym celem było stworzenie pod-
staw budowy polsko-białorusko-ukra-
ińskiej polityki wodnej w zlewni rzeki 
Bug, mającej na celu zsynchronizowanie 
działań w jej międzynarodowej ochronie 
przed zanieczyszczeniami i osiągnięcie do 
2015 r., zgodnie z wymogami unijnymi, 
„dobrego stanu ekologicznego” tej zlewni;
 • działania Wojewody Lubelskiego w za-
kresie współpracy międzynarodowej dla 
ochrony wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami były niewystarcza-
jące i nie przyniosły spodziewanych re-
zultatów15.
W związku z ustaleniami kontrolnymi 

NIK wskazała na konieczność ze strony: 
 • Ministra Środowiska:
– wydania zaległych rozporządzeń doty-
czących wdrażania wymogów unijnych 
w zakresie klasyfikacji i oceny wód po-
wierzchniowych oraz sposobu prowa-
dzenia ich monitoringu;
– wdrożenia głównych ustaleń i reko-
mendacji „Projektu pilotowego monito-
ringu i oceny jakości wód w zlewni rzeki 
Bug” w celu ustanowienia, stosownie do 
międzynarodowych zobowiązań, polsko-
-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej 
w zlewni rzeki Bug;
– doprowadzenia do podpisania z rządem 
Republiki Białorusi umowy o współpracy 

na wodach granicznych oraz zapewnia-
nia efektywnej jej realizacji;
 • Wojewody Lubelskiego:
– rzetelnej weryfikacji składanych przez 
gminy informacji o realizacji zadań inwe-
stycyjnych w ramach „Krajowego progra-
mu oczyszczania ścieków komunalnych”;
– zapewnienia skutecznej koordynacji 
podejmowanych przedsięwzięć krajo-
wych i międzynarodowych na rzecz 
ochrony wód w zlewni rzeki Bug, gra-
niczącej na terenie województwa lubel-
skiego z Ukrainą i Białorusią;
 • Wojewody Mazowieckiego:
– rzetelnej weryfikacji składanych przez 
gminy informacji o realizacji zadań in-
westycyjnych w ramach „Krajowego 
programu oczyszczania ścieków ko-
munalnych”16.
Po dziewięciu latach od zakończenia 

powyższej kontroli, NOK trzech krajów 
biorących w niej udział przeprowadziły 
w 2015 r. sprawdzającą kontrolę równoległą 
pt. „Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami”17. Została ona podjęta 
na wniosek prezesa Izby Obrachunkowej 
Ukrainy, a szczegóły jej organizacji i współ-
pracy ustalono we wrześniu 2014 r., w trój-
stronnym dokumencie pt. „Wspólne sta-
nowisko dotyczące współpracy podczas 
kontroli równoległej ochrony wód zlewni 
rzeki Bug przed zanieczyszczeniami (kon-
trola sprawdzająca)”. 

Kontrolę tę (podobnie jak w 2006 r.) prze-
prowadziła ze strony polskiej Delega tura  

15 Informacja�o�wynikach�kontroli�ochrony�wód�zlewni�rzeki�Bug�w�latach�2003–2006�(I�kw.), s. 6-7.
16 Jw., s. 10.
17 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli pt. Ochrona�wód� zlewni� rzeki�Bug� 

przed�zanieczyszczeniami (kontrola międzynarodowa, sprawdzająca), nr ewid. P/15/083, Lublin, marzec 2016.
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NIK w Lublinie. Ocenie poddano reali-
zację wniosków pokontrolnych z kontroli 
z 2006 r. – mających na względzie osią-
gnięcie dobrego stanu wód zlewni rzeki 
Bug, to jest spełnienie wymogów ramowej 
dyrektywy wodnej. Przyjęto też zachowa-
nie ciągłości okresu objętego czynnościami  
– dlatego badania dotyczyły lat 2007–2014, 
a objęto nimi: Ministerstwo Środowiska, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Lubelski Urząd Wojewódzki 
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Lublinie.

W podsumowaniu wyników tej kontroli 
NIK stwierdziła, że w latach 2007–2014 
nie nastąpiła znacząca poprawa czystości 
wód zlewni Bugu, mimo poprawy niektó-
rych wskaźników zanieczyszczeń na do-
pływach tej rzeki w wyniku realizacji po 
stronie polskiej inwestycji polegających na 
budowie i modernizacji systemów kanali-
zacyjnych oraz modernizacji po stronie bia-
łoruskiej oczyszczalni ścieków w Brześciu. 
Stan wód samej rzeki Bug, w świetle badań 
monitoringowych, został oceniony przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły, 
a osiągnięcie celów środowiskowych, to 
jest co najmniej dobrego stanu ekologicz-
nego wód, uznano w „Planie gospodaro-
wania wodami dorzecza Wisły” za zagro-
żone i przesunięto je w czasie z 2015 r. do 
2021 r., a niektóre nawet do 2027 r. Jako 
przyczynę nieosiągnięcia dobrego stanu 
wód i koniecznego przesunięcia terminów 
określonych w ramowej dyrektywie wod-
nej wskazano głównie zanieczyszczenia 

wód Bugu poza granicami Polski, to jest na 
terenie Ukrainy, z którego odprowadzano 
do tej rzeki nieoczyszczone bądź niedo-
statecznie oczyszczone ścieki komunalne 
i przemysłowe, stanowiące około 93% całej 
ich objętości, zrzucane na wspólnym pol-
sko-ukraińskim odcinku Bugu18. 

Nieskuteczne, rozproszone i nieskoor-
dynowane były działania organów odpo-
wiedzialnych za realizację zadań związa-
nych z gospodarowaniem i ochroną za-
sobów wodnych oraz za współpracę na 
wodach granicznych. Stwierdzono także 
nieefektywność współpracy międzyna-
rodowej ze strony Ministra Środowiska, 
który nie reagował na informacje o niewy-
wiązywaniu się strony ukraińskiej z przy-
jętych zobowiązań na rzecz zmniejsze-
nia zanieczyszczeń wód Bugu na terenie 
Ukrainy. Minister przedkładał Sejmo-
wi Rzeczypospolitej Polskiej nierzetel-
ne infor macje o stanie współpracy mię-
dzynarodowej na wodach granicznych 
Bu gu. Nie podjął także działań w celu 
ustanowienia pełnomocnika Rządu RP 
do spraw współpracy na wodach granicz-
nych z Ukrainą oraz nie przekazał stronie 
białoruskiej i ukraińskiej, ani też Komisji 
Europejskiej, przygotowanego w 2009 r. 
projektu umowy w sprawie utworzenia 
Międzynarodowej Komisji Ochrony 
i Użyt ko wania Zasobów Wodnych Zlew -
ni Bugu, przez co nie została zrealizowa-
na główna rekomendacja zawarta w „Pro-
jekcie pilotowym monitoringu i oceny ja-
kości wód w zlewni rzeki Bug”. 

18 Informacja o wynikach kontroli�pt.�Ochrona�wód�zlewni�rzeki�Bug�przed�zanieczyszczeniami�(kontrola  
międzynarodowa, sprawdzająca), nr ewid. P/15/083, s. 8.
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Ustalono także, iż Wojewoda Lubelski, 
jako przedstawiciel Rady Ministrów w wo-
jewództwie, w którym odcinek rzeki Bug 
o długości 363 km stanowi naturalną gra-
nicę pomiędzy Polską, Republiką Białorusi 
i Ukrainą, nie inicjował żadnych działań 
międzynarodowych ukierunkowanych  
na poprawę stanu czystości rzeki Bug.

NIK pozytywnie oceniła działania Wo-
je wódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Lublinie, który prowadził moni-
toring wód zlewni Bugu zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i wymogami RDW, 
a także zrealizował wniosek pokontrolny 
z 2006 r. dotyczący zamieszczania w ra-
portach o stanie środowiska w wojewódz-
twie lubelskim wniosków zmierzających 
do poprawy stanu wód Bugu.

Pozytywnie zostało także ocenione 
udzielenie stronie białoruskiej przez Na-
ro dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pomocy finanso-
wej na modernizację oczyszczalni ście-
ków w Brześciu (w wysokości ogółem 
5522,6 tys. zł), mającą na celu zmniejszenie 
zagrożenia ekologicznego wód zlewni Bugu 
przez dopływy po stronie białoruskiej.

Nieprawidłowości stwierdzone przez 
NIK w trakcie kontroli przeprowadzonej 
w 2015 r. były w większości przypadków 
opisane już podczas kontroli w 2006 r. 
Bezczynność, a także nieefektywność orga-
nów właściwych po stronie polskiej w spra-
wach ochrony wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami bezsprzecznie nega-
tywnie wpływały na możliwość poprawy 
sytuacji. Podjęcie zdecydowanych i właści-
wie skoordynowanych międzynarodowych 

działań jest koniecznością chwili – głównie 
ze względu na niemal całkowite zużycie 
techniczne oczyszczalni ścieków po ukra-
ińskiej stronie zlewni Bugu, skąd do rzeki 
wpływa największa masa zanieczyszczeń.

Przeprowadzona przez niemiecką firmę 
konsultingową na zlecenie władz ukraiń-
skich analiza w ramach projektu dorad-
czego pt. „Transgraniczna gospodarka 
wodna w zlewni rzek Bug i San” wskaza-
ła, że w ukraińskiej zlewni Bugu znajdo-
wało się 16 oczyszczalni ścieków, które 
były w bardzo złym stanie technicznym. 
Od czasu budowy tych instalacji (pocho-
dzących z lat 60. i 70. ub. wieku) nie pod-
jęto żadnych działań inwestycyjnych lub 
remontowych. Ten stan rzeczy powodu-
je, że większość trafiających tam ścieków 
(główny udział ma aglomeracja lwowska) 
nie była oczyszczana lub też była oczysz-
czana niecałkowicie19.

Biorąc pod uwagę wysokie koszty budo-
wy nowoczesnych, o dużej wydajności, in-
stalacji oczyszczania ścieków oraz aktualną 
sytuację polityczną i gospodarczą Ukrainy, 
można postawić tezę, że dla osiągnięcia 
dobrego stanu wód Bugu niezbędne wydaje 
się podjęcie międzynarodowych działań, 
w tym starań o pozyskanie środków finan-
sowych Unii Europejskiej na konieczne 
inwestycje, aby wody tej rzeki mogły od-
powiadać jakości wymaganej wskazania mi 
ramowej dyrektywy wodnej. 

Po zakończeniu kontroli, 21 kwietnia 
2016 r., odbyła się w Lublinie konferencja 
z udziałem szefów naczelnych organów 
kontroli Polski, Białorusi i Ukrainy, na 
której przedstawiono i omówiono wyniki  

19 <www.dreberis.com/admin/dblmages_Polnisch.Pdf>
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kontroli przeprowadzonych w trzech 
uczestniczących w niej krajach. Organiza-
torem konferencji była Najwyższa Izba 
Kontroli, a prezes Krzysztof Kwiatkowski 
szeroko omówił wyniki polskiej części 
kontroli. 

Na zakończenie spotkania szefowie NOK 
trzech krajów podpisali wspólny komu-
nikat podsumowujący wyniki kontroli 
oraz zawierający najistotniejsze wnioski. 
W komunikacie stwierdzono między in-
nymi, że jakość wody od 2006 r. nie po-
prawiła się znacząco z powodu niewystar-
czającej współpracy międzynarodowej, 
braku funduszy oraz długiego czasu podej-
mowania decyzji zarządczych. Wezwano 
władze krajów, przez które przepływa Bug, 
do podjęcia zdecydowanych działań na 
rzecz poprawy stanu czystości wód zlew-
ni rzeki. Najpoważniejszym problemem 
stojącym na drodze do tego celu jest brak 
funduszy niezbędnych do zbudowania od-
powiedniej infrastruktury technicznej, 
zwłaszcza w ukraińskiej części zlewni 

Bugu. Szacunki ekspertów wskazują, że 
potrzeby finansowe w tym zakresie wy-
noszą ponad 700 mln euro, dlatego też 
w komunikacie potwierdzono, że odpo-
wiednie władze trzech krajów powinny 
podjąć wysiłek pozyskania dodatkowych 
funduszy, w tym z międzynarodowych 
źródeł finansowania. 

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli 
oraz wielką, międzynarodową wagę pro-
blemu, uczestniczący w lubelskiej konfe-
rencji szefowie NOK wyrazili zdecydowa-
ną wolę kontynuowania współpracy w tym 
zakresie przez przeprowadzanie krajowych 
i wspólnych kontroli, jak również działania 
wynikające z wdrożenia zaleceń sformu-
łowanych przez naczelne organy kontroli 
trzech współuczestniczących państw20.

EDWARD LIS,
dyrektor Delegatury NIK
w Lublinie

20 <https://portal.nik.gov.pl/infonik/miedzynarodowe-oswiadczenie-ws-ochrony-bugu.html>

Słowa kluczowe: rzeka Bug, zlewnia rzeki, czystość wód, zanieczyszczenie, ramowa  
dyrektywa wodna

Key words: the River Bug, catchment area, quality of the waters, pollution, Water Framework  
Directive
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Rachunkowość i sprawozdawczość
Fundamentalne przepisy dotyczące fi-
nansów publicznych zawiera Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r.1 Ustawa zasadnicza normuje za-
sady finansów publicznych oraz sposób 
ustanawiania prawa zwykłego dotyczącego 
finansów publicznych. Zgodnie z art. 216 
ust.1 Konstytucji, środki finansowe na cele 
publiczne są gromadzone i wydatkowane 
w sposób określony w ustawie. 

Konstytucyjne unormowania zosta-
ły uszczegółowione w licznych aktach 

prawnych, pośród których głównym prze-
pisem jest ustawa z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych2 (dalej w skrócie: 
„ufp”). Zgodnie z art. 3 tej ustawy, finan-
se publiczne obejmują procesy związane 
z gromadzeniem środków publicznych 
oraz ich rozdysponowywaniem. Procesy 
te realizowane są w sektorze finansów pu-
blicznych. Tworzą go jednostki organiza-
cyjne wymienione w art. 9 ufp. Przepis 
ten wskazuje 15 typów jednostek, o zróż-
nicowanej formie organizacyjno-praw-
nej, tworzonych w formach określonych 

Sektor finansów publicznych

Przestrzeganie zasad rachunkowości

JANINA BIELAK

Finanse publiczne odgrywają w  systemie gospodarki rynkowej istotną rolę. Efekt 
działalności jednostek sektora finansów publicznych stanowi znaczną część produktu 
krajowego brutto, a ich aktywa i zobowiązania są znaczące w gospodarce narodowej. 
Zarządzanie nimi oraz gospodarowanie środkami publicznymi wymaga pozyskiwa-
nia informacji, w tym o alokacji, rozdziale i zużyciu tych środków. Informacji tych 
dostarcza rachunkowość jako system gromadzenia danych, ich przetwarzania i pre-
zentacji. Z uwagi na bieżącą sytuację gospodarczą, w tym występującą nierównowa-
gę finansów publicznych oraz podjęte przez Unię Europejską działania zmierzające 
do wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego 
w  państwach członkowskich, rola sprawozdań finansowych nabiera szczególnego 
znaczenia. Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych jednostek sek-
tora stanowi bowiem ważny element w procesie zarządzania finansami publicznymi.

1 Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
2 Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.
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w ustawie o finansach publicznych; mogą 
być one tworzone również na podstawie 
odrębnych ustaw.

Ustawa o finansach publicznych określa 
pięć form organizacyjno-prawnych: jed-
nostki budżetowe, samorządowe zakłady 
budżetowe, agencje wykonawcze, insty-
tucje gospodarki budżetowej i państwo-
we fundusze celowe. Zasady gospodarki 
finansowej tych jednostek, ze względu na 
ich odmienne powiązanie z budżetem, 
w swojej istocie są różne. Determinuje 
to zasady rachunkowości i sprawozdaw-
czości tych jednostek. 

Najbardziej typową formą organizacyjną 
państwowych i samorządowych instytucji 
sektora finansów publicznych są jednostki 
budżetowe. Pokrywają one swoje wydatki 
bezpośrednio z budżetu, a pobrane do-
chody odprowadzają na rachunek odpo-
wiednio dochodów budżetu państwa albo 
budżetu jednostek samorządu terytorial-
nego. Samorządowe zakłady budżetowe, 
instytucje gospodarki budżetowej i agen-
cje wykonawcze pokrywają koszty swojej 
działalności z uzyskiwanych przychodów 
własnych. Mogą również otrzymywać do-
tacje, natomiast część uzyskanej nadwyżki 
środków obrotowych lub zysku wpłacają 
do budżetu. Państwowy fundusz celowy 
stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, 
którym dysponuje minister albo inny organ 
wskazany w ustawie tworzącej fundusz. 
Przychody państwowego funduszu celo-
wego pochodzą ze środków publicznych, 
a koszty są ponoszone na realizację zadań 
państwowych.

Do sektora finansów publicznych zali-
czane są również jednostki utworzone na 
podstawie innych ustaw niż ustawa o fi-
nansach publicznych. Są to, na przykład, 
samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, uczelnie publiczne czy pań-
stwowe i samorządowe instytucje kultury.

Zasady rachunkowości i sprawozdawczo-
ści jednostek tworzących sektor finansów 
publicznych są niejednolite. Wprawdzie 
do wszystkich jednostek sektora zasto-
sowanie ma ustawa z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości3, to jednak dla części jed-
nostek ustanowiono szczególne zasady ra-
chunkowości, w tym odmienne obowiązki 
sprawozdawcze. 

Szczególne zasady rachunkowości do-
tyczą:

 • ewidencji wykonania budżetu,
 • ewidencji wykonania budżetu w ukła-
dzie zadaniowym,
 • ewidencji aktywów trwałych stanowią-
cych własność Skarbu Państwa lub jed-
nostek samorządu terytorialnego,
 • wyceny poszczególnych składników ak-
tywów i pasywów,
 • sporządzania sprawozdań finansowych 
oraz odbiorców tych sprawozdań. 
Zasady powyższe określone zostały 

w ustawie o finansach publicznych i wy-
danych na jej podstawie przepisach wy-
konawczych, to jest:

 • rozporządzeniu Ministra Finansów 
z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegól-
nych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, 

3 Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.
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jednostek budżetowych, samorządo-
wych zakładów budżetowych, państwo-
wych funduszy celowych oraz państwo-
wych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej4 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowości”);
 • rozporządzeniu Ministra Finansów 
z 25 października 2010 r. w sprawie 
zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla organów podatkowych jednostek sa-
morządu terytorialnego5;
 • zarządzeniu Ministra Finansów z 29 gru-
dnia 2015 r. w sprawie zasad rachun-
kowości i planów kont dla organów po-
datkowych podległych Ministrowi Fi-
nansów w zakresie poboru i rozliczenia 
podatków, opłat, wpłat z zysku przed-
siębiorstw państwowych, jednoosobo-
wych spółek Skarbu Państwa oraz ban-
ków państwowych, a także innych nie-
podatkowych należności budżetowych, 
do których poboru, ustalania lub określa-
nia są uprawnione organy podatkowe6.
Jednostki budżetowe i samorządowe 

zakłady budżetowe wyłączone zostały, 
na mocy art. 80 ustawy o rachunkowo-
ści, z obowiązku sporządzania sprawozdań 
finansowych określonych przepisami tej 
ustawy. Jednostki te sporządzają sprawoz-
dania finansowe w zakresie i według wzo-
rów określonych w rozporządzeniu w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości. 

Sprawozdania finansowe tych jednostek 
obejmują bilans, rachunek zysków i strat 
oraz zestawienie zmian w funduszu jed-
nostki, przy czym zdarzenia dotyczące 
państwowego funduszu celowego ujmu-
je się w księgach rachunkowych i wykazuje 
w sprawozdaniu finansowym jednostki 
obsługującej dysponenta tego funduszu. 
Państwowe jednostki budżetowe obsłu-
gujące dysponenta części budżetowej 
i dysponentów środków budżetu państwa 
drugiego stopnia sporządzają także łącz-
ne sprawozdania finansowe, będące sumą 
sprawozdań finansowych jednostek i pla-
cówek podległych dysponentom części bu-
dżetowej i dysponentom środków budżetu 
państwa drugiego stopnia oraz własnego 
sprawozdania finansowego, z odpowied-
nim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń 
dokonywanych między tymi jednostkami. 

Rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości zobowiązuje rów-
nież jednostki samorządu terytorialnego 
do sporządzenia sprawozdania finansowe-
go. Sprawozdanie to składa się z bilansu 
z wykonania budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego7 oraz łącznego bilansu, 
rachunku zysków i strat oraz zestawienia 
zmian w funduszu obejmujących dane wy-
nikające ze sprawozdań samorządowych 
jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych. Ponadto na za-
rząd jednostki samorządu terytorialnego 
nałożony został obowiązek sporządzenia 

4 Dz. U. z 2013 r. poz. 289, ze zm.
5 Dz. U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375.
6 Dz.Urz. MF poz. 94.
7 Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują sporządzenia bilansu wykonania  

budżetu państwa w takiej formie, do jakiej zobowiązane są jednostki samorządu terytorialnego.
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skonsolidowanego bilansu zawierającego 
informacje określone w rozporządzeniu 
w sprawie szczególnych zasad rachunko-
wości.

Na jednostki sektora finansów publicz-
nych nałożony również został obowiązek 
sporządzania sprawozdań budżetowych 
i w zakresie operacji finansowych, które 
są głównym źródłem informacji o prze-
biegu wykonania budżetu, jak również 
zarządzania długiem publicznym. Katalog 
jednostek zobowiązanych do sporządzania 
tych sprawozdań jest szerszy niż katalog 
jednostek zobowiązanych do stosowania 
szczególnych zasad rachunkowości 

Zasada kasowa i memoriałowa
Wykonanie budżetu przebiega według za-
sady kasowej, która określa moment uzna-
nia wykonania dochodów i wydatków. Do 
dochodów i wydatków budżetu danego 
roku zalicza się tylko te, które wystąpiły 
w postaci wpływów i rozchodów środków 
pieniężnych na rachunkach bankowych ob-
sługujących wykonanie budżetu państwa.

Ujęcie kasowe w księgach rachunko-
wych odnosi się do ewidencji wykonania 
budżetu oraz ewidencji w jednostkach bu-
dżetowych w zakresie rozpoznania do-
chodów i wydatków. Wynika to zarów-
no z ustawy o finansach publicznych, jak 
i rozporządzenia w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości. Rozporządzenie 
w § 3 i 5 stanowi, że ustalenie deficytu 
lub nadwyżki budżetu następuje na od-
rębnych kontach księgowych w zakresie 
faktycznie (kasowo) zrealizowanych do-
chodów i wydatków budżetu. Ponadto 
zgodnie z art. 40 ust.1 pkt 1 ufp, plany 
kont powinny uwzględniać, że dochody 
i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, 

niezależnie od rocznego budżetu, którego 
dotyczą. Ponadto ustęp drugi tego prze-
pisu stanowi, że należy również ujmować 
wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające 
płatność dochodów i wydatków, a w zakre-
sie wydatków i kosztów – także zaangażo-
wanie środków. Dyspozycja ta wskazuje, 
że nie można mówić o „czystej” zasadzie 
kasowej w stosunku do budżetu. 

Przeciwieństwem zasady kasowej jest 
zasada memoriałowa, wynikającą z art. 6 
ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią, 
operacje księgowane są w momencie nali-
czenia obciążenia, a nie wówczas gdy jest 
przyjmowana lub wydatkowana gotów-
ka. Wszystkie osiągane przez jednostkę 
przychody i koszty ją obciążające związa-
ne z tymi przychodami dotyczące danego 
roku obrotowego ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich zaistnie-
nia, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Stan majątku, wszelkie koszty i przy-
chody oraz fundusze i wynik finansowy 
rejestrowane są w ewidencji według zasady 
memoriałowej. Operacje gospodarcze uj-
mowane są zgodnie z terminami powstawa-
nia zobowiązań i należności, niezależnie od 
tego, kiedy te zobowiązania i należności są 
wykonywane pod względem płatniczym. 
Zasada ta dotyczy wszystkich jednostek 
sektora finansów publicznych.

Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli
W pierwszym kwartale 2015 r. Najwyższa 
Izba Kontroli zakończyła dwie kontrole do-
tyczące rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej: „Prawidłowość sprawozdań 
finansowych w wybranych jednostkach 
budżetowych oraz ksiąg rachunkowych 
stanowiących podstawę ich sporządze-
nia” (nr ewid. P/14/014) i „Stosowanie 
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rachunkowości memoriałowej oraz wy-
korzystanie informacji sprawozdawczych 
w administracji publicznej” (nr ewid. 
P/14/077). Kontrolą objęto 14 jednostek 
budżetowych, w tym: 5 ministerstw, 
7 urzędów wojewódzkich oraz 2 regionalne 
zarządy gospodarki wodnej. Celem kontroli 
była ocena prawidłowości ksiąg rachun-
kowych i sporządzanych na ich podstawie 
sprawozdań finansowych oraz ocena wy-
korzystania informacji zawartych w tych 
sprawozdaniach. W wyniku kontroli usta-
lono, że sprawozdania finansowe za 2013 r. 
sporządzone przez kontrolowane jednostki 
nie przedstawiały rzetelnie i jasno obrazu 
ich sytuacji majątkowo-finansowej. Tym 
samym nie spełniały funkcji informacyjnej, 
dokumentacyjnej, analitycznej ani kontrol-
nej. Niska jakość sprawozdań wynikała 
zarówno z błędów w sporządzaniu spra-
wozdań, jak i nieprawidłowości w pro-
wadzeniu ksiąg rachunkowych8. W każ-
dej z 14 skontrolowanych jednostek NIK 
stwierdziła nieprawidłowości. Skala tych 
nieprawidłowości, jak również badanie 
systemu kontroli zarządczej jednoznacznie 
wskazały, że ustanowione mechanizmy 
kontrolne nie stanowiły wystarczającej 
odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nie-
prawidłowości w prowadzeniu ksiąg ra-
chunkowych i sporządzaniu sprawozdań. 

Żadne ministerstwo, z wyjątkiem dwóch, 
ani żaden urząd wojewódzki nie sporzą-
dziły sprawozdania własnego jednostki 
obejmującego łącznie zdarzenia dotyczące 
obsługiwanych dysponentów części bu-
dżetowych i dysponenta III stopnia, co 
stanowiło naruszenie § 17 ust. 1 rozpo-
rządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. W związku z powyższym 
kierownik jednostki nie dysponował rze-
telną informacją o jej sytuacji majątko-
wo-finansowej, co w połączeniu z wystę-
pującymi licznymi nieprawidłowościami 
mającymi wpływ na sporządzone, choć 
niewymagane przepisami, sprawozdania 
„cząstkowe”9 powodowało wzrost ryzyka 
podjęcia błędnych decyzji zarządczych. 
We wszystkich kontrolowanych jednost-
kach wystąpiły błędy w prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych, w tym w 12 jednostkach 
w ewidencji majątku trwałego. Księgi ra-
chunkowe prowadzone były z narusze-
niem nadrzędnych zasad rachunkowo-
ści, to jest memoriału, współmierności, 
wiernego i rzetelnego obrazu, treści eko-
nomicznej, ciągłości bilansowej, ostroż-
nej wyceny, zakazu kompensat oraz kom-
pletności. Stwierdzone nieprawidłowości 
miały rozległy charakter i były istotne, 
dotyczyły gównie majątku trwałego, należ-
ności, zapasów i rezerw na zobowiązania.

8 Suma stwierdzonych nieprawidłowości stanowiła od 4,2% do 37,5% sumy bilansowej, od 42,0%  
do 86,0% średniej z sumy kosztów i przychodów oraz od 7,2% do 40,4% sumy funduszy własnych jednost-
ki, podczas gdy w założeniach kontroli przyjęto następujące progi istotności: od 1,5% do 2,0% sumy bilan-
sowej, 1,0% średniej z sumy przychodów i kosztów oraz 2,0% wartości funduszy własnych.

9 Sprawozdania „cząstkowe” to sprawozdania niewymagane przepisami i nieobejmujące wszystkich skład-
ników majątkowych i operacji jednostki budżetowej jako całości. Obejmowały one wyodrębnione operacje 
i majątek dotyczące np. tylko dysponenta części budżetowej lub tylko dysponenta III stopnia w ramach 
danej jednostki budżetowej. Wszystkie sporządzone przez jednostkę sprawozdania „cząstkowe” łącznie 
obejmowały cały majątek, jakim dysponowała jednostka budżetowa.
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W zakresie ewidencji i wyceny środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych nieprawidłowości polegały 
przede wszystkim na:

 • błędnym zaliczaniu poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych do kosztów bieżącej 
działalności, zamiast do wartości środ-
ków trwałych w budowie; było to wyni-
kiem między innymi braku rzetelnych 
działań kontrolowanych jednostek w za-
kresie rozpoznania charakteru zadania na 
etapie jego planowania, pozwalających na 
określenie, czy i w jakim zakresie obej-
muje ono prace remontowe, a w jakim 
modernizacyjne i dostosowanie do tego 
struktury finansowania;
 • podwójnym zaliczeniu kosztów przepro-
wadzonych robót budowlanych – zarów-
no do kosztów bieżących remontów, jak 
i nakładów inwestycyjnych; w trakcie 
kontroli ustalono, że w planie finanso-
wym kontrolowanej jednostki środki 
niezbędne do prowadzenia prac budow-
lanych ujmowane były w wydatkach 
bieżących, a w wyniku zdublowania 
zapisów księgowych przyrost majątku 
jednostki wykazany w sprawozdaniach 
finansowych znacznie przekraczał limity 
środków na wydatki majątkowe ustalone 
w jej planie finansowym;
 • nieprawidłowym naliczeniu amorty-
zacji i umorzenia w wyniku błędnego 
zakwalifikowania środków trwałych do 
grup Klasyfikacji Środków Trwałych, 
zastosowania niewłaściwej stawki amor-
tyzacyjnej lub odstąpienia od naliczania 
amortyzacji;
 • nieprawidłowym ujęciu w księgach ra-
chunkowych naliczonej amortyzacji, to 
jest na błędnych kontach księgowych 
lub z pominięciem ewidencji na kontach 

księgi głównej, w wyniku czego wystą-
piła niezgodność pomiędzy ewidencją 
analityczną i syntetyczną oraz zaniże-
nie kosztów funkcjonowania jednostki;
 • nieprawidłowym i nieterminowym roz-
liczeniu zakończonych inwestycji; 
 • wykazywaniu jako środki trwałe lub war-
tości niematerialne i prawne składników 
majątkowych nieodpowiadających ich 
definicjom ustawowym;
 • niekompletnym ujęciu środków trwa-
łych w księgach rachunkowych.
Stwierdzono również, że akcje i udzia-

ły 41 spółek z udziałem Skarbu Państwa 
nie były ujmowane w księgach rachunko-
wych jednostek, które sprawowały nad 
tymi składnikami majątkowymi kontrolę 
w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 
Wyniki kontroli NIK wskazały, że proble-
matyka ujmowania w księgach rachun-
kowych wartości udziałów i akcji spółek 
Skarbu Państwa jest niejednokrotnie skom-
plikowana, gdyż umowy będące podstawą 
ich nabycia lub objęcia zawierały zapisy 
dzielące wykonywanie praw majątkowych 
i korporacyjnych między różne organy, 
przyznając tym samym każdemu z tych 
organów częściowy nadzór nad spółkami. 
W związku z powyższym w Informacji 
o wynikach przedmiotowej kontroli NIK 
sformułowała wniosek de lege ferenda 
dotyczący określenia w rozporządzeniu 
Ministra Finansów w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości kryteriów przesądza-
jących o ujęciu w księgach rachunkowych 
jednostki budżetowej udziałów i akcji bę-
dących własnością Skarbu Państwa. 

W jednym przypadku ustalono, że nie 
dokonano wyceny posiadanych udzia-
łów z uwzględnieniem zasady ostroż-
ności, pomimo że nadzorowana spółka 
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w latach poprzedzających sporządzenie 
przez kontrolowaną jednostkę sprawoz-
dania finansowego ponosiła duże straty, 
a opracowany biznesplan wykazał zagro-
żenie utraty płynności przez spółkę i ko-
nieczność wniesienia dopłat. Choć wystą-
piły wskazane okoliczności, kontrolowana 
jednostka nie dokonała oceny prawdopo-
dobieństwa wpływu w przyszłości korzy-
ści ekonomicznych z tytułu posiadanych 
udziałów i nie oszacowała odpisu aktuali-
zującego ich wartość.

Wykazano także przypadki niedoko-
nania odpisów aktualizujących wartość 
zapasów. 

W kontrolowanych jednostkach wy-
stępowały zapasy między innymi: nie-
nadające się do wykorzystania na po-
trzeby jednostek, w nadmiernych ilo-
ściach, nierotujące, przeterminowane, 
zniszczone i inne, które utraciły swoją 
wartość użytkową, co uzasadniało utwo-
rzenie odpisów. Nieprawidłowości w za-
kresie ewidencji zapasów dotyczyły też 
braku zgodności pomiędzy ewidencją 
analityczną i syntetyczną oraz ujmowa-
nia i wykazywania w aktywach zapasów 
nieistniejących. 

Kolejny obszar ewidencji, w którym 
stwierdzono istotne błędy, obejmował 
należności. Ujawnione nieprawidłowo-
ści polegały na:

 • niespisaniu należności nieściągalnych, 
przedawnionych i niezasadnych (nieist-
niejących, bez tytułu prawnego), w wy-
niku czego w aktywach wykazywano 
nierealny stan należności;
 • niezaksięgowaniu należności dochodzo-
nych na drodze sądowej;
 • księgowaniu należności i przychodów, 
z  naruszeniem zasady memoriału, 

w  niewłaściwym okresie sprawoz-
dawczym;
 • niezaksięgowaniu rozliczenia dotacji, 
pomimo że jednostka dotowana przed-
łożyła sprawozdanie z jej wykorzystania;
 • nienaliczeniu lub nieprawidłowym usta-
leniu kwoty odsetek z tytułu nietermi-
nowych płatności;
 • nieutworzeniu odpisów aktualizują-
cych wartość należności, z uwzględ-
nieniem stopnia prawdopodobieństwa 
ich zapłaty; w kontrolowanych jednost-
kach występowały należności znacznie 
przeterminowane, kwestionowane przez 
dłużników, w większości dochodzone 
na drodze sądowej i egzekucyjnej, przy 
czym proces windykacji był bezskutecz-
ny; stanowiło to przesłanki do dokonania 
odpisów aktualizujących.
W większości kontrolowanych jednostek 

nie opracowano ani nie przeprowadzono 
procedury oszacowania, z uwzględnieniem 
stopnia prawdopodobieństwa zapłaty, re-
zerw na przyszłe zobowiązania, będące 
między innymi skutkiem toczących się 
postępowań sądowych. 

Wobec jednostek toczyły się postępo-
wania sądowe o zapłatę z różnych tytułów, 
w niektórych wypadkach wydane zostały 
nieprawomocne wyroki sądowe nakazu-
jące zapłatę w imieniu Skarbu Państwa. 

W ocenie NIK, wydane wyroki, choć 
nieprawomocne, wskazują na wysokie 
prawdopodobieństwo konieczności za-
płaty w przyszłości zasądzonych kwot. 
Nieutworzenie rezerw na zobowiązania 
spowodowało niekompletne wykazanie ich 
stanu oraz zaniżenie wysokości kosztów 
w sprawozdaniach finansowych. Stanowiło 
to naruszenie art. 35d ust.1 pkt 1 usta-
wy o rachunkowości, zgodnie z którym, 
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rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym 
stopniu prawdopodobieństwa zapłaty przy-
szłe zobowiązania, których kwotę można 
wiarygodnie oszacować, będące między 
innymi skutkiem toczących się postępo-
wań sądowych, a także naruszenie zasad 
kompletności oraz wiernego i rzetelnego 
obrazu, wyrażonych w art. 4 ust. 1 i art. 20 
ustawy o rachunkowości.

NIK stwierdziła również nieprawidło-
wości w organizacji systemu rachunko-
wości, w tym w dokumentacji opisującej 
przyjęte zasady rachunkowości. 

Występowały także przypadki przepro-
wadzenia inwentaryzacji majątku z naru-
szeniem zasad określonych w ustawie o ra-
chunkowości. Jakość sprawozdań obniżały 
też błędy w ich sporządzaniu, polegają-
ce głównie na niewłaściwej kwalifikacji 
i prezentacji należności długoterminowych 
i krótkoterminowych. 

Ponadto nie wykazywano rzeczywiste-
go – występującego na dzień bilansowy 
– stanu środków pieniężnych zgromadzo-
nych na rachunkach bankowych do obsłu-
gi dochodów i wydatków, ze względu na 
ujęcie w księgach rachunkowych danego 
roku operacji zaliczanych do tak zwanego 
okresu przejściowego, dokonanych w na-
stępnym roku obrotowym.

Wykazane nieprawidłowości w prowa-
dzeniu ksiąg rachunkowych wskazują, że 
jednostki budżetowe nie przykładają nale-
żytej wagi do prowadzenia rachunkowości 
w zakresie wykraczającym poza potrzeby 
sprawozdawczości budżetowej. 

Zdaniem NIK, negatywny wpływ na 
prawidłowość ksiąg rachunkowych i spo-
rządzanych na ich podstawie sprawoz-
dań finansowych miały również niepre-
cyzyjne przepisy oraz niewystarczające 

przygotowanie merytoryczne pracowni-
ków pionów finansowo-księgowych. 

NIK w 2016 r. przeprowadziła kolej-
ną kontrolę związaną z systemem spra-
wozdawczości pt. „Zapewnienie jawno-
ści i przejrzystości finansów publicznych 
przez system sprawozdawczości” (nr ewid. 
P/15/015). Jej celem była odpowiedź na 
pytanie, czy szeroko rozumiana sprawoz-
dawczość finansowa zapewnia jawność 
i przejrzystość finansów publicznych. 
Badano nie tylko prawidłowość ksiąg ra-
chunkowych i sprawozdań finansowych, 
lecz również prawidłowość sprawozdań 
budżetowych i innych o charakterze fi-
nansowym. Istotą była ocena, czy zakres 
danych prezentowanych w sprawozdaniach 
jest wystarczający i odpowiedni do po-
trzeb zarządzania finansami publicznymi. 
Sporządzenie informacji o wynikach tej 
kontroli i ich udostępnienie do publicz-
nej wiadomości planowane jest na drugi 
kwartał 2016 r.

Podsumowanie
Obowiązujące w Polsce przepisy o rachun-
kowości i sprawozdawczości sektora pu-
blicznego to skomplikowane i niejednolite 
w ramach sektora przepisy, zawarte w usta-
wach, rozporządzeniach i zarządzeniach. 
System sprawozdawczości obejmuje spra-
wozdania finansowe, budżetowe i doty-
czące operacji finansowych. 

Wyniki kontroli NIK wskazały, że księgi 
rachunkowe w zakresie wykraczającym 
poza potrzeby sprawozdawczości bu-
dżetowej zawierają liczne błędy, a spo-
rządzonych sprawozdań finansowych 
nie można uznać za wiarygodne źródło 
informacji. Tym samym sprawozdania te, 
ze względu na ich niską jakość, nie mogły 
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być wykorzystane w procesie zarządzania 
finansami publicznymi. W ocenie NIK, ko-
nieczne jest podjęcie skutecznych działań 
w celu poprawy wiarygodności zarówno 
prowadzonych ksiąg, jak i sprawozdań fi-
nansowych sporządzanych przez państwo-
we jednostki budżetowe. Tym bardziej, 
że w Unii Europejskiej trwają prace nad 
opracowaniem europejskich standardów 
rachunkowości sektora publicznego, któ-
rych zastosowanie pozwoli na ujednolicenie 
zasad rachunkowości i sprawozdawczości 
jednostek sektora, tak aby sprawozdania te 

stały się narzędziem umożliwiającym do-
konywanie niezbędnych analiz i porównań 
w celu podejmowania decyzji finansowych 
i właściwego gospodarowania środkami 
publicznymi. Jednak warunkiem takiego 
wykorzystania sprawozdań finansowych 
jest właściwa ich jakość.

JANINA BIELAK,
Departament Budżetu  
i Finansów NIK

Słowa kluczowe: zasady rachunkowości, sektor finansów publicznych, jednostka budżetowa, 
sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość

Keywords: budgetary unit, budget accounting, reporting, public finance sector, principles  
of accounting, revenues and expenditures
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Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowot-
nych odpowiadających wymaganiom ak-
tualnej wiedzy medycznej – jak stanowi 
art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta1. Zapewnieniu 
tego prawa służy między innymi rzetelne 
prowadzenie dokumentacji medycznej2, 
która jest źródłem informacji o pacjencie. 
Właściwe dokumentowanie wszystkich 

istotnych informacji w indywidualnej do-
kumentacji medycznej pacjenta3, związa-
nych z jego leczeniem, jest obowiązkiem 
wynikającym z przepisów prawa. Proces 
ten ma istotne znaczenie, ponieważ nie 
tylko odzwierciedla czynności podejmowa-
ne wobec pacjenta przez personel medycz-
ny, lecz także stanowi formę wzajemnego 
przekazywania informacji o jego stanie 

Proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia

Tworzenie i udostępnianie 
dokumentacji medycznej

MARIA M. GOSTYŃSKA

Procedura tworzenia i  udostępniania dokumentacji medycznej nie była do tej pory 
przedmiotem odrębnego badania Najwyższej Izby Kontroli. Z rozpoznania przedkon-
trolnego wynikało natomiast, że sposób prowadzenia tej dokumentacji odbiega od obo-
wiązujących standardów oraz że pacjenci mają trudności z dostępem do niej w sytuacji 
gdy zamierzają kontynuować leczenie w innej placówce leczniczej lub na jej podstawie 
chcą wykazać, że lekarz popełnił błąd w procesie leczenia. Biorąc pod uwagę powyższe 
okoliczności, NIK podjęła kontrolę koordynowaną mającą na celu zbadanie oraz ocenę 
rzetelności i  zgodności z  prawem tworzenia dokumentacji medycznej pacjentów,  
a także jej udostępniania wszystkim uprawnionym.

1 Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186); zwana 
dalej „upp”.

2 Artykuł został napisany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Tworzenie�i�udostępnianie�dokumentacji�
medycznej, nr ewid. 199/2015/P/15/061/KZD, maj 2016 r.

3 Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta (zwana dalej w skrócie „dokumentacją medyczną”  
lub „dokumentacją”, lub „DM”. Przez dokumentację medyczną należy rozumieć określone ustawowo 
dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjentów i/lub udzielonych im świadczeń 
zdrowotnych. Dokumentację medyczną tworzą m.in. „historia zdrowia i choroby”, „historia choroby”, 
„karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej”.
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zdrowia w trakcie procesu diagnostycz-
no-terapeutycznego.

Nieprzestrzeganie obowiązku dokony-
wania wymaganych wpisów, szczególnie 
w sytuacji gdy z dokumentacji korzysta 
więcej niż jeden lekarz, utrudnia rzetelną 
analizę problemów zdrowotnych pacjenta, 
a także zwiększa ryzyko nierozpoznania 
wczesnych stanów chorobowych. W kolej-
nym etapie leczenia może utrudnić ocenę 
progresji choroby lub efektów leczenia, 
którą przeprowadza się porównując ak-
tualny stan zdrowia pacjenta z wynikiem 
wcześniejszych badań.

W postępowaniu sądowym (cywilnym 
lub karnym) dokumentacja stanowi ma-
teriał dowodowy. Wadliwie prowadzona 
dokumentacja wpływa na wydłużenie 
procesu cywilnego w sprawie o odszko-
dowanie za błąd medyczny lub procesu 
karnego w sprawie o narażenie życia lub 
zdrowia pacjenta. To na jej podstawie pa-
cjent musi wykazać, że lekarz popełnił 
błąd, a lekarz dowodzi swojej niewinności. 
Powinna być zatem sporządzana rzetelnie, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawnymi.

Wpisu do dokumentacji medycznej 
powinno się dokonywać niezwłocznie 

po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, 
w sposób czytelny i w porządku chrono-
logicznym, a każdy wpis musi zawierać 
oznaczenie osoby, która go dokonała (imię 
i nazwisko, tytuł zawodowy, specjalizację, 
numer prawa wykonywania zawodu, pod-
pis). Wpis wprowadzony do dokumentacji 
medycznej nie może być z niej usunięty, 
a jeśli został błędnie dokonany, to musi być 
zamieszczona przy nim adnotacja o przy-
czynie błędu oraz data i oznaczenie osoby 
sporządzającej tę adnotację (tj. jej imię 
i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane spe-
cjalizacje, numer prawa wykonywania za-
wodu, podpis)4. Strony w dokumentacji 
prowadzonej w postaci papierowej muszą 
być numerowane i stanowić chronologicz-
nie uporządkowaną całość5.

Obecnie dokumentację medyczną można 
prowadzić w postaci papierowej lub elek-
tronicznej6, ale po 31 grudnia 2017 r. po-
winna być wystawiana wyłącznie w po-
staci elektronicznej7. Zmiany te wynikają 
z ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia8. Zgodnie z założeniem, taka forma 
dokumentacji ma zapewnić sprawniejszy, 
lepszy i szybszy dostęp do potrzebnych 
informacji zarówno personelowi medycz-
nemu, jak i samym pacjentom.

4 § 4 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
5 § 5 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
6 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), które weszło w życie z dniem 23.12.2015 r. 
i zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 177, ze zm.); utraciło moc z dniem 
23.12.2015 r. (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie DM”).

7 Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) będzie wykorzystywana przez budowany na zlecenie  
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) ogólnopolski System Informacji Medycznej.

8 Ustawa z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.). 
Art. 56 tej ustawy (dalej w skrócie: „usioz”) stanowi, że „Do dnia 31 grudnia 2017 r. elektroniczna doku-
mentacja medyczna może być wystawiana w postaci papierowej lub elektronicznej”.
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Spośród 24 kontrolowanych świadcze-
niodawców9 21 podmiotów prowadziło 
dokumentację medyczną z naruszeniem 
wymogów określonych w przepisach praw-
nych10. Stwierdzone nieprawidłowości do-
tyczyły nie tylko kwestii formalnych, ale 
w części przypadków świadczyły o braku 
należytej staranności w dokumentowaniu 
procesu diagnozowania i leczenia pacjen-
tów (co mogło skutkować nieprawidłowym 
jego przebiegiem). 

Kontrola 1730 indywidualnych kart 
dokumentacji medycznej11 wykazała, że 
tylko 26,5% (458 kart) z nich było spo-
rządzonych prawidłowo, to znaczy speł-
niały one wszystkie wymagania określone 
przepisami12. Natomiast w 73,5% przy-
padków stwierdzono uchybienia, w tym 
w 24,2% dokumentacji (418 kart) znajdo-
wało się ponad pięć uchybień różnego ro-
dzaju13, co spowodowało ocenę sposobu ich 

prowadzenia jako nieprawidłowy, a 49,4% 
dokumentacji (854 karty) zawierało do 
pięciu rodzajów uchybień, niezależnie od 
tego, ile razy dane uchybienie wystąpiło. 

Najczęściej występującymi uchybienia-
mi były: brak rozpoznania wstępnego, brak 
adnotacji o przebytych poważnych choro-
bach, o chorobach przewlekłych, brak lub 
niepełna autoryzacja wpisów lekarskich, 
niewpisywanie lub niedołączanie wyników 
badań, brak numeracji stron DM, niepra-
widłowa korekta błędnych wpisów bądź 
wpisy nieczytelne14.

Najlepiej prowadzono dokumenta-
cję medyczną w zakładach opiekuńczo-
-leczniczych, w których 62,5% badanej 
dokumentacji (tj. 200 spośród 320 kart) 
spełniało wszystkie wymagania określone 
przepisami, a w 37,5% (120 kart) wykryto 
do pięciu rodzajów uchybień. Nie stwier-
dzono nieprawidłowego prowadzenia kart.

9 Tylko w przypadku trzech świadczeniodawców w badanej dokumentacji medycznej nie stwierdzono żadnych 
uchybień (dotyczyło to dwóch szpitali i jednego zakładu opiekuńczo-leczniczego, zwanego dalej „ZOL”).

10 Upp i rozporządzenie w sprawie DM z 21 grudnia 2010 r. (obowiązywało w okresie objętym kontrolą, 
tj. od 2013 r. do września 2015 r. i zostało uchylone z dniem 23.12.2015 r.).

11 Zbadano 1730 indywidualnych dokumentacji medycznych pacjentów (kart „historii choroby” oraz kart 
„historii zdrowia i choroby”), w tym 480 kart pacjentów hospitalizowanych, 930 kart pacjentów leczonych 
w trybie ambulatoryjnym (w tym przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – 240 kart i specjalistów 
z zakresu kardiologii, neurologii i ortopedii – 690 kart) oraz 320 kart pacjentów leczonych w trybie stacjo-
narnym w ramach opieki długoterminowej (w zakładach opiekuńczo-leczniczych).

12 Według kryteriów przyjętych dla tej kontroli. Prowadzone karty oceniano jako: prawidłowe – gdy wszyst-
kie przyjęte do oceny wymagania (24 wymagania) wynikające z obowiązujących przepisów były speł-
nione; prawidłowe z uchybieniami – gdy stwierdzono do pięciu rodzajów uchybień (np. brak autoryzacji 
wpisów, numeracji stron – niezależnie od tego, ile razy dane uchybienie wystąpiło); nieprawidłowe – gdy 
stwierdzono więcej niż pięć rodzajów uchybień.

 Oceny łącznej prowadzenia kart pacjentów dokonano według następujących kryteriów:
 – ocena pozytywna – gdy do 10% badanych kart prowadzonych było z uchybieniami,
 – ocena negatywna – gdy więcej niż 10% badanych kart było prowadzonych nieprawidłowo,
 – w pozostałych przypadkach prowadzenie kart oceniano jako pozytywne z nieprawidłowościami.
13 Uchybieniem był np. brak: autoryzacji spisów lekarskich, opisów lub wyników badań diagnostycznych, 

numeracji stron, wpisów o przebytych poważnych chorobach i/lub chorobach przewlekłych, rozpoznania 
choroby.

14 Za nieczytelne uznano wpisy, których nie mogła odczytać osoba wyznaczona przez kierownika jednostki 
kontrolowanej do udziału w badaniu dokumentacji medycznej.
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W lecznictwie stacjonarnym 52,5% do-
kumentacji medycznej prowadzono prawi-
dłowo (252 spośród 480 kart), to jest bez 
żadnych uchybień, a w 47,1% dokumentacji 
(226 kart) stwierdzono do pięciu rodzajów 
uchybień. Natomiast 0,4% dokumentacji 
(2 karty) prowadzono nieprawidłowo, gdyż 
znaleziono w niej powyżej pięciu rodza-
jów uchybień.

Najwięcej uchybień ujawniono w lecz-
nictwie ambulatoryjnym, w którym aż 
44,7% badanej dokumentacji (416 spo-
śród 930 kart) prowadzono nieprawidło-
wo, a w 54,6% dokumentacji (508 kart) 
stwierdzono do pięciu rodzajów uchybień. 
Tylko 0,7% dokumentacji (sześć kart) speł-
niało wszystkie wymagania określone prze-
pisami.

Ustalono, że dokumentacja medyczna 
była sporadycznie kontrolowana przez kie-
rujących jednostkami kontrolowanymi (lub 
przez inne wyznaczone osoby) pod kątem 
prawidłowego jej prowadzenia.

Prowadzenie dokumentacji medycznej 
w lecznictwie ambulatoryjnym
Analiza 930 kart dokumentacji medycz-
nej15 wykazała, że skala stwierdzonych 
nieprawidłowości w jej prowadzeniu była 
bardzo zróżnicowana w poszczególnych 
poradniach (POZ, kardiologicznej, neuro-
logicznej i ortopedycznej) w obrębie danej 
przychodni, jak i między przychodniami 
objętymi kontrolą.

Na przykład, u jednego ze świadcze-
niodawców – spośród ogółem 120 ana-
lizowanych historii zdrowia i choroby 
– 111 (92,5%) prowadzonych było nie-
prawidłowo, w tym przez lekarza POZ 
– 29 spośród 30 analizowanych (tj. 96,7%) 
i przez lekarzy specjalistów – 82 spośród 
90 analizowanych (tj. 91%).

Żadna dokumentacja medyczna two-
rzona i prowadzona przez lekarzy POZ 
(240 kart) nie spełniała wszystkich wy-
magań określonych przepisami. W tym 
83 karty (34,6%) prowadzone były niepra-
widłowo. W pozostałych 157 dokumen-
tacjach (65,4%) stwierdzono uchybienia 
(do pięciu rodzajów uchybień, niezależnie 
od tego, ile razy ono wystąpiło). 

Analiza dokumentacji sporządzanej 
przez lekarzy specjalistów (690) wy-
kazała, że tylko 6 kart (0,9%) spełniało 
wszystkie wymagania określone przepi-
sami i aż 333 karty (48,2%) prowadzo-
ne były nieprawidłowo. W pozostałych 
351 dokumentacjach (50,9%) stwierdzono 
uchybienia (do pięciu rodzajów uchybień).

W dokumentacji prowadzonej przez 
lekarzy POZ brakowało, na przykład, 
informacji o  przebytych chorobach 
(w 62,5% DM), pobytach w szpitalu 
(w 65,4% DM), zabiegach lub operacjach 
(w 78,8% DM), o chorobach przewlekłych 
(w 29,2% DM)16, o wzroście i masie ciała 
(w 83,8%). Strony nie były ponumerowane 
w 14,5% kart badanej dokumentacji, wpisy 

15 W toku kontroli analizowano indywidualną dokumentację medyczną pacjentów w ośmiu przychodniach 
wielospecjalistycznych – łącznie 930 historii zdrowia i choroby, w tym 240 dokumentacji pacjentów leczo-
nych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i 690 dokumentacji pacjentów leczonych przez 
lekarzy specjalistów (kardiologii, neurologii i ortopedii – AOS).

16 Lub informacji, że takie zdarzenia nie miały miejsca.
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były nieczytelne w 12,9% przypadków, 
a w 15,4% kart korekty błędów dokona-
no niezgodnie z wymaganiami. Natomiast 
w dokumentacji tworzonej przez lekarzy 
specjalistów wspomniane nieprawidłowo-
ści stwierdzono – odpowiednio – w 72%, 
70,7%, 84,9%, 50%, 87,2%, 13%, 8,7%, 
27,4% badanej dokumentacji17.

Nieczytelne i niekompletne wpisy w do-
kumentacji medycznej mogą stanowić za-
grożenie dla pacjenta (np. w sytuacji na-
głego pogorszenia się jego stanu zdrowia 
i konieczności udzielenia natychmiastowej 
pomocy lekarskiej), a także mieć wpływ 
na jego dalsze leczenie. Wpis powinien 
być więc czytelny i zrozumiały nie tylko 
dla lekarza, który go dokonuje, ale także 
dla każdej osoby sprawującej opiekę nad 
pacjentem.

Analiza poszczególnych kart historii 
zdrowia i choroby pokazała, że do wy-
jątkowych należały sytuacje, gdy wpisów 
dokonywał jeden lekarz, w przeważają-
cej większości wpisów dokonywało kilku, 
nawet siedmiu lekarzy. Prowadzenie do-
kumentacji w sposób nieczytelny bądź 
niepełny, bez zapisu niezbędnych infor-
macji dotyczących pacjenta, powoduje, 
że kolejny lekarz udzielający świadczeń 
musi uzupełnić wywiad o brakujące w do-
kumentacji elementy, co może wydłużać 
czas udzielenia świadczenia.

Kontrola wykazała również liczne przy-
padki zlecenia pacjentom (głównie przez 
lekarzy POZ) badań diagnostycznych, za-
biegów lub konsultacji, przy jednoczesnym 

braku odnotowania bądź załączenia wy-
ników tychże zleceń w dokumentacji me-
dycznej. Ustalono, że w skrajnych przypad-
kach lekarz udzielił 11 zleceń, natomiast 
w dokumentacji nie było opisu wyniku 
któregokolwiek z nich. W celu zapew-
nienia realizacji obowiązku prowadzenia 
dokumentacji medycznej w sposób od-
zwierciedlający przebieg procesu diagno-
styczno-terapeutycznego lekarze powinni 
przestrzegać obowiązku załączenia lub od-
notowania wyników zleceń w dokumen-
tacji medycznej.

Opisane postępowanie może świadczyć 
o niewłaściwej współpracy pomiędzy leka-
rzem a pacjentem, która warunkuje sku-
teczność procesu terapeutycznego.

Dokumentacja medyczna 
w lecznictwie stacjonarnym
W toku kontroli przeanalizowano łącznie 
480 historii choroby18 pacjentów hospitali-
zowanych w ośmiu szpitalach (w klinikach/
oddziałach kardiologii, neurologii, chirur-
gii i ortopedii). Uchybienia stwierdzono 
w 47,5% przypadków. W 12,3% badanej 
dokumentacji wpisy lekarzy nie były au-
toryzowane, a w 20,2% kart nie podano 
specjalizacji lekarzy dokonujących wpisów 
i udzielających świadczeń zdrowotnych. 
Brak prawidłowej autoryzacji wpisów lub 
niekompletne dane identyfikujące perso-
nel medyczny uniemożliwiają przypisanie 
odpowiedzialności za leczenie pacjenta.

Korekty błędnych wpisów zgodnie 
z wymogami dokonano tylko w 57,7% 

17 Obowiązek dokonania tych wpisów wynikał z § 42 ust. 3 pkt 1-4 uchylonego rozporządzenia w sprawie DM.
18 W tym 320 dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych do 31.12.2014 r. i 160 dokumentacji 

pacjentów hospitalizowanych w czasie trwania kontroli.
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zbadanych przypadków, a prawidłową nu-
merację stron zawierało tylko 71,5% kart 
(stwierdzono m.in. przypadek, że doku-
mentacja pacjenta zawierała ok. 300 nienu-
merowanych i nieuporządkowanych chro-
nologicznie kart, datowanych od 2011 r. 
i wpiętych do segregatora, z którego łatwo 
można je usunąć).

Na przykład, w jednym ze szpitali doku-
menty w jednej z historii choroby zawierały 
podwójną numerację od s. 28 do 56 i s. 59, 
w innej historii choroby brakowało stron 
od 83 do 88, a w 18 zakończonych indy-
widualnych dokumentacjach medycznych 
(45% skontrolowanych) nie ponumerowano 
wszystkich stron.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę 
na zróżnicowaną częstość wprowadzania 
wpisów lekarskich do dokumentacji pa-
cjentów hospitalizowanych. Pierwszego 
wpisu w  dokumentacji dokonywano 
wprawdzie najczęściej w dniu przyjęcia 
pacjenta na oddział (86,5% badanej DM), 
ale kolejne dokonywane były już z różną 
częstością – raz na dwa do nawet 14 dni. 
W jednym ze szpitali klinicznych stwier-
dzono także przypadek, że w dokumenta-
cji medycznej pacjenta hospitalizowanego 
24 dni nie było żadnego wpisu dotyczącego 
jego pobytu w tym szpitalu, a w historii 
choroby innego pacjenta tego szpitala le-
karz dokonał pierwszego wpisu wyrazem 
„operacja” dopiero w piątym dniu poby-
tu w szpitalu (średnia częstość kolejnych 
wpisów lekarskich w jego dokumentacji 

wynosiła 3,7 dnia). Niesystematyczne 
wprowadzanie wpisów odnoszących się 
do codziennych obserwacji chorego i udzie-
lonych świadczeń zdrowotnych świadczy 
o braku rzetelnego dokumentowania mo-
nitorowania procesu terapeutycznego. 

Świadczeniodawcy nie przestrzegali po-
nadto obowiązku wystawiania kart infor-
macyjnych z pobytu pacjentów w szpitalu, 
a w przypadku zakończenia hospitalizacji 
z powodu zgonu pacjenta w kartach infor-
macyjnych nie zamieszczano wszystkich 
wymaganych informacji, w tym o wyko-
naniu lub niewykonaniu sekcji zwłok wraz 
z uzasadnieniem podjętej decyzji (brak 
tych adnotacji stwierdzono w 55% doku-
mentacji pacjentów hospitalizowanych). 

Zdarzało się, że w dokumentacji medycz-
nej niektórych hospitalizowanych pacjen-
tów znajdowała się część dokumentacji in-
nego chorego (np. wyniki badań), co mogło 
prowadzić do niewłaściwej interpretacji 
stanu pacjenta na podstawie dokumentów, 
które go nie dotyczą. W przypadku udo-
stępnienia takiej dokumentacji pacjento-
wi mogłoby dojść do naruszenia ochrony 
danych wrażliwych innej osoby. 

Dokumentacja medyczna 
w stacjonarnej opiece długoterminowej
Analiza indywidualnej dokumentacji 
medycznej 320 pacjentów19 wykazała, 
że pierwszego wpisu do dokumentacji 
o przyjęciu pacjenta do zakładu20 dokona-
no w 252 historiach w dniu jego przyjęcia, 

19 Badano dokumentację 320 pacjentów przebywających w ośmiu zakładach opieki długoterminowej, w tym 
160 pacjentów przebywających w zakładzie do 31.12.2014 r. i 160 pacjentów przebywających w zakła-
dzie w czasie trwania kontroli.

20 Zakład opieki długoterminowej – zwany dalej także „zakładem” lub „ZOL”.
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a w 39 przypadkach (12,2%) po dwóch 
i więcej dniach; w 260 dokumentacjach 
(81,3%) częstość wpisów lekarskich w do-
kumentacji wynosiła raz na trzy do sied-
miu dni, w 49 (15,3%) – raz na osiem do 
czternastu dni, a w 8 kartach – powyżej 
czternastu dni (2,5%). Najdłuższa przerwa 
między wpisami w 119 kartach (37,2%) 
wynosiła do czterech dni, w 154 kartach 
(48,1%) – do czternastu dni i w 47 kartach 
(14,7%) powyżej dwóch tygodni.

Przyczyną takiego stanu rzeczy była 
– według wyjaśnień składanych w toku 
kontroli – przyjęta praktyka, polegająca 
na niedokumentowaniu badań lekarskich 
pacjentów jeśli nie była potrzebna modyfi-
kacja leczenia i zasad opieki nad pacjentem.

W świetle obowiązujących przepisów 
prawnych21, stosowana w ZOL praktyka 
była nieprawidłowa, przepis ten nie uza-
leżnia bowiem dokonania wpisu od zmiany 
w procesie leczenia i opieki nad pacjentem, 
a stan jego zdrowia powinien być odpo-
wiednio monitorowany i dokumentowany. 
Stosownie do wymagań w zakresie udziela-
nia gwarantowanych świadczeń w ramach 
opieki długoterminowej, „aktualna ocena 
pacjenta, potwierdzona datą, pieczątką 
i podpisem lekarza przeprowadzającego ba-
danie kontrolne powinna być dokonywana 
nie mniej niż dwa razy w tygodniu”. Brak 
odnotowania wszystkich badań lekarskich 
w dokumentacji medycznej nie pozwa-
la na jednoznaczną weryfikację faktu ich 

wykonania i ocenę stanu zdrowia wszyst-
kich pacjentów ZOL z częstotliwością co 
najmniej dwa razy w tygodniu.

W 39 historiach choroby (12,2%) wpisy 
lekarskie były nieczytelne, a w 15 przy-
padkach nie wszystkie były autoryzowane. 
Na przykład w jednym z ZOL stwierdzo-
no, że w 40 badanych dokumentacjach 
w 39 przypadkach fragmenty wpisów były 
nieczytelne.

Udostępnianie 
dokumentacji medycznej
Obecnie obowiązujące przepisy nie precy-
zują, w jakiej formie (ustnej czy pisemnej) 
pacjenci i/lub osoby przez nich upoważ-
nione (dalej: „pacjenci”) oraz inne pod-
mioty22 (np. ZUS, sąd, prokuratura, towa-
rzystwa ubezpieczeniowe) mogą ubiegać 
się o udostępnienie im dokumentacji me-
dycznej, to jest czy mają składać wnio-
ski na piśmie, czy wystarczy ustna proś-
ba. W związku z powyższym niektórzy 
świadczeniodawcy udostępniali DM pa-
cjentom na podstawie ich ustnych próśb 
(które nigdzie nie były odnotowywane) 
lub na podstawie wniosków złożonych 
na piśmie (według wzoru opracowanego 
przez świadczeniodawcę).

Rejestr wniosków złożonych na piśmie 
przez pacjentów oraz przez inne pod-
mioty o udostępnienie DM prowadziło 
tylko 14 świadczeniodawców. Pozostali 
nie rejestrowali wniosków lub ich wpływ 

21 Określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
(Dz. U. poz. 1480, ze zm.), wcześniej – załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30.08.2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej (Dz. U. nr 140, poz. 1147, ze zm.).

22 Podmioty wymienione w art. 26 ust. 3 upp.
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ewidencjonowany był w ogólnej księdze 
pism przychodzących. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
DM, świadczeniodawcy powinni udostęp-
niać dokumentację medyczną wniosko-
dawcom „bez zbędnej zwłoki”23. Pojęcie to 
nie jest jednoznacznie zdefiniowane, dla-
tego też 10 świadczeniodawców określiło 
czas udostępnienia DM według własnego 
uznania. Niektórzy z nich ograniczyli się 
do stwierdzenia (np. w regulaminie or-
ganizacyjnym, zarządzeniach, instruk-
cjach), że dokumentację udostępnia się 
„bez zbędnej zwłoki”, „w terminie usta-
lonym z wnioskodawcą” lub „w terminie 
zgodnie z Kodeksem postępowania admi-
nistracyjnego”, a inni określali liczbę dni na 
realizację wniosku (np. „w ciągu od 3 do 
5 dni”, „w ciągu 14 dni” lub „nie później 
niż w ciągu miesiąca”). Stwierdzono jed-
nak przypadki, w których świadczenio-
dawcy nie dotrzymywali ustalonych przez 
siebie terminów; czas udostępnienia DM 
był znacznie wydłużony. Natomiast u po-
zostałych świadczeniodawców (4) i tych, 
którzy nie rejestrowali wniosków (10) nie 
można było ustalić, w jakim czasie od zło-
żenia wniosku dokumentacja była udostęp-
niana (brakowało dat wpływu wniosku  
i/lub daty udostępnienie DM).

Kopie dokumentacji medycznej były 
zawsze potwierdzane za zgodność z ory-
ginałem tylko wówczas gdy oryginał DM 
był udostępniany wnioskodawcom, a kopia 
pozostawała u świadczeniodawcy.

Zauważyć należy, że upp nie przewiduje 
ograniczeń w udostępnianiu dokumentacji 
medycznej, to znaczy nie stawia wymogu 
uzyskania zgody (wydania decyzji) dyrek-
tora placówki medycznej (lub osób przez 
niego upoważnionych).

W badanym okresie do 24 świadczenio-
dawców objętych kontrolą wpłynęło co 
najmniej24 38 713 wniosków o udostęp-
nienie DM, w tym 28 195 wniosków od 
pacjentów i/lub osób upoważnionych25 
(72,8%) i 10 518 wniosków (27,2%) in-
nych podmiotów (np. ZUS, sąd, proku-
ratura, towarzystwa ubezpieczeniowe).

Do ośmiu szpitali wpłynęło co najmniej 
27 951 wniosków (72,2% wszystkich, 
które wpłynęły), w tym 18 636 wnio-
sków (66,7%) od pacjentów i 9315 wnio-
sków (33,3%) od innych podmiotów. 
Do ośmiu przychodni wpłynęło co naj-
mniej 10 714 wniosków (27,7%), w tym 
odpowiednio 9550 wniosków (89,1%) 
i 1164 wnioski (10,9%), a do ośmiu zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych co najmniej 
48 wniosków (0,1%), w tym odpowied-
nio 9 wniosków (18,8%) i 39 wniosków 
(81,2%).

Pozytywnie zrealizowanych zostało  
co najmniej 38 077 wniosków (98,4%) spo-
śród wszystkich, które wpłynęły.

Przyczyną złożenia przez pacjentów 
wniosku o udostępnienie DM była prze-
ważnie kontynuacja leczenia u innych 
świadczeniodawców, konieczność przed-
łożenia komisji lekarskiej lub komisji do 

23 § 78 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
24 Nie można jednoznacznie ustalić liczby wniosków o udostępnienie DM i liczby wniosków zrealizowanych, ponieważ 

niektórzy świadczeniodawcy nierzetelnie prowadzili rejestry tych wniosków lub nie prowadzili ich wcale.
25 Wnioski pacjentów i/lub osób upoważnionych przez nich – zwane dalej w skrócie „wnioskami pacjentów”.
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spraw orzekania o niepełnosprawności, 
a także starania o uzyskanie odszkodowa-
nia za wypadek. Nadmienić jednak należy, 
że pacjenci przeważnie nie wskazywali 
przyczyn złożenia wniosku. Wnioski o udo-
stępnienie dokumentacji związane były 
również z prowadzonymi postępowania-
mi przed sądem lub prokuraturą, roszcze-
niami z tytułu ubezpieczenia, sprawami 
emerytalno-rentowymi w ZUS, sprawa-
mi prowadzonymi przez policję, a także 
w związku z postępowaniem przed okrę-
gową izbą lekarską.

Przyczyną odmów udostępnienia DM 
pacjentom oraz innym podmiotom był 
głównie brak upoważnienia do otrzymania 
dokumentacji, wcześniejsze jej przekaza-
nie innym podmiotom/organom (np. pro-
kuraturze), zaginięcie, a także rezygnacja 
z odbioru.

Dokumentacja medyczna udostępnia-
na była pacjentom przeważnie w formie 
kopii, a tylko w nielicznych przypadkach 
w oryginale (ok. 300 dokumentacji w wer-
sji oryginalnej w okresie objętym kontrolą).

Świadczeniodawcy, udostępniając wnio-
skodawcom DM w oryginale mieli obowią-
zek26 wydać ją za pokwitowaniem odbio-
ru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzy-
staniu. W przypadku wydania oryginału 
świadczeniodawcy pozostawiali kopię lub 
pełny odpis wydanej dokumentacji, a zwrot 
oryginału zabezpieczali zamieszczając w pi-
śmie przewodnim (do którego załączali 
oryginał) klauzulę zobowiązującą upraw-
niony podmiot do zwrotu dokumentacji po 

jej wykorzystaniu. Jednak w razie braku 
zwrotu nie wszyscy świadczeniodawcy 
podejmowali działania, aby tę dokumen-
tację odzyskać.

Na przykład jeden ze szpitali klinicznych 
w latach 2013–2015 (do 31 marca) wydał 
30 oryginałów dokumentacji medycznej 
i 20 z nich nie zwrócono do 12 sierpnia 
2015 r. Szpital jednak nie podął działań 
mających na celu wyegzekwowanie ich 
zwrotu.

Niektórzy świadczeniodawcy (10 spo-
śród 24 objętych kontrolą) w ogóle nie 
prowadzili rejestru wniosków i/lub reje-
stru udostępnianej DM lub prowadzili je 
nierzetelnie – nie wpisywano wszystkich 
wniosków, daty złożenia wniosku i/lub 
daty jego realizacji, formy udostępnie-
nia (kopia czy oryginał). Tym samym nie 
można było jednoznacznie ustalić liczby 
złożonych wniosków, a także ile zostało 
zrealizowanych i w jakim czasie.

Wyniki kontroli wskazały, że w przypad-
ku niektórych świadczeniodawców zda-
rzały się przypadki zaginięcia indywidu-
alnej dokumentacji medycznej pacjentów.

Na przykład w jednym ze szpitali klinicz-
nych w latach 2013–2015 (do 31 marca) 
z powodu zaginięcia DM nie udostępniono 
jej siedmiu wnioskującym podmiotom27. 
W związku z zagubieniem dokumentacji 
czterem wnioskodawcom udzielono żą-
danych informacji na podstawie innych 
dokumentów, a trzech pozostałych poin-
formowano, że trwa postępowanie mające 
na celu odnalezienie dokumentacji.

26 Art. 27 pkt 3 upp.
27 W związku z zagubieniem nie udostępniono wnioskowanej dokumentacji medycznej trzem pacjentom,  

firmie ubezpieczeniowej (1 dokumentacja), sądom rejonowym (3 dokumentacje).
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Świadczeniodawcy udostępniali DM 
w różnym czasie od złożenia wniosku w tej 
sprawie. Niektórzy z nich, mimo że przy-
jęli zasadę udostępnienia jej „bez zbędnej 
zwłoki”28, to jednak nie zawsze przestrze-
gali tej zasady.

Na przykład u jednego ze świadczenio-
dawców w regulaminie organizacyjnym 
nie określono czasu udostępniania DM, 
ale przyjęto zasadę, że wydaje się ją nie-
zwłocznie lub w terminie uzgodnionym 
z wnioskodawcą. Ustalono jednak, że Sąd 
Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ 
otrzymał dokumentację po 24 dniach 
(mimo że we wniosku prosił o jej pilne 
przesłanie), a Sąd Rejonowy dla Warszawy-
-Śródmieścia – po 57 dniach (po złoże-
niu ponaglenia i pod rygorem grzywny), 
ZUS otrzymał dokumentacje (3) po 34, 
21 i 20 dniach, a towarzystwo ubezpie-
czeniowe – po 29 dniach (mimo że prosiło 
o jej przesłanie w terminie 14 dni).

W okresie objętym kontrolą reali-
zacja obowiązku udostępniania doku-
mentacji medycznej przez badanych 
świadczeniodawców nie była przed-
miotem kontroli Ministerstwa Zdro-
wia, Narodowego Funduszu Zdrowia 
ani innych organów.

Przechowywanie dokumentacji
Warunki przechowywania dokumentacji 
medycznej u niektórych świadczeniodaw-
ców (11 spośród 24 objętych kontrolą) 
nie zabezpieczały jej przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą, a także przed 
dostępem osób nieupoważnionych.

Na przykład u jednego z kontrolowa-
nych świadczeniodawców dokumentacja 
składowana była na podłodze w kartonach 
lub luzem, a u innego przechowywano ją 
w drewnianych, niezamykanych szafach 
ustawionych na korytarzu, do których do-
stęp miały także osoby postronne (pacjen-
ci, interesanci). Ponadto w niektórych po-
mieszczeniach, w których przechowywano 
archiwalną dokumentację medyczną, okna 
nie były zabezpieczone kratami, nie było 
zasłon chroniących zasoby przed szkodli-
wym działaniem promieni słonecznych, 
a także stwierdzono zacieki wodne, które 
mogły spowodować utratę lub zniszczenia 
dokumentacji. 

Nie stwierdzono natomiast istotnych 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu i prze-
chowywaniu dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej.

Skargi pacjentów  
na trudny dostęp do dokumentacji
W badanym okresie liczba skarg pacjentów 
na trudności w udostępnieniu dokumen-
tacji medycznej, złożonych w jednostkach 
objętych kontrolą, była znikoma w porów-
naniu z liczbą udostępnionych przez nie 
dokumentacji (co najmniej 38 077 wnio-
sków zrealizowanych, co stanowiło 98,4% 
wszystkich wniosków, które wpłynęły). 

Łącznie wpłynęło 19 skarg, w tym 6 do 
świadczeniodawców prowadzących ambu-
latoryjną opiekę zdrowotną (w tym jedna za 
pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta) 
i 13 do pięciu świadczeniodawców udzie-
lających świadczeń w zakresie lecznictwa 

28 § 78 uchylonego i obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie DM.
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szpitalnego (w tym 2 skargi złożone za po-
średnictwem Rzecznika Praw Pacjenta).

Skargi dotyczyły: zagubienia dokumen-
tacji medycznej prowadzonej przez świad-
czeniodawcę, udostępnienia dokumentacji 
medycznej i udzielenia informacji o stanie 
zdrowia pacjenta osobie nieupoważnionej, 
odmowy wydania pacjentowi pełnej doku-
mentacji medycznej, długiego czasu ocze-
kiwania na udostępnienie dokumentacji 
pacjentowi (nawet 56 dni) lub na przesłanie 
jej do innego świadczeniodawcy (nawet 
4 miesiące), zagubienia dokumentacji do-
starczonej przez pacjenta (np. wyników 
badań, zabiegów).

Najwyższa Izba Kontroli nie miała za-
strzeżeń do sposobu rozpatrzenia skarg.

Przygotowanie  
do uczestnictwa w SIM
Przygotowanie świadczeniodawców do 
uczestniczenia w Systemie Informacji 
Medycznej (SIM) badano w 15 publicz-
nych podmiotach leczniczych29.

SIM ma być systemem teleinformatycz-
nym służącym przetwarzaniu danych udo-
stępnianych przez systemy teleinforma-
tyczne podmiotów leczniczych, które za 
pośrednictwem SIM mogą uzyskać do-
stęp do danych zawartych w elektronicz-
nej dokumentacji medycznej innych pod-
miotów30. 

Kontrola wykazała zróżnicowany stopień 
zaawansowania przygotowań świadczenio-
dawców do prowadzenia dokumentacji 
medycznej wyłącznie w wersji elektronicz-
nej. Obecnie świadczeniodawcy prowa-
dzą tylko niektóre elementy dokumentacji 
w wersji elektronicznej (ale nie u każdego 
te same), niektóre – w wersji elektronicznej 
i papierowej, a jeszcze inne – nadal tylko 
w wersji papierowej.

Do czasu zakończenia kontroli żaden 
z badanych świadczeniodawców nie wdro-
żył systemu informatycznego przezna-
czonego do prowadzenia Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) spełnia-
jącego wymogi rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 28 marca 2013 r. w spra-
wie wymagań dla Systemu Informacji 
Medycznej31. Dokumenty medyczne 
(takie jak recepta lub skierowanie do 
pracowni diagnostycznej) generowane 
z systemu informatycznego przez pracow-
ników nie były zgodne z wymaganiami 
i szablonami zawartymi w dokumencie 
„Reguły biznesowe i walidacyjne okre-
ślające strukturę dokumentów medycz-
nych (eRecepta, eSkierowanie i eZlecenie) 
przetwarzanych na platformie P1”, opu-
blikowanym przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia na 
podstawie § 3 ust. 3 wymienionego roz-
porządzenia Ministra Zdrowia, który 

29 Zgodnie z założeniami kontroli NIK pt. Tworzenie� i� udostępnianie� dokumentacji� medycznej, nr ewid. 
P/15/061.

30 Art. 10 i 11 ustawy z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. z 2015 r.  
poz. 636, ze zm.)

31 Dz. U. z 2013 r. poz. 463. Rozporządzenie to określa m.in. format elektronicznej dokumentacji medycz-
nej udostępnianej przez usługodawców w Systemie Informacji Medycznej, który ma – zgodnie z ustawą 
z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.) – obowią-
zywać po 31.12.2017 r.
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stanowi, że „administrator systemu SIM 
określa strukturę logiczną elektronicznej 
dokumentacji udostępnianej przez usłu-
godawców w SIM”.

Kierownicy kontrolowanych jedno-
stek wskazywali na następujące trudno-
ści z wdrożeniem systemu EDM:

 • brak jednoznacznie sprecyzowanych 
zasad wymiany danych z ogólnokrajo-
wym Systemem Informacji Medycznej;
 • brak definicji formatów eksportu da-
nych do SIM;
 • brak doprecyzowania, jaki zakres da-
nych medycznych ma być eksportowa-
ny do SIM;
 • brak jednoznacznej informacji, na któ-
rych dokumentach wymagany jest pod-
pis elektroniczny (np. czy na dokumenta-
cji pozostającej w obrębie wewnętrznego 
systemu informatycznego taki podpis 
jest również konieczny);
 • brak jednoznacznych informacji o ko-
nieczności stosowania znaczników czasu 
podpisywanych elektronicznie doku-
mentów;
 • wysokie koszty (modernizacja posia-
danej infrastruktury informatycznej 
w zakresie okablowania, platformy 
serwerowej, sprzętu peryferyjnego, jak 
i samego oprogramowania dziedzino-
wego przekracza możliwości finanso-
we świadczeniodawców; zamierzają oni 
ubiegać się o uzyskanie dofinansowania 
projektów mających na celu wdrożenie 
nowego systemu informatycznego, który 
będzie umożliwiał pełne wprowadzenie 
elektronicznej dokumentacji medycznej 

w przewidywanym aktualnie terminie, 
tj. po 31 grudnia 2017 r.)32;
 • brak rzetelnej informacji o zakresie dzia-
łania systemu i niewielka liczba szkoleń 
na ten temat;
 • niewskazanie przez ustawodawcę źró-
deł sfinansowania obowiązku prowadze-
nia dokumentacji medycznej wyłącznie 
w formie elektronicznej;
 • niesprecyzowanie w rozporządzeniu 
w sprawie dokumentacji medycznej 
warunków prowadzenia w formie elek-
tronicznej dokumentacji wymagającej 
podpisu pacjenta (np. zgody na zabieg, 
potwierdzenia odbioru wyników), co 
może uniemożliwić tworzenie jej tylko 
w wersji elektronicznej;
 • przekonywanie pracowników do za-
sadności prowadzenia dokumentacji 
w nowej formie, a także opór ze strony 
części starszej kadry lekarskiej, która ma 
trudności z użytkowaniem komputera.
Dotychczasowy niski stopień zaawanso-

wania przygotowań świadczeniodawców 
do uczestnictwa w Systemie Informacji 
Medycznej stwarza ryzyko niezapewnienia 
u wszystkich świadczeniodawców pełnej 
realizacji obowiązku prowadzenia doku-
mentacji medycznej w formie elektronicz-
nej po 31 grudnia 2017 r.

Wnioski z kontroli
Stwierdzone w toku kontroli liczne przy-
padki nierzetelnego prowadzenia doku-
mentacji medycznej wskazują na niską 
wśród personelu medycznego świadomość 
znaczenia jej poprawnego sporządzania. 

32 Art. 56 usioz.
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W wyjaśnieniach składanych przez świad-
czeniodawców wskazywano, że „jest to 
przykry, biurokratyczny obowiązek, zaj-
mujący zbyt wiele czasu”. 

Celowe jest zatem systematyczne egze-
kwowanie przez kierownictwo podmiotów 
leczniczych od personelu medycznego wy-
maganego sposobu prowadzenia dokumen-
tacji medycznej oraz podjęcie szerokich 
działań uświadamiających skutki niepra-
widłowości w tym zakresie. Działania te 
powinny być podejmowane nie tylko przez 
kierowników poszczególnych placówek33, 
ale także przez samorząd zawodowy, kon-
sultantów wojewódzkich i krajowych, jak 
i Ministra Zdrowia. 

Jak dowiodła kontrola, w podmiotach, 
które wytwarzały część dokumentacji 
w formie elektronicznej udało się wyeli-
minować szereg uchybień związanych z jej 
sporządzaniem (dotyczących czytelno-
ści, kompletności czy częstości wpisów). 
Obowiązek prowadzenia całości dokumen-
tacji wyłącznie w formie elektronicznej 
został wprawdzie przesunięty na dzień 
po 31 grudnia 2017 r., ale badania kontrol-
ne NIK pozwoliły zidentyfikować szereg 
istotnych przeszkód w jego efektywnym 

wdrażaniu w publicznych podmiotach 
leczniczych.

Aktualne pozostają również zagroże-
nia dla procesu informatyzacji systemu 
ochrony zdrowia, na które NIK wskaza-
ła na początku 2013 r.34. Proces wprowa-
dzania elektronicznej dokumentacji me-
dycznej, umożliwiającej funkcjonowanie 
Systemu Informacji Medycznej35, powinien 
być zatem monitorowany głównie przez 
Ministra Zdrowia oraz przez podmioty 
tworzące podmioty lecznicze.

W ocenie NIK, przepisy dotyczące 
prowadzenia i udostępniania dokumen-
tacji medycznej nie precyzują niektórych 
kwestii istotnych dla realizacji tych zadań. 
W efekcie świadczeniodawcy przyjmu-
ją w swojej działalności różne rozwiąza-
nia organizacyjne, nie zawsze korzystne 
dla pacjentów. Mając to na uwadze, NIK 
wniosła do Ministra Zdrowia o doprecy-
zowanie procedury udostępniania doku-
mentacji medycznej określonej w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzo-
rów dokumentacji medycznej oraz spo-
sobu jej przetwarzania, o wprowadze-
nie obowiązku rejestrowania wniosków 

33 Szereg działań w tym zakresie w poszczególnych kontrolowanych jednostkach podjęto jeszcze w toku 
kontroli.

34 W Informacji NIK o wynikach kontroli informatyzacji szpitali, nr ewid. 20/2013/P/12125/KZD, kwiecień 
2013 r., do najistotniejszych zagrożeń w tym zakresie zaliczono: ograniczone środki finansowe świadcze-
niodawców na modernizację systemów informatycznych, brak jasnych i precyzyjnych norm określających 
podstawowe parametry budowanych systemów, a także różne tempo wprowadzanych zmian w poszcze-
gólnych województwach, w niewielkim stopniu skorelowane z działaniem Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia.

35 Docelowo System Informacji Medycznej powinien umożliwić wymianę drogą elektroniczną danych i informacji  
pomiędzy usługodawcami – dostęp do dokumentacji medycznej, dostęp do dokumentów elektronicznych 
związanych z kontynuacją leczenia (e-skierowanie, e-recepta, e-zlecenie) oraz dostęp usługodawców  
do informacji o stanie zdrowia usługobiorcy lub stosowanych poprzednio metodach leczenia – co pozwoli 
przyspieszyć uzyskanie tych informacji, a także ograniczy koszty związane np. z powtarzaniem badań diagno-
stycznych w celu ustalenia stanu zdrowia pacjenta.
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o udostępnienie tej dokumentacji (co 
umożliwi sprawowanie kontroli nad pra-
widłowością ich realizacji) oraz o okre-
ślenie sposobu informowania o zasadach 
udostępniania dokumentacji medycznej.

Wyniki kontroli wskazały, że lekarze spe-
cjaliści, w 15,5% prowadzonej przez nich 
DM, nie odnotowali faktu poinformowania 
lekarzy POZ o rozpoznaniu choroby, roko-
waniu i sposobie leczenia skierowanych do 
nich pacjentów oraz ordynowanych lekach 
i wyznaczonych wizytach kontrolnych. 
Należy zwrócić uwagę, że procedura ta ma 
istotne znaczenie dla zachowania ciągło-
ści leczenia pacjenta, a dokonanie wpisu 

pozwoli na monitorowanie jego przebie-
gu. W związku z tym NIK wystąpiła do 
Ministra Zdrowia, aby w rozporządzeniu 
w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej zobowiązać lekarzy specjalistów do 
sporządzania adnotacji w dokumentacji 
medycznej o przekazaniu lekarzom pod-
stawowej opieki zdrowotnej informacji, 
o których wyżej mowa.

MARIA M. GOSTYŃSKA,
Departament Zdrowia NIK

Słowa kluczowe: dokumentacja medyczna, informatyzacja systemu, opieka zdrowotna,  
ochrona zdrowia, świadczenia zdrowotne, pacjent

Keywords: medical documentation, digitalisation of system, health protection system,  
medical treatment, diagnosis and therapy, patient
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Prywatyzacja 
PKP Energetyka

NIK, na wniosek Sejmowej Ko-
misji ds. Kontroli Państwowej, 
sprawdziła działania Zarządu 
PKP SA dotyczące prywaty-
zacji spółki PKP Energetyka 
SA. Oceniono: zgodność de-
cyzji o prywatyzacji PKP Ener-
getyka SA ze strategicznymi 
celami przekształceń grupy 
kapitałowej PKP SA oraz za-
łożeniami restrukturyzacji 
spółek tej grupy; działania 
Zarządu PKP SA dotyczące 
przygotowania oraz przebiegu 
negocjacji w sprawie sprzeda-
ży akcji PKP Energetyka SA. 
Czynności kontrolne dotyczyły 
lat 2014–2015.

Zobowiązania 
podatkowe

Kontrola „Przedawnianie się 
zobowiązań podatkowych” zo-
stała przeprowadzona z ini-
cjatywy NIK. Do badania 
wybrano urzędy skarbowe 
o najwyższych zaległościach 
podatkowych. Sprawdzono: 
rozmiary zaległości podatko-
wych, zaległości przedawnione 
oraz poniesione z tego tytułu 
koszty (utracone odsetki); mo-
nitorowanie zaległości i anali-
zowanie przyczyn oraz skut-
ków przedawnień; odpisywanie 

przedawnionych zobowiązań 
podatkowych z ewidencji; po-
dejmowane działania w celu 
zapobiegania przedawnianiu się 
zaległości podatkowych i ich 
efekty. Przedmiotem kontroli 
było również sprawowanie nad-
zoru przez Ministra Finansów, 
w tym monitorowanie i anali-
zowanie przez Ministra pro-
blematyki przedawnień. Kon-
trola została przeprowadzo-
na w Ministerstwie Finansów 
i w 11 urzędach skarbowych 
na terenie pięciu województw. 
Badaniami objęto rok 2014 r. 
i I półrocze 2015 r. 

Bezpieczna żywność

Analizie poddano prawidło-
wość i skuteczność nadzoru 
organów administracji rzą-
dowej nad bezpieczeństwem 
żywności. Kontrola została 
przeprowadzona w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Głównym Inspektoracie We-
terynarii, Głównym Inspekto-
racie Sanitarnym, Głównym 
Inspektoracie Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych, Urzędzie Ochro-
ny Konkurencji i Konsumen-
tów, a także w wojewódzkich 
inspektoratach weterynarii, 
wojewódzkich inspektoratach 
jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych i w woje-

wódzkich inspektoratach in-
spekcji handlowej w Bydgosz-
czy, Łodzi, Olsztynie, Pozna-
niu i Warszawie. Sprawdzono 
również pięć powiatowych in-
spektoratów weterynarii i pięć 
powiatowych inspektoratów 
sanitarnych (po jednym z te-
renu województw: kujawsko-
-pomorskiego, łódzkiego, war-
mińsko-mazurskiego, wielko-
polskiego i mazowieckiego). 
Badaniami kontrolnymi obję-
to okres od 1 stycznia 2013 r.  
do 30 czerwca 2015 r. 

Sprawozdawczość 
finansowa

Celem kontroli była ocena, czy 
sprawozdawczość finansowa 
zapewnia jawność i przejrzy-
stość finansów publicznych. 
Badaniem, które dotyczyło 
okresu 1 stycznia 2014 r. do 
31 sierpnia 2015 r., objęto 
siedem jednostek budżeto-
wych, w tym sześć ministerstw 
i jeden urząd wojewódzki. 

Sprzedaż 
bezpośrednia

Izba sprawdziła skuteczność 
systemu ochrony praw konsu-
menckich przed nieuczciwymi 
praktykami przy sprzedaży 
bezpośredniej, w tym działania 
poszczególnych podmiotów 
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zaangażowanych w ochronę 
konsumentów. Skontrolowa-
no Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów oraz 
29 rzeczników konsumen-
tów (miejskich lub powiato-
wych) działających w urzę-
dach miast albo starostwach 
powiatowych. Badaniem obję-
to okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 31 maja 2015 r.

Przemoc domowa

Oceniono efektywność działań 
dotyczących udzielania pomo-
cy osobom doświadczającym 
przemocy domowej. Spraw-
dzono, czy poszkodowani mają 
zapewnioną pomoc medycz-
ną, prawną i socjalną, a także 
jakie działania są podejmowane 
wobec sprawców przemocy. 
Kontrolą, która dotyczyła lat 
2012–2015 (I półrocze), ob-
jęto 27 jednostek w 24 gmi-
nach, w tym 24 ośrodki po-
mocy społecznej, jeden ośro-
dek interwencji kryzysowej, 
jeden specjalistyczny ośrodek 
wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie oraz jeden samo-
dzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej.

Kanalizacja sanitarna

Przedmiotem kontroli była 
działalność gmin dotycząca 
przyłączania do lokalnej sieci 
kanalizacyjnej wszystkich nie-

ruchomości, które z tej sieci 
powinny korzystać. Badaniem 
objęto 28 gmin. Analizowa-
no działania podejmowane 
w okresie od 1 stycznia 2013 r. 
do dnia zakończenia kontroli.

Oddziały położnicze

Izba oceniła opiekę około-
porodową na oddziałach 
położniczych. Sprawdzono 
przygotowanie tych oddzia-
łów do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w sposób wyni-
kający z przepisów prawa i za-
pewniający pacjentom opiekę 
zgodną ze standardami opie-
ki okołoporodowej i prawami 
pacjenta, w tym: zapewnienie 
odpowiedniej liczby wykwa-
lifikowanych lekarzy, położ-
nych i pielęgniarek; zorgani-
zowanie udzielania świadczeń 
zdrowotnych na oddziałach 
położniczych według zasad dla 
poszczególnych szczebli refe-
rencyjnych i zgodnie z umową 
z NFZ; wyposażenie w wyma-
gany sprzęt i aparaturę medycz-
ną; zapewnienie pomieszczeń 
spełniających wymagania dla 
oddziału położniczego; ofero-
wania przez szpital odpłatnych 
usług medycznych związanych 
z porodem. Badania kontrol-
ne dotyczyły lat 2013–2015 
(do dnia zakończenia kontro-
li w jednostkach). Uczestni-
czyło w nich osiem delega-
tur NIK. Skontrolowały one 

24 publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, a w nich 25 od-
działów świadczących opiekę 
okołoporodową.

Usługi zewnętrzne 

Kontrolerzy sprawdzili, czy 
szpitale publiczne zgodnie 
z przepisami i zasadami ra-
cjonalnej gospodarki zlecały 
podmiotom zewnętrznym 
wykonywanie różnych usług. 
Ocenie poddano także nad-
zór szpitali nad realizacją 
tych usług. Inspekcja została 
przeprowadzona przez pięć 
jednostek organizacyjnych 
NIK w  10  samodzielnych 
publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej prowadzących 
szpitale i mających zawarte 
z NFZ umowy na udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie leczenia szpitalne-
go. Kontrolą objęto okres od 
1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 
2014 r. 

Problemy społeczne 
Bytomia

Celem badania była ocena 
prawidłowości i skuteczno-
ści działań podejmowanych 
przez administrację rządową 
i samorządową w celu ograni-
czenia negatywnych skutków 
społeczno-ekonomicznych re-
strukturyzacji przemysłu dla 
społeczności Bytomia. Kon-
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trola została przeprowadzona 
w Urzędzie Miejskim w Byto-
miu oraz jednostkach organiza-
cyjnych Miasta, Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Śląskiego oraz jednostkach or-
ganizacyjnych Województwa, 
Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju. Badanie dotyczyło 
lat 2010–2014.

Standaryzacja 
komisariatów Policji

Kontrola przeprowadzona z ini-
cjatywy własnej NIK. Spraw-
dzono, czy w wyniku realizacji 
Programu standaryzacji ko-
misariatów Policji nastąpiła 
poprawa warunków obsługi 
obywateli w komendach i ko-
misariatach, jak też samej pracy 
funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych Policji, a także czy 
stworzono jednolity standard 
zewnętrzny i wewnętrzny ko-
mend oraz komisariatów. Kon-
trolą objęto okres od 1 stycznia 
2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 

Spółki 
Bolesławiec i Eurolot

Analizie poddano skuteczność 
i efektywność wykonywania 
przez Ministra Skarbu Pań-
stwa uprawnień właściciel-
skich w stosunku do spółek 
ZC Bolesławiec oraz Eurolot. 
Cele szczegółowe kontroli od-
nosiły się do: realizacji planów 

i strategii biznesowych spół-
ki Eurolot oraz wykonywania 
przez ten podmiot zobowiązań 
wynikających z postanowień 
umów handlowych; decyzji 
o zawieszeniu wykonywania 
lotów pasażerskich przez Euro-
lot i likwidacji spółki; realiza-
cji procesów restrukturyzacji 
spółki ZC Bolesławiec w celu 
skutecznego konkurowania na 
rynku, planów i strategii biz-
nesowych oraz wykonywania 
przez spółkę zobowiązań wyni-
kających z postanowień umów 
handlowych; rzetelności wy-
pełniania obowiązków infor-
macyjnych i sprawozdawczych 
przez reprezentantów Skarbu 
Państwa w Radach Nadzor-
czych skontrolowanych spółek 
oraz prawidłowości wykonywa-
nia uprawnień właścicielskich 
Ministra SP i sprawowanego 
nadzoru właścicielskiego. Kon-
trolą w Eurolot objęto okres 
od 1 stycznia 2012 r. do posta-
wienia spółki w stan likwidacji 
(20 marca 2015 r.), natomiast 
w MSP i ZC Bolesławiec okres 
od 1 stycznia 2012 r. do 17 lipca 
2015 r.

Utylizacja azbestu

Zdaniem ekspertów z Insty-
tutu Medycyny Pracy  wyroby 
azbestowe nie stanowią zagro-
żenia dla ludzi i środowiska gdy 
są w dobrym stanie, nieuszko-
dzone i nieskorodowane. Nie-

bezpieczeństwo uwalniania się 
do środowiska włókien azbe-
stu zwiększa się w momencie 
uszkodzenia struktury wyrobu 
lub w chwili jego nieumiejętne-
go usuwania. 12 lat po rozpo-
częciu Programu oczyszczania 
kraju z azbestu NIK spraw-
dziła, czy jest on realizowany 
zgodnie z planem. Skontrolo-
wano Ministerstwo Gospo-
darki, wybrane jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz 
Oddziały Terenowe Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Ba-
danie dotyczyło lat 2009–2015.

Pozwolenia 
na budowę

Kontrola podjęta z inicjatywy 
własnej NIK, z uwagi na spo-
łeczną wagę badanego obszaru. 
Oceniono wykonywanie zadań 
przez organy administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej 
oraz nadzór budowlany, które 
dotyczyły budowy oraz użyt-
kowania budynków wieloro-
dzinnych w latach 2013–2015 
(I półrocze). Kontrolą objęto 
12 jednostek: sześć urzędów 
miast i sześć powiatowych in-
spektoratów nadzoru budow-
lanego.

Projekt Emp@tia

Projekt ten miał umożliwiać 
przepływ informacji między 
ośrodkami pomocy społecznej, 
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urzędami pracy, ZUS i inny-
mi urzędami, zajmującymi się 
pomocą społeczną. Miał pra-
wie natychmiast dostarczać 
pracownikom socjalnym dane 
o zatrudnieniu ich klientów, 
świadczeniach rodzinnych, 
funduszu alimentacyjnym, 
stopniu niepełnosprawności 
itp. Z kolei dzięki portalowi 
internetowemu obywatele 
potrzebujący pomocy mieli 
mieć możliwość skorzystania 
ze zdalnego załatwiania spraw 
urzędowych. NIK sprawdziła, 
czy Projekt Emp@tia został 
zrealizowany zgodnie z przy-
jętymi założeniami. Kontro-
la została przeprowadzona 
w 23 jednostkach: Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa w War-
szawie, sześciu urzędach wo-
jewódzkich, trzech urzędach 
marszałkowskich oraz 12 jed-
nostkach organizacyjnych po-
mocy społecznej. Badaniami 
objęto lata 2014–2015. 

Naprawa 
dróg lokalnych

Izba oceniła działania admi-
nistracji rządowej (General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad) oraz samorządo-
wej (gmin, powiatów, woje-
wództw), których celem była 

skuteczna naprawa dróg lo-
kalnych niszczonych w trak-
cie budowy autostrad i dróg 
ekspresowych. Skontrolowano 
14 gminnych, 12 powiatowych 
i sześć wojewódzkich zarząd-
ców dróg (zastosowano dobór 
celowy zarządców uwzględnia-
jący realizację inwestycji na 
drogach krajowych w latach 
2012–2014 r.) oraz Centralę 
GDDKiA i jej sześć oddziałów.

Leczenie odwykowe

Sprawdzono, czy stosowana 
w Polsce procedura zobo-
wiązania do leczenia odwy-
kowego funkcjonuje spraw-
nie i skutecznie wspomaga 
rozwiązywanie problemów 
alkoholowych. Kontrolą ob-
jęto w szczególności tryb po-
stępowania gminnych komisji 
rozwiązywania problemów al-
koholowych w sprawach o za-
stosowanie wobec osób uza-
leżnionych od alkoholu obo-
wiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu. Badanie prze-
prowadzono w 41 podmiotach, 
w tym w 31 urzędach gmin 
i 10 podmiotach leczniczych 
z województw: pomorskiego, 
śląskiego, warmińsko-mazur-
skiego i wielkopolskiego. Czyn-
ności kontrolne objęły okres od 
1 stycznia 2013 r. do 31 sierp-
nia 2015 r.

Ćwiczenia NATO

Głównym celem kontroli było 
sprawdzenie, czy Minister 
Obrony Narodowej wywiązał 
się z realizacji zadań wynikają-
cych z roli państwa gospodarza 
podczas prowadzonych ćwi-
czeń sojuszniczych w 2015 r. 
Badanie zostało przeprowa-
dzone w czterech jednostkach: 
Ministerstwie Obrony Naro-
dowej, Inspektoracie Wsparcia 
Sił Zbrojnych, regionalnych 
bazach logistycznych w Wał-
czu i we Wrocławiu. Badania-
mi kontrolnymi objęto 2015 r.

Piesi i rowerzyści 
na drogach

Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła działania publicznej admi-
nistracji drogowej zmierzające 
do poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów. Spraw-
dzono byłe Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju, Mini-
sterstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa, wybrane oddziały 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Kra jowych i Autostrad, jed-
nostki zarządzające drogami 
samorządowymi oraz organy 
zarządzające ruchem na dro-
gach samorządowych. Kon-
trolą objęto okres 2013–2015 
(I półrocze).
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2016 r., <www.nik.gov.pl>.
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JACEK PASTUSZKA

W dyskusjach publicznych temat podat-
ków jest zawsze żywy i nie ma takiego 
kraju w Europie, w którym nie byłby on 

poruszany. Zwalczanie oszustw podatko-
wych ma charakter kompleksowy i obej-
muje, oprócz rozwiązań legislacyjnych, 
również inne aspekty, takie jak choćby 
prawidłowe funkcjonowanie administracji 

Państwo 
i społeczeństwo

Planowane rozwiązania ograniczające 
lukę podatkową VAT w Polsce

Nowe metody wykrywania nieprawidłowości i ich eliminacji

Na powstanie luki podatkowej, rozumianej jako różnica pomiędzy planowa-
nymi (możliwymi) wpływami podatkowymi do budżetu państwa a rzeczy-
wiście uiszczonymi przez podatników kwotami podatku, ma wpływ wiele 
czynników. Można do nich zaliczyć działania przedsiębiorców zmierzające 
do ukrycia transakcji, od których powinien zostać odprowadzony podatek 
– szczególne miejsce zajmują tu oszustwa podatkowe występujące w podat-
ku od towarów i usług (VAT). Artykuł przybliża najistotniejsze informacje 
o występujących patologiach w rozliczaniu VAT, jak również proponowane 
przez Rząd RP zmiany ograniczające związaną z nimi lukę podatkową.



Nr 4/lipiec-sierpień/2016 103 

Luka podatkowa VAT   państwo i społeczeństwo

podatkowej i skarbowej, dysponującej od-
powiednimi narzędziami informatyczny-
mi pozwalającymi skutecznie reagować na 
występujące patologie. W tym kontekście 
Rząd RP proponuje kilka rozwiązań, które 
mają ograniczyć lukę podatkową w podat-
ku od towarów i usług – VAT, rozumia-
ną jako różnicę pomiędzy teoretyczny-
mi wpływami podatkowymi do budżetu 
państwa z tego podatku a wpływami rze-
czywistymi. Nowe metody wykrywania 
nieprawidłowości i ich eliminacji doty-
czą między innymi: modelu podzielonej 
płatności (split payment), centralnego re-
jestru podatników, centralnej bazy fak-
tur oraz likwidacji odwrotnego obciążenia 
(reverse chargè). 

Dysfunkcyjność podatku VAT
Wysoki poziom opodatkowania w krajach 
rozwiniętych, do których Polska się zalicza, 
powoduje rosnącą aktywność firm nasta-
wioną na optymalizację opodatkowania, 
a skomplikowane konstrukcje podatków 
stanowią okazję do rozwoju działalności 
przestępczej. Istota problemu dotyczy 
przede wszystkim działalności podatni-
ków ukrytej przed aparatem skarbowym 
(ang. tax evasion), obejmującej zarówno 
tak zwaną szarą strefę, z której nie jest 
odprowadzana należna kwota podatków, 
jak i oszustwa podatkowe rozumiane jako 
skierowane na uzyskanie korzyści mająt-
kowych przez nieodprowadzanie należnej 
kwoty podatku. Istotne są również dzia-
łania podatników nakierowane wyłącznie 
na obniżenie wysokości zobowiązania za 

pomocą legalnych środków prawnych, lecz 
w sposób niezgodny z zamysłem ustawo-
dawcy, przez optymalizację podatkową 
(ang. tax avoidance). Konsekwencją ta-
kiego stanu rzeczy jest tak zwana luka po-
datkowa, którą najbardziej generuje VAT. 
Tegoroczne szacunki wskazują, że różni-
ca pomiędzy tym co powinno wpływać 
z tego podatku do skarbu państwa a tym 
co wpływa rzeczywiście wyniesie ponad 
50 mld zł, czyli 3% PKB. Niestety luka ta 
z roku na rok rośnie, bowiem w 2007 r. 
wynosiła jedynie 0,6%1.

Podatek VAT uważany jest za obciąże-
nie fiskalnie neutralne dla przedsiębior-
cy, co oznacza, że nie jest przychodem 
i kosztem, pod warunkiem że sprzedawane 
towary i wykonywane usługi oraz prowa-
dzona działalność podlegają opodatkowa-
niu tym podatkiem. Technika rozlicza-
nia polega na podwójnej ewidencji tych 
samych zdarzeń gospodarczych u przed-
siębiorcy – jako sprzedawcy towaru lub 
usługi – oraz u odbiorcy, który – jako ko-
lejny sprzedawca – będzie obowiązany do 
podania kwoty zapłaconego podatku przy 
własnych zakupach. W swojej konstrukcji 
VAT podnosi cenę sprzedaży począwszy 
od producenta surowców aż po sprzedaż 
detaliczną produktu finalnego, ale wyłącz-
nie w kwocie podatku obliczonej od war-
tości dodanej. Mamy w tym przypadku 
do czynienia ze zjawiskiem przerzucal-
ności podatku. Przedsiębiorca, na które-
go VAT został nałożony, przerzuca jego 
ciężar na swoich odbiorców przez pod-
niesienie ceny sprzedawanych towarów 

1 Dane udostępnione online – sprawozdania Ministerstwa Finansów z działalności organów skarbowych, 
dostęp ogólny <www.mofnet.gov.pl>.
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i usług. Odbiorcy postępują w analogiczny 
sposób. W rezultacie, w skali gospodarki 
narodowej powstaje szczególnego rodzaju 
łańcuch przerzucania VAT, na końcu któ-
rego znajdują się gospodarstwa domowe 
(finalni odbiorcy), ponoszące cały ciężar 
podatku pośredniego ze wszystkich faz 
produkcji i dystrybucji. 

Te teoretyczne aspekty rozliczania VAT 
nie odzwierciedlają niestety strony prak-
tycznej. O tym, że podatek od towarów 
i usług funkcjonujący w opisanym kształcie 
jest dysfunkcyjny, nie trzeba nikogo prze-
konywać. Naukowcy, ekonomiści, politycy 
i osoby zajmujące się na co dzień profesjo-
nalnie problematyką podatkową wyrażają 
jednoznaczne opinie, że w obecnym kształ-
cie system podatku VAT generuje olbrzy-
mie straty dla budżetów państw człon-
kowskich, jest kosztowny, skomplikowany, 
mało przejrzysty oraz negatywnie wpływa 
na wolny rynek2. Najpoważniejszym wy-
zwaniem dla administracji podatkowych 
jest wyeliminowanie z rynku nieformal-
nego obrotu fakturami nieodzwiercie-
dlającymi rzeczywistych zdarzeń gospo-
darczych. Źródłem jest mechanizm, na 
który składa się połączenie wielu skompli-
kowanych wariantów działalności przed-
siębiorców, zmierzających do generowania 
fałszywych dokumentów – „pustych fak-
tur” – w celu symulacji obiegu towarów 
i zawyżenia wartości transakcji oraz wy-
łudzania podatku. W tym wypadku przez 

pojęcie „pustej faktury” należy rozumieć 
takie udokumentowanie zdarzenia, które 
nie odzwierciedla faktycznych czynności. 
Wystawca nierzetelnego dokumentu nie 
odprowadza do administracji skarbowej 
należnego podatku, natomiast nabywca 
uznaje podatek wykazany w fakturze jako 
podatek naliczony i obniża o jego wartość 
należny podatek, generując tym samym 
nadużycia fiskalne3. 

Również obecne rozwiązania struktu-
ralne w zakresie transakcji wewnątrzw-
spólnotowych nie sprzyjają transparent-
ności w rozliczaniu VAT. Za podstawową 
regułę opodatkowania dostaw w obrębie 
Unii Europejskiej przyjęto zasadę prze-
znaczenia (destination principle), która 
zakłada, że opodatkowanie podatkiem 
VAT następuje w miejscu finalnej kon-
sumpcji towaru będącego przedmiotem 
transakcji, według stawki obowiązującej 
w kraju nabycia. Wewnątrzwspólnotowa 
dostawa jest natomiast zwolniona z opo-
datkowania. System ten został zaprojek-
towany w 1993 r. jako przejściowy i miał 
zostać zmieniony po czterech latach przez 
aktywowane systemu docelowego (origin 
principle) opartego na tak zwanej zasadzie 
pochodzenia, zakładającego opodatkowa-
nie dostaw towarów w obrębie Wspólnoty 
w państwie, w którym dochodzi do trans-
akcji (w kraju pochodzenia), a nie w pań-
stwie finalnej konsumpcji4. Rozwiązania 
takie sprzyjają oszukańczym procederom, 

2 J. Pastuszka: Dysfunkcyjność�podatku�od�towarów�i�usług�–�VAT�skutecznym�środkiem�dochodów�fiskalnych, 
„Kontrola Państwowa” nr 4/2014, s. 141-144.

3 Więcej – J. Pastuszka, jw., s. 133- 135.
4 Założeniom docelowego systemu podatku VAT i przyczynom braku jego implementacji został poświęcony 

oddzielny rozdział 2.7 monografii J. Pastuszka, W. Sońta: Dysfunkcyjność�podatku�VAT�w�transakcjach�
wewnątrzwspólnotowych, Wydawnictwo Naukowe SPATIUM, Radom 2014, s.131-134.
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z których najbardziej znane jest „oszustwo 
karuzelowe”5. 

Mechanizm tego oszustwa można okre-
ślić jako przepływ towarów między dwoma 
(lub więcej) państwami członkowskimi 
organizowany w taki sposób, aby towary 
wróciły do państwa pochodzenia. Brak 
kontroli granicznych ułatwia wielokrot-
ny obieg tych samych towarów pomiędzy 
tymi samymi podmiotami funkcjonują-
cymi w organizacji przestępczej na tery-
torium dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich. Jednocześnie brak gra-
nic umożliwia symulację obiegu towarów 
bez ponoszenia kosztów transportu. Przy 
takim procederze podmiot dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towa-
rów zwraca się do administracji skarbowej 
o zwrot podatku naliczonego, przeważnie 
w milionowych kwotach, niezapłaconego 
we wcześniejszych fazach obrotu przez 
„znikających podatników”. W tym wy-
padku nielegalne działania podmiotów go-
spodarczych uczestniczących w obrocie 
nastawionym na wyłudzenie podatków 
nie są skierowane przeciw instytucjom 
Unii Europejskiej, lecz działają na szko-
dę państw członkowskich. Występujące 
nadużycia są dwupłaszczyznowe. Pierwsza 
związana jest z dokonywaniem przez admi-
nistrację skarbową państwa członkowskie-
go nieuzasadnionego zwrotu podatku VAT, 

druga zaś wiąże się z odprowadzaniem do 
budżetu Unii Europejskiej zawyżonych 
składek, ustalanych od szacunkowej war-
tości krajowych podstaw opodatkowania6. 
Oznacza to, że wielkość oszustw zwią-
zanych z podatkiem VAT wpływa bez-
pośrednio na wysokość składki. Z uwagi 
na to, że rozmiary negatywnych zjawisk 
związanych z rozliczaniem transakcji są 
różne w poszczególnych krajach, obciążenia 
składkami są również nieproporcjonalnie 
(niesprawiedliwie) rozłożone pomiędzy 
te kraje. Zwiększająca się skala oszustw 
pociąga za sobą także niewspółmierny do 
efektów koszt poboru podatku i koszt ad-
ministracyjnej obsługi systemu. Ponadto 
towar „odwirowany” na „karuzelach” za-
fałszowuje statystyki i skutecznie demon-
tuje wolny rynek przez sprzedaż towarów 
po cenach dumpingowych. Oszuści mogą 
pozwolić sobie na obniżenie ceny, gdyż 
wyłudzony VAT stanowi ich faktyczny 
zysk, a towar może być wprowadzony na 
rynek po cenach niższych niż cena zakupu 
(cena rynkowa). 

W tym kontekście nie można pomi-
nąć również kwestii dotyczących zakre-
su działalności organów podatkowych 
i skarbowych przy kontroli wrażliwych 
transakcji, to jest w odzyskiwaniu należ-
nych skarbowi państwa uszczupleń po-
datkowych, w związku z prezentowaną 

5 Zagadnieniom „przestępstw karuzelowych”, włącznie z charakterystyką przypadku, został poświęcony 
oddzielny rozdział 2.1 monografii, op.cit., s. 81-90.

6 Wpłaty państw członkowskich Unii z tytułu VAT są wyznaczane przez pomnożenie jednolitej dla UE staw-
ki VAT przez zharmonizowaną podstawę VAT. Zharmonizowana podstawa VAT jest kwotą statystyczną, 
stanowiącą szacunek wartości wszystkich towarów i usług podlegających podatkowi VAT, a nie ich fak-
tyczną wartością. Statystyczna podstawa VAT obliczana jest według stawek, jakie powinny obowiązywać 
w świetle przepisów o ich harmonizacji. Nie uwzględnia więc czasowych odstępstw i trwałych derogacji 
od ogólnych reguł, czyli eliminacji wpływu różnic w narodowych systemach VAT.
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przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Euro pejskiej (TSUE) linią orzeczniczą. 
Wedle utrwalonej wykładni, Trybunał stoi 
na stanowisku, że przedsiębiorca przy za-
wieraniu transakcji powinien się kierować 
przede wszystkim celami gospodarczymi, 
a nie fiskalnymi. Doktryna europejskie-
go prawa wspólnotowego stawia bowiem 
wyżej niezależność poszczególnych pod-
miotów gospodarczych nad solidarną od-
powiedzialnością kontrahentów za pełną 
zgodność wspólnych transakcji i rzetelność 
ich rozliczenia. To na organie podatko-
wym spoczywa obowiązek udowodnienia, 
że kontrahent o znamionach „rzetelnego 
przedsiębiorcy” wiedział lub powinien był 
wiedzieć, że dana transakcja, a zarazem 
obrót, są fingowane „pustą fakturą” lub 
dokumentowane przez „znikających po-
datników”, którzy nie odprowadzili należ-
nego podatku VAT. Udowodnienie takie-
go procederu jest niezwykle trudne, tym 
bardziej na płaszczyźnie wyroku TSUE 
z końca 2015 r. Wynika z niego, że nie-
zgodne z prawem zachowanie sprzedawcy 
nie zamyka drogi do odzyskania podat-
ku VAT u kupującego. Dla TSUE nie ma 
znaczenia: brak rejestracji przedsiębior-
cy, brak koncesji, brak kontaktu z firmą, 
brak zapłaty podatku, brak możliwości 
ustalenia rzeczywistego właściciela firmy 
czy brak możliwości odzyskania podatku 
od faktycznego właściciela7. Ten wyrok 
jest fundamentalnie ważny dla organów 

podatkowych i jednoznacznie podkreśla, 
że i preferowana przez UE swoboda dzia-
łalności gospodarczej podmiotów gospo-
darczych nie może być ograniczana i deter-
minowana krajowymi przepisami prawa 
podatkowego i określonymi procedurami 
postępowań kontrolnych w zakresie kwe-
stionowania odliczeniowego charakteru 
podatku VAT. 

Zatem na analizowanej płaszczyźnie 
podatek VAT nie spełnia formuły opo-
datkowania optymalnego i efektywnego. 
Teoria optymalnego opodatkowania za-
kłada wprowadzenie jak najmniej znie-
kształcających podatków, tak aby wszyscy 
byli jednakowo traktowani przez system. 
Podatek VAT w tym wypadku nie spełnia 
elementarnych wymogów, nie jest opłaca-
ny przez wszystkie podmioty gospodar-
cze, przedmiot opodatkowania jest objęty 
szerokim katalogiem wyłączeń i zwolnień, 
brakuje jasnych zasad i formuł określania 
obowiązku podatkowego, podstawy opo-
datkowania, a ustalanie zobowiązań podat-
kowych zależy od wiedzy i interpretacji 
prawnopodatkowego stanu faktycznego 
dokonywanej przez samych podatników, 
co w efekcie skutkuje wzrastającą liczbą 
oszustw podatkowych. Również efektyw-
ność opodatkowania nie jest mocną stroną 
podatku VAT. Wysoki poziom stosowanych 
stawek podatkowych wpływa na obniżenie 
konsumpcji8, natomiast skala przestępstw 
uszczupla dochody budżetowe. 

7 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22.10.2015 r., sygn. C-277/14, w sprawie PPUH 
Stechcemp sp. j.

8 VAT jest podatkiem konsumpcyjnym. W związku z tym wysoka stawka podatkowa wpływa na cenę towaru 
w jego ostatniej fazie obrotu i jest w pełni płacona przez konsumenta. Zatem wyższa cena towaru to 
z punktu widzenia teorii ekonomii również mniejsza konsumpcja.
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Ujmując syntetycznie kwestie dysfunk-
cyjności podatku VAT, nie można zapo-
mnieć o kryminogennych aspektach zwią-
zanych z tym rodzajem podatku, bowiem 
rozwiązania strukturalne, na których opie-
ra się VAT, sprzyjają nadużyciom na dużą 
skalę. Ich rozkwit nastąpił z chwilą wejścia 
Polski do Unii Europejskiej, gdyż prze-
mieszczanie towarów zwolnionych z opo-
datkowania pomiędzy poszczególnymi kra-
jami Unii, przy jednoczesnych barierach 
kontroli symultanicznych9, spowodowało 
niebezpieczny wzrost zorganizowanych 
oszustw, uznawanych obecnie za mecha-
nizm wbudowany w system wspólnego 
podatku VAT10. Kryminalny charakter ta-
kich transakcji dotyczy przede wszystkim 
wspomnianych przestępstw przeciwko do-
kumentom, których mechanizm polega na 
przepływie towaru lub tylko dokumentu 
(faktury) w taki sposób, że wracają one do 
państwa pochodzenia, przy czym rozlicze-
nie ma na celu uchylanie się od opodatko-
wania jednego ogniwa (firmy) i wyłudzenie 
podatku VAT przez inne przedsiębiorstwo 
zorganizowane w ramach grupy11. Patologię 
potęgują również nierzeczywiste trans-
akcje, skutkujące możliwością pomniej-
szenia należnego podatku VAT o podatek 
niezapłacony we wcześniejszych ogniwach 
obrotu w oparciu o wspomniane również 
„puste faktury”12. 

Opisane w uproszczeniu mechanizmy 
uwidoczniają kryminogenny charakter 
podatku VAT, bowiem stanowią źródło 
działania przeciwko mieniu skarbu pań-
stwa i przeciwko uczciwym podatnikom. 
W świetle tych rozważań rozróżnienie 
przestępczości kryminalnej od podatko-
wej jest względne. Wszystko zależy od 
celu, w jakim określone podmioty wystę-
pują w podatkowych procedurach. Jeżeli 
ma to związek z rzeczywistym obrotem 
gospodarczym lub cywilnoprawnym, to 
towarzyszące mu przestępstwo, skiero-
wane na uszczuplenie podatku, ma cha-
rakter fiskalny i powinno być zaliczone 
do przestępstw lub wykroczeń skarbo-
wych. Gdy zaś sam obrót jest fingowany 
wyłącznie w celu wykorzystania procedur 
i mechanizmów prawa podatkowego dla 
wyłudzenia mienia od organów skarbo-
wych, mamy niewątpliwie do czynienia 
z przestępstwami o charakterze kryminal-
nym. Samemu zresztą oszustwu w rodza-
ju „karuzeli” lub posługiwania się „pustą 
fakturą” towarzyszą nieodłącznie z nimi 
związane zachowania ewidentnie krymi-
nalne. Podatnicy niejednokrotnie posługują 
się sfałszowanymi lub skradzionymi doku-
mentami, na podstawie których rejestrują 
fikcyjne podmioty gospodarcze, zakłada-
ją wielokrotnie potem zmieniane konta 
bankowe, nie mówiąc już o tym, że takie 

9 Kontrole symultaniczne to kontrole przeprowadzane przez administracje podatkowe w podmiotach go-
spodarczych jednocześnie w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich UE, podejmowane w celu 
rozliczenia pomiędzy kontrolowanymi podmiotami wzajemnych transakcji.

10 D. Dominik: VAT-owska�karuzela, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej” nr 10/2006, s. 30.
11 A. A. Arnowitz, B. C. G. Laagland, G. Paulides: Value-Added�TAX�Fraud�in�the�European�Union, Kugler 

Publications 2006, s. 55.
12 „Pusta faktura” – faktura niedokumentująca rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. Najczęściej wystawiana 

przez podmioty, które nie prowadzą faktycznej działalności gospodarczej, a jedynie ją fingują. Często są to zni-
kający podatnicy. Zazwyczaj podatek wykazany na fakturze nie zostaje odprowadzany do urzędu skarbowego.
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przedsiębiorstwa niejednokrotnie rejestro-
wane są na osoby z marginesu społecznego, 
jak również bezrobotnych, cudzoziemców, 
nieuleczalnie chorych itp.13. Jednocześnie 
znawcy przestępczości podatkowej zwra-
cają uwagę na jej wielorakie powiązania 
z zorganizowanymi grupami, o coraz więk-
szym profesjonalizmie działania sprawców, 
a nawet narastanie elementu brutalizacji 
w tej sferze. Świadomość takiego stanu 
ma także ustawodawca, skoro w art. 37 
Kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) prze-
widział, jako przesłankę obligatoryjnego 
nadzwyczajnego obostrzenia kary, popeł-
nienie przestępstwa skarbowego z użyciem 
przemocy lub groźby jej natychmiastowe-
go użycia albo działanie wspólnie z inną 
osobą, która używa przemocy lub grozi 
natychmiastowym jej użyciem14.

Z uwagi na powyższe można wysnuć 
wniosek, że w odniesieniu do omawia-
nej przestępczości – o charakterze for-
malnie tylko „podatkowym”, natomiast 
w istocie „kryminalnym” – szersze za-
stosowanie powinno znajdować prawo 
karne powszechne zamiast prawa karnego 
skarbowego. Nie wdając się w szczegóło-
we porównywanie surowości sankcji za 
przestępstwa skarbowe i przestępstwa 
kryminalne, warto pamiętać o utrwa-
lonej w świadomości społecznej ocenie 
przestępstw skarbowych jako mniej hań-
biących niż przestępstwa powszechne. 
Powodem jest nadal stereotypowy sposób 

postrzegania sprawców przestępstw po-
datkowych jako ludzi popełniających wy-
kroczenia skarbowe niejako „przy oka-
zji” rzeczywistej i legalnie prowadzonej 
działalności gospodarczej. Tymczasem 
w przypadku opisywanych przestępstw 
występujących w systemie VAT, narusze-
nie stanu prawnego ma znamiona prze-
stępstwa kryminalnego15. Dlatego zmia-
na podejścia jest społecznie uzasadniona 
i konieczna. Nie można bowiem przestęp-
ców działających na szeroką skalę ścigać 
z urzędu wyłącznie na podstawie prawa 
karnego skarbowego, lecz powinny być 
zaangażowane w zdecydowanie szerszym 
zakresie odpowiednie organy dochodze-
nia działające na podstawie przepisów 
prawa karnego16.

Preferowana systemowo wielofazowa 
i zarazem odliczeniowa konstrukcja po-
datku VAT generuje olbrzymie straty dla 
budżetów państw członkowskich, a na-
ruszenia prawa w tym zakresie mają zna-
miona raczej przestępstw kryminalnych 
niż karnych skarbowych. W tym kon-
tekście nabierają znaczenia zagadnienia 
dotyczące planowanych obecnie zmian 
w rozliczaniu VAT i uszczelnieniu syste-
mu (kontrolingu), a tym bardziej w zakre-
sie szans ich aktywowania. Projekt nowej 
ustawy o VAT, opublikowany w listopadzie 
2015 r. przez Prawo i Sprawiedliwość, choć 
w dużej mierze powiela obowiązujące prze-
pisy, zawiera szereg zmian istotnych dla 

13 L. Wilk: „Kryminalne”�aspekty�przestępczości�podatkowej, „Archiwum Kryminologii” 2009, tom XXXI, s. 220.
14 V. Konarska-Wrzosek: Prawnokarne�instrumenty�walki�z�przestępczością�zawodową�i�zorganizowaną� 

przewidziane�w�Kodeksie�karnym�skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2004 r., s. 46.
15 L. Wilk, op.cit., s. 221.
16 Szerzej – J. Pastuszka: Dysfunkcyjność�podatku�od�towarów�i�usług…, op.cit., s. 138-141.
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przedsiębiorców. Projekt zawiera 441 arty-
kułów wprowadzających nową systematy-
kę przepisów, z kolei uzasadnienie projektu 
obejmuje 180 stron. Do najistotniejszych 
zmian ukierunkowanych na ograniczenie 
luki podatkowej można zaliczyć: model 
podzielonej płatności (split payment), 
centralny rejestr podatników, centralną 
bazę faktur oraz likwidację odwrotnego 
obciążenia (reverse chargè)17. 

Autorska ocena poszczególnych rozwią-
zań, z określeniem ich zalet i wad wpływa-
jących na stabilność otoczenia funkcjonal-
nego i prawnego podatników oraz przewi-
dywalność zasad działania administracji 
podatkowej, jak również szansa ich akty-
wowania, jest omówiona poniżej.

Model podzielonej płatności 
(split payment)
Jest to rozwiązanie, które może doprowa-
dzić do skutecznego zmniejszenia rozmia-
rów luki podatkowej w VAT. Mechanizm 
opiera się na elektronicznym systemie roz-
liczania środków pieniężnych. Głównym 
jego założeniem jest rozdzielenie płatno-
ści na cenę netto, która jest wpłacana 
przez nabywcę na konto bieżące dostaw-
cy, oraz kwotę podatku VAT, która trafia 
bezpośrednio na odrębne konto bankowe. 
Powinien być nim, co do zasady, indywidu-
alny rachunek bankowy podatnika, służący 
do rozliczania tego podatku.

W dotychczasowym rozwiązaniu syste-
mowym, w obrocie gospodarczym płat-
ności są realizowane w wartościach brut-
to. Przy założeniu, że dokonując zakupu, 

podatnik płaci 123 zł, w transakcji doty-
czącej towaru handlowego opodatkowa-
nego stawką zasadniczą wartość nabycia 
wyniesie netto 100 zł, a VAT 23 zł. Po 
uwzględnieniu narzutu marży brutto za 
sprzedaż tego towaru, otrzymując cenę 
brutto, uzyska 246 zł (netto 200 zł, VAT 
46 zł). W deklaracji podatkowej VAT-7 
od podatku należnego (46 zł) zostanie 
odliczony podatek naliczony (23 zł) i od 
wartości dodanej, czyli marży, przedsię-
biorca odprowadzi do budżetu państwa 
kwotę 23 zł. W efekcie podatnik będzie 
miał w dyspozycji 100 zł jako różnicę po-
między środkami uzyskanymi od sprze-
dawcy (200 zł) i uregulowanymi przy 
zakupie (100 zł). Zapłacone 23 zł VAT 
przy zakupie zostało podatnikowi zwró-
cone przy sprzedaży, gdyż przedsiębiorca 
otrzymał 46 zł. Pozostała różnica w kwo-
cie 23 zł powinna być wpłacona do urzędu 
skarbowego. 

W ramach systemu split payment po-
datnik, dokonując zakupu, nadal zapłaci 
123 zł, z tym że 100 zł przekaże kon-
trahentowi, a 23 zł wpłaci na osobne 
konto bankowe, do którego dostęp bę-
dzie miała administracja podatkowa. 
Również zbywając towar, otrzyma od ku-
pującego 200 zł, bowiem 46 zł zostanie 
także zdeponowane na oddzielnym kon-
cie urzędu skarbowego. W konsekwencji 
podatnik będzie dysponentem środków 
finansowych w wysokości 77 zł (200 zł 
minus 123 zł), a nie jak obecnie 100 zł. 
Na tym etapie straci moc prawną pojęcie 
wartości dodanej, bowiem kwotę marży 

17 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług został opublikowany na stronach interne-
towych partii Prawo i Sprawiedliwość, <www.pis.org.pl>.
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brutto 100 zł należy pomniejszyć o war-
tość wpłaconego przy zakupie podatku 
VAT w wysokości 23 zł.

Z przedstawionych prostych wyliczeń 
wynika, że w sensie ekonomicznym przed-
siębiorca ewidentnie traci. Na pozostałą 
kwotę, czyli 23 zł, musi poczekać. Ponadto, 
co istotne, zasadniczej zmianie ulega kwe-
stia regulowania zobowiązania podatko-
wego. Dotychczas to podatnik wpłacał 
do administracji podatkowej podatek od 
wartości dodanej, a po zmianach to jemu 
przysługiwałby zwrot z urzędu skarbowe-
go (US ma w dyspozycji 69 zł, tj. 23 zł od 
zakupu i 46 zł od sprzedaży). Nasuwa się 
zatem fundamentalne pytanie: w jakim 
terminie nastąpi zwrot 23 zł? W świetle 
projektu, ma to być kilkudziesięciodniowy 
termin oczekiwania, z klauzulą obowiązku 
zwrotu podatku przez urząd skarbowy po 
terminie z ustawowymi odsetkami w wy-
sokości opłaty prolongacyjnej – obecnie 4%. 

Najważniejsze zalety:
Takie rozwiązanie samo w sobie wymusi 
na podatniku działania przyczynowo-skut-
kowe zmierzające do pogłębionej analizy 
rzetelności funkcjonowania kontrahentów, 
od których nabywane są towary i usługi, 
z uwagi na to, że niestandardowe, nieprzy-
stające do obowiązujących reguł obrotu 
gospodarczego transakcje spowodują, 
iż zwrot podatku nie nastąpi lub będzie 
utrudniony. Zatem rzetelni podatnicy nie 
powinni czuć się zagrożeni takim rozwią-
zaniem systemowym. Co istotne, obce im 

będą procedury i ewentualne konsekwen-
cje podważania przez organy administracji 
podatkowej czy skarbowej transakcji na 
podstawie klauzuli, że podatnik wiedział 
lub powinien był wiedzieć, iż uczestniczy 
w transakcjach stanowiących element prze-
stępstw skutkujących odmową prawa do 
odliczenia podatku naliczonego. Podatek 
taki może bowiem zostać zakwestionowa-
ny jedynie na zasadach ogólnych wynikają-
cych wprost z przepisów prawa material-
nego18. Z projektu ustawy wynika jedno-
znacznie, że model podzielonej płatności 
wyklucza solidarną odpowiedzialność za 
podatek niezapłacony przez dostawcę. To 
oczywiste, skoro to nie dostawca, lecz na-
bywca będzie wpłacał kwotę VAT na wy-
odrębnione konto. W tym wypadku trudno 
mówić o solidarnej odpowiedzialności za 
wyłudzenia podatku we wcześniejszych 
fazach obrotu. 

Dla organów skarbowych przyspieszo-
na zostanie cyrkulacja procesu weryfika-
cji danych niezbędnych do stwierdzenia 
rzetelności transakcji objętych analizą. 
Organy skarbowe i podatkowe nie będą 
zobowiązane do wnikliwej kontroli kon-
trahentów, czyli całego łańcucha transakcji 
poprzedzających dostawę, celem identy-
fikacji fikcyjnych transakcji lub „znikają-
cych podatników”. Wystarczy, że zostanie 
skontrolowany rachunek podatnika, który 
ubiega się o zwrot – czy przy zakupie wpła-
cił VAT na właściwe konto i czy to samo 
zrobili jego klienci. Będzie to niewątpliwie 
analiza danych „zza biurka”.

18 Przez pojęcie zasad ogólnych należy rozumieć literalne brzmienie przepisów prawa materialnego  
wynikających z ustawy o podatku VAT, np. zła stawka, błędna data powstania obowiązku podatkowego, 
brak opodatkowania zdarzeń gospodarczych itp.
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Jak wynika z raportu PwC19, eksperci są 
przekonani, że korzyści z wprowadzenia 
obowiązkowego split payment znacząco 
przewyższą ewentualne koszty jego ak-
tywacji, co nie oznacza, iż luka zostanie 
całkowicie zlikwidowana. Wariant najbar-
dziej optymistyczny zakłada zmniejszenie 
nadużyć do poziomu z 2007 r., to jest do 
wysokości 0,6% PKB, co oznacza, że budżet 
otrzymałby dodatkowo prawie 42 mld zł. 
Drugi scenariusz zakłada dodatkowe wpły-
wy na poziomie 29 mld zł, a trzeci – pesy-
mistyczny –w wysokości 24 mld zł.

Główne wady:
Nie ulega wątpliwości, że, biorąc pod 
uwagę zablokowanie przez administra-
cję podatkową środków na specjalnym 
koncie podatkowym i ograniczenie moż-
liwości ich wykorzystania przez przed-
siębiorcę do spłaty własnych zobowiązań 
(przykładowe 23 zł), taki stan faktyczny 
może znacząco zaburzyć płynność finanso-
wą podmiotów gospodarczych, co w skali 
makro może negatywnie oddziaływać na 
wolny rynek. Przez ograniczenie w obro-
cie środków finansowych mogą wystą-
pić zatory płatnicze. Takie zablokowanie 
płatności można traktować również jako 
dodatkową, nieuzasadnioną konstytucyj-
nie formułę nieoprocentowanego źródła 
finansowania państwa20. 

Ponadto analizowane rozwiązanie mo-
głoby być jednym z najskuteczniejszych 
czynników ograniczających wyłudzenia po-
datku VAT, gdyby w obrocie gospodarczym 

pomiędzy firmami były wyeliminowane 
rozliczenia transakcji na zasadach gotów-
kowych, co w dzisiejszych realiach gospo-
darczych Polski jest mało prawdopodobne. 
Łatwo bowiem zauważyć, że realizacja mo-
delu podzielonej płatności byłaby w pełni 
możliwa tylko w przypadku dokonywania 
wszystkich transakcji między podatnika-
mi VAT w formie przelewów bankowych 
(obecnie obowiązek taki istnieje od kwoty 
15 tys. euro). Wyeliminowane lub utrud-
nione byłyby inne formy regulowania zo-
bowiązań, czyli gotówka, karta płatnicza 
lub kompensata. 

Być może zaproponowane zostałoby 
kompromisowe rozwiązanie, polegające 
na znacznym obniżeniu kwoty, od któ-
rej byłby obowiązek regulowania płatno-
ści w formie przelewu, a nie całkowite 
jej zniesienie. Niemniej jednak kolejne 
ograniczenie obrotu gotówkowego można 
potraktować jako daleko idącą ingeren-
cję w swobodę działalności gospodarczej 
podatnika. 

Na szczególną uwagę zasługuje rów-
nież kwestia wyposażenia przedsiębior-
ców i organy skarbowe w odpowiednie 
narzędzia informatyczne umożliwiające 
skuteczne i szybkie rozliczanie transak-
cji handlowych, wypełnianie rejestrów 
VAT, sporządzanie deklaracji, a co równie 
ważne – dokonywanie przez administrację 
podatkową, bez zbędnej zwłoki, zwrotu 
nadpłaconego podatku VAT, stanowiące-
go w istocie część zablokowanego przez 
państwo dochodu podatnika, od którego 

19 Raport PwC�Split�payment,�<www.pwc.pl/pl/pdf/split-payment-raport-pwc.pdf>, s.18, 19.
20 Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.07.2013 r. (sygn. akt SK 18/09), nieuzasadnione  

zatrzymywanie środków finansowych przez państwo jest niezgodne z Konstytucją.
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przedsiębiorca mógł zapłacić należny po-
datek dochodowy CIT lub PIT. 

W tym miejscu nasuwają się trzy zasad-
nicze pytania:

 • Jak szybko i na jakich zasadach formalno-
prawnych podatnik odzyska tę część po-
datku, która stanowi zatrzymany dochód? 
 • Kto poniesie koszty wprowadzenia ta-
kiego systemu?
 • Czy administracja skarbowa w obecnym 
kształcie jest w stanie tak dalece party-
cypować w rozliczeniach obowiązków 
podatkowych dokonywanych przez po-
datników?
Z projektu ustawy trudno jest doszukać 

się jednoznacznych odpowiedzi na tak posta-
wione pytania. Zwrot podatku miałby nastę-
pować w kilkudziesięciodniowym terminie, 
z klauzulą obowiązku zwrotu podatku przez 
urząd skarbowy po terminie z ustawowymi 
odsetkami w wysokości opłaty prolongacyj-
nej. Brakuje informacji o kosztach aktywacji 
systemu i źródłach jego finansowania, choć 
niektóre firmy audytorskie szacują je na po-
ziomie nawet 500 mln euro, to jest 2,1 mld 
zł (nie licząc kosztów obsługi i utrzymania 
systemu kont rozliczeniowych w bankach), 
oraz stałego monitoringu transakcji – koszt 
szacowany to następne 450 mln euro, czyli 
około 1,9 mld zł21. W omawianym systemie 
moment poboru podatku przesuwa się na 

chwilę dokonania płatności, co powinno 
łączyć się ze zmianą momentu powstania 
obowiązku podatkowego. Nie ulega rów-
nież wątpliwości, że administracja podat-
kowa poniesie dodatkowe koszty związa-
ne z nabyciem i obsługą nowego narzędzia 
informatycznego, w tym również dodat-
kowego zatrudnienia, co w konsekwencji 
niewątpliwie będzie miało wpływ na pod-
wyższenie kosztów bezpośrednich obsługi 
systemu VAT, które i tak – w porównaniu 
z innymi tytułami podatkowymi – są nie-
współmierne, sięgają nawet 35% kosztów 
ogółem ponoszonych przez administrację 
podatkową22.

Centralny rejestr podatników
Planowane jest utworzenie centralnego 
rejestru podatników VAT. Każdy z przed-
siębiorców będzie musiał za odpłatnością 
200 zł zgłosić prowadzoną przez siebie 
działalność gospodarczą (osoby fizyczne 
i prawne) do centralnego rejestru podat-
ników VAT. Znajdą się w nim między in-
nymi: adres siedziby lub stałego miejsca 
prowadzenia działalności podatnika, wska-
zanie osoby odpowiedzialnej za rozlicza-
nie podatku, numer rachunku bankowego 
prowadzonego na potrzeby działalności, 
w tym w procedurze podzielonej płatności. 
Będzie to nowe narzędzie informatyczne 

21 Z raportu PwC wynika, że szacunkowe koszty przygotowania i wdrożenia modelu split�payment dla Polski, 
przy wykorzystaniu oszacowanych kosztów wdrożenia systemu w UE oraz w równym stopniu udziału 
Polski w PKB UE i proporcji ilości mieszkańców w Polsce w stosunku do mieszkańców UE, jednorazowy 
koszt takiej inwestycji wynosi od 450 do 500 mln euro, czyli 1,9-2,1 mld zł. Wprowadzenie split�payment� 
wiązałoby się również ze zwiększeniem kosztów utrzymania i obsługi systemu kont rozliczeniowych 
o kwotę stanowiącą nawet 450 mln euro, 1,9 mld zł oraz stałym monitoringiem transakcji. Por. Raport PwC, 
<www.pwc.pl/pl/pdf/split-payment-raport-pwc.pdf>, s. 19 i 20.

22 Wyliczeniu kosztów obsługi systemu VAT ponoszonego przez administrację podatkową w ogólnych 
kosztach funkcjonowania administracji podatkowej został poświęcony oddzielny rozdział monografii:  
J. Pastuszka, W. Sońta: Dysfunkcyjność�podatku�VAT…, op.cit., s.111-118.
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ułatwiające wymianę danych o podatni-
kach pomiędzy urzędami, pomoże w ty-
powaniu podmiotów do kontroli i może 
spowodować szybsze i skuteczniejsze re-
agowanie na wychwycone przez system 
nieprawidłowości i nadużycia podatkowe. 
Z założenia ma to być narzędzie reakcyjne, 
a nie prewencyjne, bowiem priorytetem 
jest wnikliwa analiza danych zgromadzo-
nych przez organy podatkowe i szybkie 
podejmowanie czynności zmierzających 
do wyeliminowania patologii. 

Najważniejsze zalety:
Wprowadzenie centralnego rejestru po-
datników będzie służyło scentralizowane-
mu gromadzeniu informacji przez admini-
strację podatkową i skarbową (od stycznia 
2017 r. w ramach KAS)23. Może ułatwić 
wymianę danych wrażliwych oraz przyczy-
nić się do skuteczniejszego egzekwowania 
środków finansowych od nieuczciwych 
podmiotów. Najistotniejsze jest jednak to, 
że rejestr pozwoli szybko zidentyfikować 
faktury wystawiane przez nieistniejące 
podmioty gospodarcze.

Główne wady:
Wdrożenie centralnego rejestru podatni-
ków będzie kolejnym obowiązkiem reje-
stracyjnym, który podmiot dążący do za-
chowania pozorów legalności działania na 
pewno spełni. Do tej pory musiał zareje-
strować się w KRS, zdobyć NIP i REGON, 

a w niektórych przypadkach koncesję. 
Rejestr ten będzie zawierał zdecydowa-
nie więcej danych szczegółowych, które 
– dzięki dobrze skonstruowanemu narzę-
dziu informatycznemu – będzie można sku-
tecznie wykorzystać. Dla spełnienia tego 
wymogu niezbędne jest jednak poniesienie 
przez administrację podatkową znaczących 
kosztów wprowadzenia i aktywacji syste-
mu. Ponadto istnieje uzasadnione prawdo-
podobieństwo zwiększenia zatrudnienia 
– ktoś to narzędzie musi obsłużyć. 

Centralna baza faktur
Do centralnej bazy faktur mają być wpro-
wadzane przez przedsiębiorców na bieżąco 
(automatycznie) wszystkie wystawiane 
faktury VAT. W ten sposób organy po-
datkowe i skarbowe miałyby dostęp do 
danych dotyczących obrotów handlowych 
pomiędzy podatnikami. 

Najważniejsze zalety:
Informacje uzyskiwane z systemu na bie-
żąco umożliwiałyby organom państwa 
analizę transakcji pod kątem między in-
nymi: ich przebiegu w poszczególnych 
ogniwach, określania poziomu wartości 
dodanej w każdej fazie obrotu na płasz-
czyźnie cen rynkowych, sposobu roz-
liczania się z administracją podatkową, 
jak również analizy sensu ekonomicznego 
zawieranych transakcji, to znaczy, czy łań-
cuch zdarzeń przyczynowo-skutkowych 

23 Obecnie Ministerstwo Finansów podjęło szeroko zakrojone działania zmierzające do centralizacji admini-
stracji celno-skarbowej. Ma powstać jeden organizm pod nazwą Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). 
1 czerwca 2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt ustawy 
o Krajowej Administracji Podatkowej. Wynika z niego, że w jeden organizm zostaną skonsolidowane izby 
skarbowe, izby celne, wraz z przyległymi do nich urzędami skargowymi i urzędami celnymi, jak również 
urzędy kontroli skarbowej.



114 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Jacek Pastuszka

można racjonalnie uzasadnić na podsta-
wie reguł obrotu gospodarczego. Każde 
odstępstwo od przyjętych norm skutko-
wałoby podejmowaniem przez organy po-
datkowe i skarbowe natychmiastowych 
działań skierowanych przeciwko nieuczci-
wym podatnikom. Skuteczność zostałaby 
znacząco zwiększona, gdyby administra-
cja podatkowa w tym pakiecie otrzymała 
również możliwość dostępu do systemów 
bankowych, gdyż oprócz analizy faktur 
w fazach obrotu można byłoby przeanali-
zować obrót środkami finansowymi. 

Główne wady:
Podobnie jak przy analizie centralnej bazy 
podatników, trudno doszukać się wad ta-
kiego rozwiązania. Można by jedynie roz-
ważać je przez pryzmat kosztów aktywacji. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że cały sys-
tem opiera się na narzędziach informatycz-
nych, które zobligowany jest nabyć zarówno 
przedsiębiorca, jak i administracja podat-
kowa, a następnie obsługiwać, co wiąże się 
z dodatkowymi nakładami finansowymi. 
W tym miejscu na szczególną uwagę za-
sługują dwa zagadnienia. Pierwsze doty-
czy ryzyka wycieku wrażliwych danych 
handlowych przedsiębiorców, po wtóre, 
system powinien być skonstruowany w taki 
sposób, aby wśród ogromnej liczby danych 
urzędnik mógł łatwo i szybko zidentyfi-
kować zagadnienie dysfunkcyjne, bowiem 
jeżeli będzie to system gromadzący dane 
w sposób niekontrolowany, nie spełni on 
swej nadrzędnej roli.

Upowszechnienie 
solidarnej odpowiedzialności
Jest to system wspierający model podzie-
lonej płatności. Przy tym rozwiązaniu 

nabywca towaru ponosiłby solidarną od-
powiedzialność za zobowiązania podat-
kowe sprzedawcy w odniesieniu do kwot 
wynikających z danej transakcji udoku-
mentowanej fakturą i zapłaconej gotówką, 
to jest bez zachowania zasad rozdzielenia 
płatności, oraz gdy inne czynniki i warunki 
kontaktów gospodarczych pomiędzy stro-
nami odbiegałyby od ogólnie przyjętych 
norm i wskazywałyby na narażenie skar-
bu państwa na uszczuplenia podatkowe. 
Należy bowiem pamiętać, że systemo-
wo nie ma możliwości wyeliminowania 
z rynku transakcji dokonywanych w ob-
rocie gospodarczym na zasadach rozliczeń 
gotówkowych. W tym wypadku przedsię-
biorca musi się liczyć z konsekwencjami 
dodatkowego prześwietlania przez admi-
nistrację podatkową takich transakcji, nie 
mówiąc już o oczywistej kontroli trans-
akcji zapłaconych gotówką wbrew prze-
pisom prawa. 

Najważniejsze zalety:
Upowszechnienie solidarnej odpowiedzial-
ności wymusi na podatnikach regulujących 
zobowiązania w formie gotówkowej bar-
dziej wnikliwą i rzetelną analizę zawiera-
nych transakcji.

Główne wady:
Trzeba podjąć wszelkie możliwe działania, 
aby wprowadzone rozwiązanie nie spowo-
dowało bezwzględnej odpowiedzialności 
w wypadkach gdy nabywca faktycznie nie 
miał żadnych podstaw, aby przypuszczać, 
że transakcja jest wykorzystywana do oszu-
stwa podatkowego. Pomiędzy świadomo-
ścią i jej brakiem jest cienka granica, któ-
rej dla zachowania zasady równości i spra-
wiedliwości opodatkowania nie można 
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przekroczyć24. Dlatego też solidarna od-
powiedzialność może być tylko pomocna 
w uszczelnieniu systemu, lecz sama z siebie 
nie jest i nie będzie narzędziem w pełni 
skutecznym w zwalczaniu „karuzel” lub 
posługiwaniu się przez przedsiębiorców 
„pustymi fakturami”. Jeżeli rząd będzie 
w stanie skutecznie wprowadzić inne roz-
wiązania ograniczające wyłudzenia, to so-
lidarna odpowiedzialność powinna zostać 
zniesiona. Pociąganie nabywcy do takiej 
odpowiedzialności nie może być trakto-
wane jako remedium na brak wpłaty po-
datku przez sprzedającego.

Analizowane rozwiązanie może też 
utrudniać wejście na rynek nowych, uczci-
wych przedsiębiorców, którzy swoją po-
zycję będą chcieli wywalczyć oferowa-
niem do sprzedaży towarów po niższych 
cenach, na preferencyjnych warunkach 
płatności. Istnieje zatem ryzyko, że po 
wejściu w życie nowych przepisów tacy 
przedsiębiorcy spotkają się z ostracyzmem 
ze strony biznesu i będą mieli trudności 
w funkcjonowaniu. 

Likwidacja 
odwrotnego obciążenia
Koncepcja uszczelnienia systemu VAT 
polega również na likwidacji odwrotne-
go obciążenia (reverse chargè). System ten 

funkcjonuje obecnie i ma na celu wyeli-
minowanie patologii w rozliczaniu VAT. 
Większość państw członkowskich, w tym 
Polska, wprowadziła zasadę odwrotnego 
obciążenia, bowiem jest to proste rozwią-
zanie, polegające na tym, że podatnikiem 
jest nabywca, a nie sprzedawca. W Polsce 
niemal co roku rozszerzany jest katalog 
towarów podlegających tej formie opodat-
kowania. Początkowo były to wyłącznie 
wyroby złomowe, potem stalowe, szeroko 
rozumiane surowce wtórne i odpady, a na-
stępnie wyroby elektroniczne, biżuteria 
i wyroby jubilerskie ze złota, srebra i pla-
tyny25. Co do ogólnych zasad, dostawca, 
dokonując sprzedaży towarów wymie-
nionych w załączniku nr 11 do ustawy 
o VAT26, wykazuje na fakturze jedynie 
kwotę netto transakcji. Obliczenie podat-
ku według właściwej stawki spoczywa na 
nabywcy – od kwoty transakcji, która zo-
stała wykazana na dokumencie sprzedaży 
przez dostawcę. Zatem faktura nie zawiera 
kwoty podatku VAT, a jedynie adnotację 
„odwrotne obciążenie”. Stosując mecha-
nizm „reverse chargé”, nabywca przy zaku-
pie ma możliwość potraktowania podatku 
należnego jako kwoty podatku naliczone-
go, jeżeli oczywiście podatnik ten wyko-
rzystuje nabyty towar do dokonywania 
czynności opodatkowanych27. Następnie, 

24 Zasada równości i sprawiedliwości opodatkowania stanowi, że koszty danin są na społeczeństwo rozłożo-
ne proporcjonalnie, gdzie w każdej fazie obrotu podatek płacony jest przez zobowiązanego i tylko od niego 
należną daninę należy egzekwować. Przerzucanie obowiązku na inne osoby (podmioty) jest niedopusz-
czalne. Więcej – J. Pastuszka, W. Sońta: Dysfunkcyjność…, op.cit., s. 121.

25 Katalog wyrobów wynika z załącznika nr 11 do ustawy o VAT.
26 Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.).
27 Stan prawny wynika z art. 29 ust. 18a ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów, dla których zgod-

nie z art. 17 ust. 1 pkt 7, podatnikiem jest ich nabywca, a podstawą opodatkowania jest kwota, którą 
nabywca jest obowiązany zapłacić. Dostawca, dokonując sprzedaży towarów wymienionych w załącz-
niku nr 11 do ustawy o VAT, wykazuje na fakturze jedynie kwotę netto transakcji. Obliczenie podatku
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dokonując zbycia nabytego na takich zasa-
dach towaru, ma możliwość jego sprzeda-
ży podmiotowi gospodarczemu również 
na zasadzie reverse chargé (bez podatku 
VAT – w kwocie netto z narzutem marży 
brutto). Zbywając przedmiotowy towar 
osobie fizycznej nieprowadzącej działal-
ności gospodarczej lub prowadzącej taką 
działalność, ale zwolnionej z VAT, ma obo-
wiązek od ceny sprzedaży (wartości netto 
z narzutem marży) naliczyć i wykazać na 
fakturze podatek VAT. Taki stan prawny 
został wprowadzony na podstawie prefe-
rowanych przez Unię Europejską rozwią-
zań celem wyeliminowania nierzetelnych 
transakcji VAT nastawionych na wyłudze-
nia fiskalne zarówno w transakcjach kra-
jowych, jak i wewnątrzwspólnotowych28. 
W łańcuchu dostaw nie występuje faktycz-
nie podatek naliczony podlegający odli-
czeniu i zbywca nie żąda od administracji 
skarbowej zwrotu podatku zapłaconego 
we wcześniejszych fazach obrotu. 

Najważniejsze zalety:
Odwrotne obciążenie jest najbardziej po-
wszechnym w Unii Europejskiej narzę-
dziem do walki z procederem wyłudzeń 
VAT w transakcjach krajowych. W syste-
mie tym nie ma czego wyłudzać, ponieważ 

VAT pojawia się dopiero wtedy, kiedy stro-
ną kupującą jest osoba lub firma, która 
nie jest podatnikiem VAT. Skoro nie ma 
podatku naliczonego, to nie występuje po-
datek podlegający zwrotowi na zasadach 
pośrednich (nadwyżka podatku naliczo-
nego nad należnym do przeniesienia na 
następne okresy rozliczeniowe) i bezpo-
średnich (zwrot nadwyżki na konto ban-
kowe przedsiębiorcy). VAT jako podatek 
od sprzedaży pojawia się w ostatnim ogni-
wie obrotu, czyli przy transakcji z benefi-
cjentem, to jest finalnym konsumentem. 

Główne wady:
Wadą odwrotnego obciążenia jest to, że po-
datek VAT traci jedną z fundamentalnych 
zasad jego rozliczania, to znaczy przestaje 
być podatkiem wielofazowym. Ponadto 
przestępcy zamieniają rynki, na których 
działają. Po wprowadzeniu tego mechani-
zmu VAT na telefony komórkowe przestęp-
stwa związane z tym towarem zmalały, ale 
nieuczciwi przedsiębiorcy „przenieśli się” 
na inne towary, jak choćby kawa, herbata 
czy artykuły spożywcze. W niektórych 
przypadkach problematyczny jest także 
sposób wyliczenia należnego podatku 
VAT. Jeżeli bowiem towar kupuje osoba 
nieprowadząca działalności gospodarczej, 

 według właściwej stawki podatku spoczywa na nabywcy od kwoty transakcji, która została wykazana na 
dokumencie sprzedaży przez sprzedawcę. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, kwotę podat-
ku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt 5 lub pkt 7, podatnikiem jest ich nabywca. Odliczenie może zostać zrealizowane w rozliczeniu za 
okres, w którym u nabywcy powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od ww. transakcji zgodnie 
z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT.

28 Na mocy dyrektywy 2013/43/UE wprowadzone zostały do dyrektywy 2006/112/WE regulacje dotyczą-
ce zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do rozliczenia podatku od towarów i usług w ra-
mach transakcji krajowych. Nowelizacja dyrektywy 2006/112/WE rozszerzyła katalog towarów i usług, 
w stosunku do których państwa członkowskie będą mogły zobowiązać nabywcę towaru lub usługi do roz-
liczenia podatku od towarów i usług.
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wówczas dylemat związany z odwrotnym 
obciążeniem nie powstaje – sprzedaż jest 
opodatkowana. Sprawa zaczyna się jednak 
komplikować, gdy nabywcą jest osoba fi-
zyczna (przedsiębiorca) i zażąda wysta-
wienia faktury. W takiej sytuacji sprze-
dawca jest zobowiązany podjąć decyzję, 
czy sprzedaż ma opodatkować podatkiem 
VAT, czy też należy zastosować mechanizm 
odwrotnego obciążenia, dokumentując 
transakcję fakturą bez VAT. Problemem 
jest zatem weryfikacja statusu nabywcy. 
Fakt, że kupujący poda sprzedawcy numer 
NIP nie oznacza, że jest on podatnikiem 
w rozumieniu ustawy o VAT. Nawet bo-
wiem posiadanie przez kupującego numeru 
NIP nie determinuje faktu, że jest on po-
datnikiem VAT, a tylko sprzedaż na rzecz 
tych podmiotów może być opodatkowa-
na na zasadach odwrotnego obciążenia. 
Obecnie jeszcze wiele osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą i tym 
samym niebędących podatnikami VAT 
posiada numer NIP – nie oznacza to jed-
nak, że sprzedaż na ich rzecz powinna być 
dokonana z zastosowaniem omawianego 
mechanizmu. To sprzedawca, wystawiając 
fakturę, powinien się każdorazowo upew-
nić, czy ma do czynienia z podatnikiem 
VAT i zweryfikować jego status. Jak tego 
dokonać? Przepisy ustawy o VAT nie dają 
takiej odpowiedzi. Informacji o statusie 
podatnika VAT udzielają urzędy skarbo-
we, ale absurdem wydaje się każdorazo-
we potwierdzanie statusu podatnika VAT 
przez sprzedawcę. Z drugiej jednak strony, 
błędne wystawienie faktury (z zastosowa-
niem mechanizmu odwrotnego obciążenia 
gdy nie było ku temu podstaw) wiąże się 
z wieloma konsekwencjami dla sprzedaw-
cy – poczynając od konieczności zapłaty 

należnego VAT, na reperkusjach karnych 
skarbowych kończąc.

Wnioski
Z koncepcji proponowanych przez rząd 
zmian dotyczących ograniczenia luki po-
datkowej w VAT wyłania się założenie, że 
niemal każda operacja gospodarcza przed-
siębiorcy ma być pod kontrolą. W ten spo-
sób dąży się do osiągnięcia głównego celu 
reformy, czyli poprawy kondycji finansów 
publicznych. Zmiany w dużej mierze będą 
się opierały na aktywowaniu narzędzi in-
formatycznych, dzięki którym administra-
cja podatkowa będzie niemal w momen-
cie zaistnienia zdarzenia gospodarczego 
dysponowała informacjami o działaniach 
podejmowanych przez podatników opo-
datkowanych podatkiem VAT. Dzięki 
centralnej bazie faktur organ podatkowy 
uzyska wiedzę: jaka faktura, przez kogo, 
dla kogo, na jaką wartość i w jakiej walucie 
została wystawiona, zaś z centralnego reje-
stru podatników będzie mógł zaczerpnąć 
informacje dotyczące: adresu siedziby lub 
stałego miejsca prowadzenia działalno-
ści podatnika, kto jest odpowiedzialny za 
rozliczanie podatku oraz jaki jest numer 
rachunku bankowego prowadzonego na 
potrzeby działalności. Model podzielo-
nej płatności przyczyni się natomiast do 
transparentności rozliczeń bezgotówko-
wych. Aktywowane narzędzia informa-
tyczne, pod warunkiem że będą wyposa-
żone w odpowiednie moduły do genero-
wania niezbędnych informacji, poprawią 
niewątpliwie skuteczność wykrywania 
powiązań w łańcuchu dostaw i przepły-
wów finansowych i tym samym umożliwią 
szybszą reakcję administracji podatkowej 
na występujące patologie. Celem będzie 
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wyeliminowanie transakcji w łańcuchu 
dostaw – czytaj: zamknięcie „karuzeli” lub 
wykluczenie obrotu „pustymi fakturami”. 

Przy tym wszystkim należy zdawać sobie 
sprawę z technicznej skali przedsięwzię-
cia. Po pierwsze, w zakresie wspomnia-
nych modułów analitycznych, gdyż same 
informacje – bez skutecznych narzędzi 
– nie poprawią efektywności planowanych 
i prowadzonych czynności kontrolnych.  
Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę ewen-
tualne negatywne skutki nakładania ko-
lejnych obowiązków na przedsiębiorców, 
którzy muszą im sprostać. Ponadto kosz-
ty takich działań niewątpliwie pobudzą 
w całej gospodarce procesy inflacyjne, gdyż 
nakłady zostaną przez firmy wkalkulowa-
ne w cenę produktu i usługi. Nie ulega też 
wątpliwości, że wzrosną koszty obsługi 
systemów informatycznych ponoszone 
przez administrację podatkową w wyni-
ku wzrostu nakładów inwestycyjnych na 
wdrożenie nowych rozwiązań oraz zatrud-
nienie osób, które te instrumenty anali-
tyczne należycie obsłużą. 

Czy nakłady będą współmierne do ocze-
kiwanych efektów w zakresie eliminacji 
nadużyć w podatku VAT („puste faktu-
ry”, „karuzele podatkowe” itp.)? Na pewno 
poprawią wyniki kontrolne, ale patologii 
w pełni nie wyeliminują. W tym kontekście 
należy podkreślić, że grupy przestępcze, 
podobnie jak szara strefa, działają z defini-
cji poza prawem. Zatem wszelkie regula-
cje ustawowe wprowadzające dodatkowe 
restrykcje czy obowiązki mogą być mało 

skuteczne wobec tych grup. Podmioty, 
które podejmują świadomą decyzję o nie-
płaceniu VAT, raczej nie będą podatne 
na wypełnienie ustawowych wymogów. 
Nowe restrykcje mogą zatem być respekto-
wane jedynie przez podmioty, które starają 
się przestrzegać prawa, a więc „zwykłych” 
podatników. Ponadto analizowane roz-
wiązania oznaczają w dużej mierze prze-
rzucenie obowiązku zapobiegania prze-
stępstwom podatkowym z administracji 
podatkowej na podatników, co może bu-
dzić wątpliwości w świetle orzecznictwa 
TSUE. Wykładnia stanowi bowiem, że 
zwalczanie przestępstw podatkowych 
w zakresie VAT należy do administra-
cji podatkowej poszczególnych państw 
członkowskich i lekarstwem nie powin-
no być przede wszystkim przerzucanie 
na podatników obowiązków związanych 
z marginalizacją przestępczych procede-
rów przez wprowadzanie wobec nich coraz 
to nowych obostrzeń29. 

Recepty na zwalczanie wyłudzeń VAT 
należy mimo wszystko szukać w odwrot-
nym obciążeniu, które jako jedyne zdało 
egzamin w ostatnich latach i, nie wiedzieć 
czemu, Rząd RP chce je wycofać. Uznano 
bowiem, że odwrotne obciążenie, gdzie 
VAT jest odprowadzany przez kupujące-
go, a nie sprzedającego, jest wprawdzie 
dosyć skutecznym narzędziem do walki 
z przestępcami, ale ma charakter doraźny 
i nie rozwiązuje problemu w sposób syste-
mowy. Ponadto stwierdzono, że mecha-
nizm ten jest sprzeczny z podstawowymi 

29 Zagadnienia dotyczące ograniczania zakresu przerzucalności obowiązków z administracji podatkowej na po-
datników przy rozliczaniu podatku VAT zostało precyzyjnie podniesione w cytowanym już wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22.110.2015 r., sygn. C-277/14 w sprawie PPUH Stechcemp sp. j.
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zasadami funkcjonowania VAT, w tym 
przede wszystkim z jego wielofazowością30. 
Trudno z tymi argumentami polemizo-
wać, ale może fakt, że przy odwrotnym 
opodatkowaniu VAT straci wielofazowość, 
nie jest czynnikiem uzasadniającym jego 
eliminację z obiegu prawnego. Obecnie 
jest to najlepsze narzędzie eliminujące nad-
użycia fiskalne, w tym te najbardziej szko-
dliwe, czyli „karuzele podatkowe” i „puste 
faktury”. Biorąc pod uwagę efekty fiskal-
ne, należy stwierdzić, że wprowadzenie 
centralnych baz faktur i podatników, jak 
również podzielonej płatności, wiąże się 
z nakładami – kosztami aktywacji – trud-
nymi do jednoznacznego określenia, przy 
czym dodatkowe wpływy podatkowe są 
także trudne do oszacowania. 

Natomiast przy wprowadzeniu od-
wrotnego obciążenia na wszystkie towa-
ry i usługi efekty, bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów aktywacji, są natych-
miastowe. Można by jedynie popracować 
nad przejrzystością fakturowania podat-
ku należnego, to znaczy nad weryfikacją 

statusu nabywcy, oraz możliwością mo-
nitorowania zasad wpłacania podatku 
przez odpowiednie zmiany deklaracji  
VAT-7. Na marginesie należy stwierdzić, że 
pełne wprowadzenie w państwach człon-
kowskich odwrotnego obciążenia nie jest 
przez Unię Europejską zabronione31.

Ze względu na skalę dysfunkcyjności 
VAT, Rząd RP musi podjąć daleko idące 
działania zmierzające do wyeliminowania, 
lub choćby znaczącego ograniczenia, luki 
podatkowej. Model podzielonej płatności, 
centralny rejestr podatników, jak również 
centralna baza faktur są dobrym kierun-
kiem, ale, moim zdaniem, zdecydowanie 
lepsze efekty makroekonomiczne, popra-
wiające kondycję finansów publicznych, 
zostałyby osiągnięte przy wprowadzeniu 
odwrotnego obciążenia.

dr JACEK PASTUSZKA,
Urząd Kontroli Skarbowej  
w Warszawie

30 Uzasadnienie projektu nowej ustawy o VAT z listopada 2015 r., sporządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, 
<www.pis.org.pl>.

31 Na mocy dyrektywy 2013/42/UE, do dyrektywy 2006/112/WE (art. 199b) został wprowadzony tzw. mecha-
nizm szybkiego reagowania, polegający na tym, że państwa członkowskie będą miały możliwość cza-
sowego przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług ze sprzedawcy na nabywcę 
w ramach krajowych dostaw towarów lub świadczenia usług. Zgodę na zastosowanie takiego środka  
do 31.12.2018 r. – na podstawie dyrektywy 2013/43/UE zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE – będzie 
wydawała każdorazowo Komisja Europejska, na podstawie wniosku państwa członkowskiego.

Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, VAT, luka podatkowa, wpływy podatkowe,  
budżet państwa, centralny rejestr podatników

Key words: VAT, tax gap, tax income, state budget, frauds, reducing the tax gap
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Wprowadzenie
Do napisania artykułu1 skłoniły mnie nie 
tyle prace nad implementacją rozwiązań 
prawnych do ustawy – Prawo zamówień 
publicznych2, zawartych w nowych dy-
rektywach koordynujących procedury 
udzielania zamówień publicznych, ile ra-
czej działania legislacyjne podejmowane, 

jak zwykle, na ostatnią chwilę3. Prawo za-
mówień publicznych w dotychczasowym 
kształcie przetrwało już ponad dziesięć 
lat. Pierwsza ustawa – Prawo zamówień 
publicznych została uchwalona 29 stycz-
nia 2004 r. i od tego czasu była noweli-
zowana już kilkadziesiąt razy, z różnych 
względów, między innymi w związku 
z koniecznością implementacji dyrek-
tywy obronnej4.

Nowelizacja wciąż bez systemowych rozwiązań

Projektowane zmiany 
Prawa zamówień publicznych

Autor widzi potrzebę właściwego uregulowania niektórych zagadnień 
w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Zwraca uwagę na koniecz-
ność jednoznacznego określenia pozycji prawno-ustrojowej Krajowej 
Izby Odwoławczej, jak też charakteru prawnego norm Prawa zamówień 
publicznych. Wskazuje, że kolejne nowelizacje tej ustawy dokonywane 
są pod presją czasu, bez głębszej refleksji.

1 Artykuł dotyczy toczącego się procesu legislacyjnego nad projektem Ministerstwa Rozwoju, dotyczącym 
zmiany ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65) oraz dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE 
(Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 243).

3 Termin przewidziany przepisami dyrektyw na wdrożenie ich rozwiązań do krajowych porządków prawnych 
państw członkowskich UE był ustalony na 18.04.2016 r.

4 Dyrektywa nr 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.07.2009 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz.Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r., s. 76).
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Przyjęcie w 2014 r. przez Parlament 
Europejski pakietu nowych dyrektyw 
koordynujących procedury udzielania 
zamówień publicznych dało możliwość 
zastanowienia się nad usprawnieniem ist-
niejących regulacji prawnych, zarówno pod 
względem ich dostosowania do nowych 
dyrektyw, jak i wykorzystania dotychcza-
sowych doświadczeń. Od czasu przyjęcia 
nowych dyrektyw w kwietniu 2014 r. mi-
jały kolejne miesiące i wciąż nie było jasnej 
informacji co dalej z Prawem zamówień 
publicznych – czy zostaną podjęte kom-
pleksowe prace nad przebudową systemu 
zamówień, czy też rząd skoncentruje się na 
doklejaniu kolejnych przepisów do i tak już 
nieczytelnej regulacji prawnej. Co pewien 
czas opinia publiczna informowana była 
o trwających pracach nad implementa-
cją pakietu nowych dyrektyw. Dzisiaj już 
wiemy, że będzie to kolejna nowelizacja 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
pozbawiona jednak pełnej refleksji nad 
funkcjonowaniem systemu zamówień. 
Dlaczego tak się dzieje? 

Wydaje się, że nie dorobiliśmy się kultu-
ry tworzenia racjonalnego prawa. Przyjęło 
się twierdzenie, że prawo jest tworzone 
racjonalnie, jeżeli ustanowienie jakichś 
norm prawnych odbywa się na gruncie naj-
lepszej w danych okolicznościach wiedzy, 
jest środkiem do osiągnięcia wyznaczonych 
i akceptowanych celów danego społeczeń-
stwa. Zatem główny ciężar tworzenia ra-
cjonalnego wzorca postępowania dla sfery 
publicznej spoczywa na racjonalnym usta-
wodawcy, który musi dokładnie określić 
w projektowanych normach prawnych cele, 
do których dąży. Tylko wtedy podmioty 
sektora publicznego, działające na pod-
stawie prawa i w granicach prawa, będą 

mogły działać racjonalnie. Nie zawsze jed-
nak prawo jest pisane w sposób niepozosta-
wiający wątpliwości. Gdzie więc leży pro-
blem? Problemu upatrywałbym w samym 
człowieku, każdy bowiem powinien kie-
rować się rozsądkiem oraz racjonalnym 
podejściem do życia, tylko wówczas będzie 
mógł oczekiwać tego samego od innych. 
Działanie staje się racjonalne wówczas, 
gdy prowadzi do realizacji stanu rzeczy 
uważanego przez podmiot działający za 
najbardziej cenny. Tym wyznacznikiem jest 
stan wiedzy konkretnej osoby oraz zakres 
norm prawa powszechnie obowiązującego. 
W przypadku zaś podmiotów działających 
w obszarze sektora publicznego konkretna 
norma prawna staje się wzorcem, w odnie-
sieniu do którego będą oceniane konkret-
ne operacje takiego podmiotu. Dużą rolę 
przy tym odgrywa wiedza i doświadczenie 
osób podejmujących określone działania 
w sferze publicznej. Szczególnie brakuje 
umiejętności tworzenia prawa widziane-
go przez pryzmat zasad ogólnych i celów, 
które to prawo ma urzeczywistniać, a po-
nadto umiejętności racjonalnego stoso-
wania prawa przez administrację publicz-
ną. Wydaje się, że w gąszczu tworzonych 
przepisów i rozlicznych regulacji, często 
na potrzeby partykularnych interesów 
wybranych grup społecznych, zapomina 
się o celach określonych norm prawnych. 
Przepisy prawa zawierające normy prawa 
publicznego są obecnie przepisami bardzo 
wrażliwymi na różnego rodzaju zewnętrz-
ne naciski. 

Przykładowo, chińska firma Covec scho-
dzi z placu budowy autostrady – i co się 
dzieje? Wszyscy szukają winnych i najczę-
ściej znajdują winę w złym prawie – Prawie 
zamówień publicznych. Ale czy tak jest 
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rzeczywiście? Nikt nie zada sobie pyta-
nia, czy faktycznie winne są złe przepisy, 
czy może ich zbytnia kazuistyka lub też 
nieczytelność. 

Kolejny przykład, budowa stadionu na-
rodowego i problemy związane z płatno-
ściami inwestora dla podwykonawców. 
Ponownie wszyscy lamentują jakie mamy 
złe prawo, poddają się naciskom opinii pu-
blicznej oraz mediów i to prawo zostaje 
zmieniane. Ale czy naprawdę prawo na-
leży zmieniać zawsze wtedy gdy mamy 
do czynienia z jakimś „gorącym medial-
nie problemem”, pod naciskiem mediów 
oraz występujących w nich tak zwanych 
ekspertów. Czy nie należałoby raczej spoj-
rzeć na dany akt prawny chłodnym okiem 
i zastanowić się, czy problem nie leży po 
stronie właściwego stosowania prawa. Taka 
refleksja na pewno może przynieść więcej 
dobrego, niż jakakolwiek nieprzemyślana 
zmiana przepisów. Myślę, że prawo jest 
dobre i racjonalne tylko wtedy, gdy jest 
zrozumiałe. Ale jak prawo może być zrozu-
miałe, jeżeli ciągle ulega zmianom, szcze-
gólnie częstym w obszarze działania pod-
miotów sektora publicznego5. Wyobraźmy 
sobie urzędnika, który musi podjąć decyzję 
na podstawie niezrozumiałej albo budzą-
cej wątpliwości normy prawnej; czy taki 
urzędnik podejmie decyzję? Na pewno 
decyzji nie podejmie, a jeśli tak, to po wy-
korzystaniu wszystkich przysługujących 
przepisami Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego terminów potrzebnych 
na zdobycie wiedzy, jak daną normę ma 

zastosować w praktyce. Jeżeli nie wiem, 
co mam zrobić, najczęściej powstrzymam 
się od działania ze względu na potencjalną 
odpowiedzialność. Jak widać, istnieje ścisła 
zależność pomiędzy ustawodawcą piszą-
cym racjonalne prawo oraz podmiotem 
racjonalnie to prawo stosującym. Jeżeli 
zabraknie któregokolwiek ogniwa, efek-
ty na pewno nie będą satysfakcjonujące. 

Obecnym decydentom zabrakło chłod-
nego spojrzenia na funkcjonującą ustawę 
– Prawo zamówień publicznych (w skró-
cie: „pzp”), na propozycje nowych roz-
wiązań, które znalazły się w pakiecie no-
wych dyrektyw koordynujących procedury 
udzielania zamówień, na dotychczasowe 
ponaddwudziestoletnie doświadczenia 
z funkcjonowania systemu zamówień pu-
blicznych w Polsce. Zabrakło wyciągnięcia 
właściwych wniosków, tak aby racjonalne 
tworzenie prawa było procesem uwzględ-
niającym przyjęte cele i wartości z jednej 
strony, z drugiej zaś, aby nie było podat-
ne na wpływy otoczenia. Dopełnieniem 
tego procesu będą przemyślane decyzje 
stosujących prawo, wkomponowujące się 
w założone cele i wartości, szczególnie przy 
wykorzystywaniu środków z nowej per-
spektywy finansowej.

Przejdę w tym miejscu do krótkiej 
ana lizy problemów, z którymi borykają 
się uczestnicy rynku zamówień publicz-
nych, a które można by rozwiązać w wy-
niku przemyślanej, kompleksowej zmiany 
przepisów dotyczących zamówień publicz-
nych. Z uwagi na obszerność zagadnień, 

5 Takim swoistym fenomenem zmian prawa w sferze działania podmiotów publicznych jest ustawa 
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (danych promulgacyjnych nie podaję z obawy przed dużym 
prawdopodobieństwem ich zdezaktualizowania, zanim ten tekst dotrze do Czytelników).
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skoncentruję się jedynie na problemach 
natury ogólnej. 

Określenie 
charakteru prawnego norm pzp
Od samego początku funkcjonowania re-
gulacji dotyczących zamówień publicz-
nych trwa wśród przedstawicieli doktry-
ny spór o charakter prawny norm Prawa 
zamówień publicznych. Jako że nie wy-
pracowano w tej kwestii jednolitego sta-
nowiska, w praktyce występują problemy 
związane ze stosowaniem tej ustawy. Jeden 
z poglądów, optujący za zaliczeniem norm 
pzp do norm prawa prywatnego, opiera 
się na definicji zamówienia publicznego 
jako umowy, w odniesieniu do której mają 
zastosowanie przepisy prywatnoprawne. 
Argumentacja ta jest wzmacniana odwo-
łaniem się ustawodawcy w treści Prawa 
zamówień publicznych do odpowiedniego 
stosowania przepisów Kodeksu cywilnego 
(k.c.). Wydaje się, że nie są to decydujące 
argumenty za tym, aby zaliczyć przedmio-
towe normy do norm prawa prywatnego. 
Ustawa pzp, jako regulacja mająca na celu 
sformalizowanie procesu wydatkowania 
środków publicznych, przy uwzględnieniu 
uczciwej konkurencji, została uchwalona 
wyłącznie w interesie publicznym; trudno 
tu doszukać się jakichkolwiek innych inte-
resów – poza publicznym. Podobny pogląd 
wyraził Sąd Najwyższy (SN) w jednym 
ze swoich orzeczeń, wskazując, że celem 
regulacji prawnych zamówień publicznych 

jest ochrona interesu publicznego, a zatem 
normy tam zawarte mają charakter norm 
publicznoprawnych6. W literaturze przed-
miotu pojawiają się również, co prawda 
dość odosobnione, poglądy uznające wybór 
najkorzystniejszej oferty za akt admini-
stracyjny, oparty na przepisach prawa 
administracyjnego i określający sytuację 
prawną konkretnie wskazanego adresa-
ta w indywidualnie oznaczonej sprawie7. 
Trudno jednak zgodzić się z tak radykal-
nym stanowiskiem, które obarczone jest 
błędem polegającym na uznaniu za pod-
stawę prawną takiego władczego rozstrzy-
gnięcia przepisu prawa administracyjnego, 
przy zupełnym pominięciu oświadczeń 
woli złożonych w procesie udzielania za-
mówienia publicznego.

Oczywiście trudno jednoznacznie 
stwierdzić, że cały analizowany akt prawny 
ma jednorodny publicznoprawny charak-
ter. Cały bowiem blok norm odnoszących 
się do kwestii zawieranej umowy ma nie-
wątpliwie charakter cywilnoprawny, to 
jednak nie decyduje o kwalifikacji całego 
aktu prawnego do grupy norm prywatno-
prawnych. Może jedynie świadczyć o tym, 
że sektor publiczny w czasach dynamicz-
nie rozwijających się zadań publicznych, 
które musi realizować częściej, sięga do 
umowy jako prawnej formy działania. 
Zdaniem A. Sołtysińskiej, udzielenie za-
mówienia nie jest aktem dokonywanym 
przez podmioty o charakterze prywatnym, 
lecz jest to forma dysponowania środkami 

6 Wyrok SN z 13.09.2001 r., sygn. akt IVCKN 381/00, OSNC 2002/6/75.
7 Odosobniony pogląd prezentuje J. Niczyporuk: Skuteczność�postępowania�odwoławczego�w�zamówieniach�

publicznych, [w:] Zamówienia�publiczne�jako�instrument�sprawnego�wykorzystania�środków�unijnych,  
UZP 2012, s. 36.
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publicznymi, która ma na celu chronienie 
interesu publicznego i efektywne wydatko-
wanie pieniędzy pochodzących z budżetu8. 

O publicznoprawnym charakterze norm 
Prawa zamówień publicznych mogą świad-
czyć również ich częste nowelizacje. Jest 
to wynikiem pojawiających się coraz to 
nowych potrzeb sektora publicznego 
w związku z realizacją zadań publicznych. 
Dla przykładu, w sytuacji kiedy podwyko-
nawcy firm budujących autostrady mają 
problemy z odzyskaniem poniesionych na-
kładów oraz należnego wynagrodzenia, 
natychmiast pojawiają się głosy o koniecz-
ności interwencji państwa, wraz z koniecz-
nością wprowadzenia stosownych zmian 
legislacyjnych. Tak doszło między innymi 
do zmiany regulacji pzp związanych z wa-
dium, kryterium najkorzystniejszej oferty 
czy też do zmiany wprowadzającej stosow-
ne zapisy dotyczące podwykonawstwa. 
Świadczy to o tym, że przepisy regulujące 
zamówienia publiczne są bardzo wrażliwą 
materią prawną z punktu widzenia inte-
resu państwa widzianego z perspektywy 
poszczególnych interesów jego obywateli. 
Regulacje prywatnoprawne nie ulegają 
aż tak częstym zmianom. W tym obsza-
rze dominuje zasada swobody zawiera-
nia i konstruowania umów, wynikająca 
z art. 353 k.c. 

Istniejące rozbieżności co do charakte-
ru prawnego norm Prawa zamówień pu-
blicznych mogą wywoływać niekorzystne 
skutki w stosowaniu tej ustawy w prak-
tyce. Będzie to związane z koniecznością 
wzięcia pod uwagę w procesie wykładni 

szczególnej funkcji, jaką pełnią normy pzp 
w sferze działania podmiotów prawa pu-
blicznego, a przede wszystkim wytworzony 
szczególny typ relacji pomiędzy zamawia-
jącym a wykonawcą. Dla norm prawa pu-
blicznego charakterystyczna jest również 
częsta ich zmiana oraz zbytnia kazuisty-
ka, nie mówiąc już o powszechnym wy-
stępowaniu zwrotów niedookreślonych. 
Proces wykładni norm Prawa zamówień 
publicznych musi zatem uwzględniać rolę, 
jaką one odgrywają w ochronie interesu 
publicznego, w szczególności z punktu 
widzenia racjonalności oraz oszczędno-
ści wydatków publicznych.

Przejrzystość ustawy pzp
Kolejnym wielkim mankamentem obecnej 
regulacji prawnej, który mógł zostać usu-
nięty w wyniku racjonalnych działań pra-
wodawcy, jest jej nieczytelność oraz brak 
przejrzystości. Trudno się dziwić takiemu 
stanowi rzeczy, jeżeli w trakcie obowiązy-
wania ustawy pzp liczebność jej jednostek 
normatywnych powiększyła się prawie 
dwukrotnie. Brak przejrzystości przepisów 
powoduje niemożność ich racjonalnego za-
stosowania przy wykorzystaniu prostych 
reguł wykładni. Nie zawsze wykładnia 
językowa pomoże ustalić właściwe zna-
czenie interpretowanej normy prawnej, 
bardzo często niezbędne będzie uwzględ-
nienie celu regulacji prawnej. Do identy-
fikacji celu regulacji najczęściej używana 
jest preambuła aktu normatywnego bądź 
uzasadnienie jego projektu. W wielu sytu-
acjach można zidentyfikować cel regulacji 

8 Por. A. Sołtysińska: Europejskie�prawo�zamówień�publicznych.�Komentarz,�wyd. Zakamycze, s. 11 i n.
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na podstawie treści przepisu albo aktu 
normatywnego. Analizując normy Prawa 
zamówień publicznych, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że celem tej ustawy było 
przede wszystkim dostosowanie prawa 
krajowego do pakietu dyrektyw koor-
dynujących procedury udzielania zamó-
wień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi9. W związku z olbrzymią 
w ostatnich latach aktywnością legislacji 
europejskiej w obszarach związanych z za-
mówieniami publicznymi, ustawodawcy 
krajowemu nie pozostawało nic innego, 
jak tylko wprowadzać coraz to nowe roz-
wiązania do porządku prawa krajowego, 
już bez zwrócenia szczególnej uwagi na 
konieczność dopracowania obowiązują-
cych przepisów. Niektóre pomysły legi-
slacyjne, takie jak wprowadzenie atesta-
cji, obserwatorów czy koncyliacji, jedynie 
bardziej skomplikowały proces udzielania 
zamówień publicznych, nie przynosząc 
spodziewanych korzyści, i tak szybko jak 
zostały uchwalone, zostały usunięte z obo-
wiązującego prawa. 

Ustawodawca powinien uchwalić taką 
regulację prawną, która byłaby bardziej 
transparentna oraz zrozumiała nie tylko dla 
podmiotów sektora publicznego, lecz także 
dla podmiotów prywatnych. Dobrze przy-
gotowane przepisy przyczynią się do spraw-
nej absorpcji środków unijnych z nowej 

perspektywy finansowej. Szczególnie 
nowe unormowania nie powinny wpły-
wać hamująco na rozwój innowacyjnych 
rozwiązań i przedsiębiorczości oraz wzrost 
gospodarczy kraju. Rolą zatem racjonal-
nego ustawodawcy jest stworzenie takich 
instrumentów prawnych wykonywania 
zadań przez władze publiczne, które będą 
łączyły oczekiwania społeczeństwa z obo-
wiązkami władzy publicznej.

Głębsza refleksja nad sposobem imple-
mentacji nowego pakietu dyrektyw powin-
na poprzedzać wydatkowanie środków 
publicznych. Przede wszystkim należałoby 
się zastanowić nad potrzebą łączenia roz-
wiązań prawnych pochodzących zarówno 
z dyrektywy klasycznej10, jak i sektorowej11 
z rozwiązaniami zawartymi w dyrektywie 
obronnej12. Rozdzielenie przedmiotowych 
materii do osobnych aktów prawnych na 
pewno wpłynie na poprawę czytelności 
tych regulacji. Kolejnym zagadnieniem, 
które należałoby uporządkować, jest 
ujednolicenie, zgodnie z dotychczasową 
praktyką orzeczniczą, katalogu defini-
cji znajdujących się w art. 2 pzp, aby ich 
rozumienie w procesie wykładni nie na-
stręczało problemów. Dla prawidłowego 
procesu wykładni norm prawa, nie tylko 
Prawa zamówień publicznych, ważna jest 
ich stabilność. Każda zmiana legislacyjna 
w przepisach może bowiem doprowadzić 

9 Tak w przeszłości, przy kolejnych nowelizacjach dostosowujących do wymogów dyrektywy 2004/18/WE 
z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.04.2004, s. 114) oraz dyrektywy 2004/17/WE z 31.03.2004 r. 
koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. L 134 z 30.04.2004, s. 1).

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE.
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE.
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/UE.
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do stanu niepewności, chwilowego braku 
wykładni interpretujących nowe rozwią-
zania prawne, a co się z tym wiąże, do 
możliwości nadużyć ze strony uczestników 
prowadzonego postępowania. 

Skalę problemów związanych z wykład-
nią norm ustawy pzp ilustruje również nie-
jednorodność orzecznictwa Krajowej Izby 
Odwoławczej (KIO). Izba wydała szereg 
orzeczeń, w których prezentowany był 
pogląd, że skorzystanie z potencjału pod-
miotu trzeciego, stanowiącego wiedzę i do-
świadczenie, wymaga uczestnictwa tego 
podmiotu w wykonaniu zamówienia w roli 
podwykonawcy13. Z kolei w szeregu innych 
orzeczeń KIO zajęła zupełnie odwrotne 
stanowisko, wedle którego przepis art. 26 
ust. 2b pzp w żaden sposób nie uprawnia 
do twierdzenia, że podmiot trzeci bę-
dzie miał obowiązek w takiej sytuacji fak-
tycznie osobiście wykonywać całość bądź 
jakąś część zamówienia. Argumentacja 
została oparta na wykładni językowej, 
zdaniem KIO w tym przypadku niepo-
zostawiającej żadnych wątpliwości co do 
właściwego znaczenia tego przepisu14. 
Przy takich rozbieżnościach interpreta-
cyjnych trudno jest uznać argumenta-
cję składów orzekających, które oparły 
swoją interpretację na zasadzie clara non 
sunt interpretanda wykładni językowej. 
Wobec roli, jaką odgrywają przepisy do-
tyczące zamówień publicznych, zwłaszcza 

dla sektora publicznego oraz celu tych 
unormowań, wykładnia językowa nie 
może być jedynym rodzajem wykładni, 
a wręcz wymagane jest wsparcie procesu 
odtworzenia znaczenia danego przepisu 
za pomocą reguł wykładni systemowej, 
a szczególnie wykładni funkcjonalnej. Nie 
można odtwarzać w sposób bezmyślny 
w realnej rzeczywistości abstrakcyjnych 
norm obowiązującego prawa, lecz w za-
leżności od aktualnych potrzeb w sposób 
twórczy kreować rzeczywistość w ramach 
tego prawa. 

Propozycje nowych rozwiązań powinny 
iść w kierunku umożliwienia szerszego 
dostępu do procedury konkurencyjnej 
z negocjacjami (dotychczas: negocjacje 
z ogłoszeniem) i dialogu konkurencyjnego. 
Procedury negocjacyjne znajdują szerokie 
zastosowanie w odniesieniu do zamówień 
projektów innowacyjnych, realizacji du-
żych infrastrukturalnych projektów z za-
kresu zintegrowanego transportu, dużych 
sieci komputerowych lub projektów wy-
magających złożonego i strukturyzowane-
go finansowania. Elastyczność procedur 
udzielania zamówień publicznych uzyska 
się również przez wprowadzenie możliwo-
ści skracania terminów (np. terminu zło-
żenia wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu) przez samych zamawia-
jących, o ile nie wpłynie to na naruszenie 
zasady uczciwej konkurencji.

13 Patrz np. orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej: z 17.05.2010 r., sygn. akt KIO 790/10; z 23.07.2010 r., 
sygn. akt KIO 1439/10; z 3.08.2010 r., sygn. akt KIO 1536/10; z 5.08.2010 r., sygn. akt KIO 1588/10 
oraz z 23.08.2010 r., sygn. akt KIO 1741/10.

14 Patrz np. orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej: z 9.07.2010 r., sygn. akt KIO 1265/10; z 19.07.2010 r., 
sygn. akt KIO 1400/10, KIO/1401/10; z 16.07.2010 r., sygn. akt KIO 1399/10; z 23.07.2010 r., sygn. 
akt KIO 1448/10, KIO 1450/10, KIO 1451/10; z 26.07.2010 r., sygn. akt KIO 1452/10, KIO 1453/10,  
KIO 1454/10, 1486/10; z 3.08.2010 r. sygn. akt KIO 1541/10 oraz z 20.09.2010 r., sygn. akt KIO 1918/10.
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Określenie pozycji  
prawno-ustrojowej KIO
Uważam, że bardzo ważnym problemem 
do rozstrzygnięcia i odpowiedniego ure-
gulowania w przepisach ustawy – Prawo 
zamówień publicznych jest określenie 
pozycji prawno-ustrojowej Krajowej Izby 
Odwoławczej. Potrzeba ta wynika z nie-
jednoznaczności dotychczasowych roz-
wiązań prawnych.

Krajowa Izba Odwoławcza jest organem 
właściwym do rozpoznawania odwołań 
wnoszonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Na samym wstę-
pie należy podkreślić, że nie jest to organ 
jednorodny. Warto więc zastanowić się, czy 
jest to organ, który może zostać zakwalifi-
kowany do organów władzy wykonawczej, 
czy może władzy sądowniczej. KIO działa 
na pewno w imieniu i na rachunek państwa, 
w odróżnieniu na przykład od spółdzielni 
czy wspólnoty, które działają we własnym 
imieniu. Działalność w imieniu państwa 
zawsze jest wsparta możliwością użycia 
przymusu państwowego. Ponadto KIO fi-
nansowana jest w pełni z budżetu państwa. 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
obowiązany jest wykonywać czynności 
z zakresu prawa pracy w stosunku do człon-
ków Krajowej Izby Odwoławczej. Urząd 
Zamówień Publicznych (UZP) ma nato-
miast zapewnić KIO obsługę organizacyj-
no-techniczną, a także księgową. 

KIO posiada własne organy i określo-
ny tryb ich powoływania, odwoływa-
nia oraz prawem określone kompeten-
cje. Spełnia również wymóg posiadania 

substratu osobowego. Osoba piastująca 
funkcję prezesa KIO jest zobligowana 
w szczególności do reprezentowania Izby 
na zewnątrz, przewodniczenia zgromadze-
niu ogólnemu, ustalania terminów posie-
dzeń składów orzekających, wyznaczania 
składów orzekających do rozpoznawania 
odwołań, czuwania nad sprawnością pracy 
Izby oraz przedkładania Prezesowi UZP 
rocznej informacji o działaniu Izby. KIO 
ma uprawnienia do korzystania ze środ-
ków władczych, jakimi są rozstrzygnięcia 
w sprawach indywidualnych podmiotów 
działających w sferze publicznej, które 
bezpośrednio kształtują albo wpływają 
na prawa i obowiązki stron. O działaniu 
Izby w obszarze publicznym świadczy 
również dyspozycja art. 192 ust. 5 pzp, 
odwołująca się do ważnego interesu pu-
blicznego. W przypadku KIO mamy do 
czynienia z wyodrębnieniem organizacyj-
nym, które polega na tym, że Izba stanowi 
organizacyjną całość, czego wyrazem jest 
odrębna nazwa, jasno określona struktura 
organizacyjna oraz przydzielenie pewnej 
liczby środków rzeczowych, jak i zasobu 
personalnego do realizowania jego kom-
petencji. Nie osłabia tego fakt, że część 
funkcji administracyjno-organizacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem Izby usta-
wodawca powierzył służbom Prezesa UZP. 

Z działania w imieniu i na rachunek 
państwa można wywieść możliwość 
użycia przez KIO środków przymusu 
dla zabezpieczenia realizacji jej kompe-
tencji15. Ta cecha jest również charakte-
rystyczna w działaniu KIO, choć jest ona 

15 Z. Leoński:�Zarys�prawa�administracyjnego,�LexisNexis, Warszawa 2006, s. 74 i n. 



128 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Andrzej Panasiuk

uwarunkowana specyficzną rolą Izby, 
a mianowicie funkcją orzeczniczą. Zgodnie 
bowiem z dyspozycją art. 194 pzp, KIO, 
stwierdzając naruszenie przepisów, na-
kłada na zamawiającego karę finansową 
w wysokości do 5% wartości wynagrodze-
nia wykonawcy przewidzianego w zawar-
tej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie 
istotne okoliczności dotyczące udzielenia 
zamówienia. 

Przy określaniu pozycji ustrojowej da-
nego podmiotu należy również zwrócić 
uwagę na sposób kształtowania jego obsa-
dy kadrowej. Zarówno prezes, jak i wice-
prezes Izby są powoływani i odwoływani 
przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek 
Prezesa UZP, a więc przez naczelny organ 
administracji państwowej. Również człon-
kowie Izby powoływani są przez Prezesa 
Rady Ministrów spośród osób spełniają-
cych ustawowe wymagania.

Za cechę KIO zbliżającą ją ustrojowo 
do organu administracji rządowej można 
uznać otwarty, konkursowy tryb powoły-
wania członków Izby przez Prezesa Rady 
Ministrów. Nie można jednak mówić 
w żadnym innym znaczeniu o KIO jako 
organie rządowym, bowiem domeną 
tej grupy organów jest podległość albo 
Prezesowi Rady Ministrów, albo Radzie 
Ministrów i działanie w układzie hierar-
chicznym, a te elementy w przypadku 
Izby nie występują. Z tego względu, że 
KIO nie pozostaje w hierarchicznej za-
leżności od powyższych organów, jest nie-
zależna w realizowaniu swoich podsta-
wowych – orzeczniczych – kompetencji, 
a jej członkowie są w orzekaniu niezawiśli 
i związani wyłącznie przepisami prawa. 
Korzystają także z ochrony prawnej przy-
sługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Pomimo że Prezes Rady Ministrów ma 
bezpośredni wpływ na obsadę organów 
Izby, to jednak KIO nie jest hierarchicz-
nie uzależniona od niego jako organu 
wyższego stopnia. Nadzór wykonywany 
przez Prezesa RM ma charakter stricte 
administracyjny, a nie merytoryczny nad 
orzecznictwem Izby. Przykładowo, Prezes 
Rady Ministrów ma możliwość zawieszenia 
członka Izby w jego prawach i obowiązkach 
w przypadku przedstawienia mu zarzu-
tu popełnienia przestępstwa umyślnego 
lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 
Te same zastrzeżenia dotyczą również roli 
Prezesa UZP, jaką odgrywa w relacjach 
z KIO. Prezes UZP co prawda zapewnia 
funkcjonowanie systemu środków ochrony 
prawnej oraz dąży do zapewnienia jedno-
litego stosowania przepisów o zamówie-
niach, przy uwzględnieniu orzecznictwa 
sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, 
w szczególności upowszechnia orzecze-
nia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów 
oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczą-
ce zamówień, jednak nie ma możliwości 
wpływu merytorycznego na działania KIO. 

Niewątpliwie KIO ma cechy podmiotu, 
który może być uznany za organ admini-
stracji publicznej sensu stricto, gdyż stano-
wi wyodrębnioną jednostkę administra-
cji, mającą cechy konstytutywne organu 
administracyjnego. Jest również organem 
wyodrębnionym organizacyjnie oraz po-
siadającym własne ustawowo ukształto-
wane organy, to jest zgromadzenie ogólne 
oraz prezesa. Jako że podstawową funk-
cją KIO jest orzekanie, realizowane przez 
ten organ w formie kontroli czynności do-
konywanych przez strony postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, nale-
ży przyjrzeć się temu podmiotowi z punktu 
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widzenia możliwości jego kwalifikacji do 
podmiotów władzy sądowniczej.

 Elementem wskazującym na quasi-są-
dowy charakter KIO jest sposób podej-
mowania rozstrzygnięć przez ten organ. 
Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jed-
noosobowym. Prezes Izby może zarządzić 
rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobo-
wym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu 
na szczególną zawiłość lub precedensowy 
charakter sprawy. Jest to cecha upodobnia-
jąca Izbę do sądów, które również orze-
kają kolegialnie, w składach określonych 
przepisami ustawy. Rozwiązania przyjęte 
w zakresie sposobu orzekania przez KIO są 
zbliżone do przyjętych w ustawie – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi. Zgodnie z art. 3 tej ustawy, co 
do zasady, sąd administracyjny orzeka 
w składzie trzech sędziów, chyba że usta-
wa stanowi inaczej. Uniezależnienie skła-
dów orzekających od prezesa Izby i zgro-
madzenia ogólnego rozumiane jest w ten 
sposób, że w toku orzekania członkowie 
składów związani są wyłącznie przepisa-
mi powszechnie obowiązującego prawa. 
Efektem orzekania jest wyrok lub posta-
nowienie, podjęte i podpisane przez skład 
orzekający, które funkcjonują w zewnętrz-
nej sferze działania podmiotów nie jako 
orzeczenia składu orzekającego, ale jako 
orzeczenia KIO. KIO, jako organ działa-
jący na zewnątrz przez składy orzekające, 
różni się od typowych administracyjnych 

organów kolegialnych, działających in pleno 
(np. Rada Ministrów). 

Za podobieństwem KIO do sądów może 
również przemawiać władza służbowa, 
w jaką został wyposażony Prezes KIO. 
Prezes kieruje pracami Izby, a w szczegól-
ności reprezentuje ją na zewnątrz, prze-
wodniczy zgromadzeniu ogólnemu, ustala 
terminy posiedzeń składów orzekających, 
a także zarządza łączne rozpoznanie od-
wołań oraz wyznacza skład orzekający do 
rozpoznania odwołania, w tym przewod-
niczącego składu. Nie może jednak wpły-
wać na treść merytoryczną wydawanych 
orzeczeń, gdyż członkowie składów orze-
kających Izby są w orzekaniu niezawiśli 
i związani wyłącznie przepisami obowią-
zującego prawa. 

Również pozycja zawodowa członka Izby 
może być porównywalna z pozycją sędzie-
go, gdyż członka Izby nie można zwolnić 
z pracy w każdym czasie. Członkostwo 
w Izbie wygasa jedynie z powodu śmierci 
albo odwołania, zaś Prezes Rady Ministrów 
odwołuje członka Izby jedynie w przypad-
kach ustawowo określonych. Karami dys-
cyplinarnymi względem członków Izby nie 
dysponuje jej Prezes – orzekają je jedynie 
podmioty ustawowo określone16. W spra-
wach dyscyplinarnych członków Izby orze-
ka w pierwszej instancji sąd dyscyplinar-
ny w składzie pięciu członków Izby, zaś 
w drugiej instancji – zgromadzenie ogól-
ne Izby. Od orzeczenia dyscyplinarnego 

16 Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Krajowej Izby Odwoławczej uregulowana została 
w artykule 175 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Karami dyscyplinarnymi w ujęciu ustawy są: upo-
mnienie, usunięcie z zajmowanej funkcji, oznaczające niemożność sprawowania przez okres trzech lat 
funkcji prezesa KIO, wiceprezesa bądź rzecznika dyscyplinarnego, a także członka sądu dyscyplinarnego, 
i w ostateczności – wykluczenie ze składu KIO.
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wydanego w drugiej instancji przysługuje 
odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu 
pracy i ubezpieczeń społecznych. Prezes 
Izby sprawuje jedynie władzę służbową 
w zakresie organizacji i porządku pracy, 
co również ukazuje odmienność KIO od 
typowych organów administracyjnych, 
w których kierownik organu dysponuje 
pełnią władzy dyscyplinarnej i porządko-
wej względem pracowników. 

Prezes KIO czuwa nad szeroko rozumia-
ną sprawnością pracy Izby. Pozycja człon-
ka KIO jest wzmocniona koniecznością 
spełnienia o wiele większych wymogów, 
niż w przypadku zwykłych pracowników 
administracji publicznej. Kandydat musi 
uzyskać znaczne wyniki w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, aby mógł być powoła-
ny przez Prezesa RM. Wobec członków 
Izby stosowane są ograniczenia zakazują-
ce łączenia członkostwa w Izbie z innymi 
funkcjami. 

Podobnie uregulowany został status sę-
dziów sądów powszechnych na gruncie 
art. 86 ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, można 
uznać, że KIO stanowi organ stricte orzecz-
niczy, niespełniający żadnych innych funk-
cji poza prawidłowym i sprawnym orzeka-
niem. KIO została ukształtowana jedynie 
procesowo, a nie ustrojowo, do rozpatrywa-
nia odwołań, o ile wcześniej zamawiający 
nie uwzględni odwołania i nie rektyfikuje 
prowadzonego postępowania. Na orze-
czenie Izby stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługu-
je skarga do sądu. 

W literaturze można spotkać dość od-
osobniony pogląd, że KIO jest organem 
regulacyjnym, który definiuje standardy 
zachowania się uczestników na danym 
rynku17. Wydaje się jednak, że fakt, iż je-
dynie w zakresie działalności orzeczniczej 
KIO rozstrzyga spory uczestników rynku 
zamówień publicznych, nie jest wystar-
czający do zakwalifikowania tego organu 
do organów regulacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznałbym 
KIO za szczególny rodzaj organu admini-
stracyjnego, który łączy w sobie swoiste 
cechy różnych organów administracyjnych 
oraz sądowych. Ta różnorodność cech nie 
pozwala jednoznacznie zakwalifikować 
KIO do którejś z klasyfikacji prezento-
wanych w doktrynie. Bez wątpienia Izba 
nie pełni typowych funkcji organu ad-
ministracji publicznej związanych z wy-
konywaniem zadań publicznych w celu 
urzeczywistniania interesu publicznego, 
a jej podstawową rolą jest orzekanie,  
co upodobnia Izbę do sądu. 

Ze względu na swój orzeczniczy charak-
ter i poddanie orzeczeń kontroli sądowej 
oraz niezależność w orzekaniu, organ ten 
bez wątpienia ma cechy organu sądowni-
czego, zaś status prawny członków Izby, 
stawiane im wymogi formalne zatrudnie-
nia oraz niezależność orzecznicza zbliża 
ich do pozycji ustrojowej sędziów. 

Z drugiej strony, KIO charakteryzu-
je się cechami właściwymi organowi 

17 J. Niczyporuk: Krajowa� Izba� Odwoławcza� –� organ� administracji� regulacyjnej, [w:] Nowe� podejście� 
do�zamówień�publicznych�–�zamówienia�publiczne�jako�instrument�zwiększenia�innowacyjności�gospodarki�
i�zrównoważonego�rozwoju.�Doświadczenia�polskie�i�zagraniczne, UZP 2011 r., s. 105 i n.
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administracyjnemu, co pozwala na kwa-
lifikację Izby do organów administracyj-
nych w ujęciu funkcjonalnym. A zatem 
KIO można uznać za swoisty, szczególny 
organ, wykonujący zadania na potrzeby 
państwa, łączący w sobie zarówno cechy 
organu administracji publicznej, jak i or-
ganu sądowego.

Podsumowanie
Bez jednoznacznego rozstrzygnięcia wyżej 
wskazanych kwestii natury ogólnej kolej-
ne nowelizacje ustawy – Prawo zamówień 
publicznych będą powodowały coraz więk-
sze problemy w stosowaniu w praktyce tej 
regulacji prawnej. Wystarczy sięgnąć do 
dotychczasowych doświadczeń, bogate-
go orzecznictwa oraz zdrowego rozsądku,  

by stworzyć dobre, wychodzące naprze-
ciw społecznym oczekiwaniom rozwią-
zania prawne. 

Jeden z wielkich filozofów, Jeremy 
Bentham, powiedział: „Mało ludzi myśli, 
ale każdy chce mieć własne zdanie”. Może 
tym razem powinniśmy posłuchać ludzi, 
którzy myślą w kategoriach tworzenia 
prawa przez pryzmat zasad ogólnych, 
a nie pryzmat rozwiązywania doraźnych 
problemów i zaspokajania doraźnych  
interesów.

dr hab. ANDRZEJ PANASIUK,
dyrektor Delegatury NIK w Warszawie,
profesor Uniwersytetu w Białymstoku

Słowa kluczowe: prawo zamówień publicznych, nowelizacja, Krajowa Izba Odwoławcza,  
dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, proces legislacyjny

Key words: public procurement law, legal regulation, Public Procurement Office, directives 
coordinating the procedure of public procurement granting, legislative process
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GRZEGORZ HABER

Na zaproszenie audytora generalne-
go Norwegii na uroczystości obchodów 
200-lecia NOK Norwegii Najwyższą Izbę 
Kontroli reprezentował, w imieniu pre-
zesa NIK, wiceprezes Wojciech Kutyła. 
W obchodach wzięli udział między inny-
mi audytorzy generalni: Estonii, Finlandii, 

Islandii, Łotwy, Litwy, Macedonii, Szwecji, 
Tanzanii, Stanów Zjednoczonych, pre-
zes ETO, prezes NOK Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich oraz przedstawiciele 
NOK Francji, Danii i wielu instytucji ad-
ministracji publicznej Norwegii.

Uroczystości poprzedziło sympozjum 
poświęcone globalnym wyzwaniom, jakie 
stoją przed międzynarodową społecznością 

22 czerwca 1816 r. parlament norweski powołał pierwszych pięciu au-
dytorów państwowych. Dwusetną rocznicę tego wydarzenia Urząd 
Kontroli Państwowej Królestwa Norwegii uczcił wspólnie z przedsta-
wicielami NOK z całego świata.

Współpraca 
międzynarodowa

200 lat Urzędu Kontroli Państwowej 
Królestwa Norwegii

Debata na temat zadań stojących przed NOK
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najwyższych organów kontroli (zadania 
dla audytu publicznego, budowanie de-
mokracji i współpracy międzynarodowej 
w kontroli). 

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. swoje 
wystąpienia wygłosili: audytor generalny 
Norwegii Per-Kristian Foss, kontroler i au-
dytor generalny Stanów Zjednoczonych 
Gene Dodaro, audytor generalny Ugandy 
John F.S. Muwanga, prezes Europejskie-
go Trybunału Obrachunkowego Vítor 
Caldeira, dyrektor generalny Inicjatywy 
INTOSAI ds. rozwoju Einar Gorrissen 
oraz poprzedni audytorzy generalni Nor-
wegii Jorgen Kosmo i Bjarne Mork-Eiden. 

Norweski Urząd Kontroli Państwowej 
wdrożył międzynarodowe standardy 
kontroli najwyższych organów kontroli 
ISSAI i jest aktywny w rozwoju zawodo-
wym i budowie potencjału innych NOK, 
współpracując na arenach międzynarodo-
wych – zarówno globalnie (INTOSAI), 
jak i regionalnie (EUROSAI). Ponadto 
czuje się w obowiązku pomagać innym 
krajom w tworzeniu ich narodowych or-
ganów kontroli. Projekty pomocy opie-
rają się zawsze na założeniu, że nieza-
leżne i skuteczne NOK są niezbędne do 
zapewnienia skutecznej kontroli sek-
tora publicznego oraz skutecznej walki 

z korupcją i nadużyciami. Urząd Audytora 
Generalnego Norwegii jest również in-
stytucją współodpowiedzialną za IDI  
– Inicjatywę INTOSAI ds. rozwoju,  
za pomocą której od ponad piętnastu lat 
wspiera się rozwój jakości kontroli pań-
stwowej w wielu krajach na całym świecie.

W trakcie seminarium zaprezentowa-
no także wyniki kontroli dotyczących 
ochrony środowiska i usuwania substan-
cji radioaktywnych, które przeprowa-
dziły NOK Szwecji i NOK Federacji 
Rosyjskiej. Drugim obszarem, w któ-
rym szczególnie zaangażowany jest NOK 
Norwegii, jest audyt dochodów budże-
towych pochodzących z wydobycia ropy 
naftowej i gazu; w tej dziedzinie dzieli się 
wiedzą i metodyką kontroli z wieloma 
krajami, w tym afrykańskimi. Należy 
zwrócić uwagę, że Norwegia jest bar-
dzo poważnym partnerem także Polski, 
m.in. w uruchamianiu różnego rodzaju 
programów pomocowych (mechanizm 
norweski).

GRZEGORZ HABER,
Departament Strategii NIK,
Wydział Spraw Międzynarodowych
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Izba Obrachunkowa Azerbejdżanu zosta-
ła powołana w 1999 r. przez parlament, 
artykułem 92. Konstytucji Republiki 
Azerbejdżanu. Rozpoczęła działalność 
7 grudnia 2001 r. Głównym celem planu 
strategicznego Izby Obrachunkowej 
Republiki Azerbejdżanu na najbliższe 
lata jest maksymalnie skuteczne wyko-
rzystanie i rozwijanie potencjału poprzez 
nabywanie nowych kompetencji oraz do-
skonalenie już istniejących. Jedną z metod 
osiągnięcia tego celu jest współpraca mię-
dzynarodowa z innymi najwyższymi or-
ganami kontroli. W 2013 r. azerscy kon-
trolerzy odwiedzili NIK z tzw. wizytą 
studyjną, dotyczącą audytu w CERN, 
audytu projektów Banku Światowego, 
kontroli długu publicznego oraz kontroli 
w zakresie infrastruktury. Obie instytucje 
współpracują także w Grupie Zadaniowej 
EUROSAI ds. Kontroli Funduszy na rzecz 
Kataklizmów i Katastrof, a w ramach 
INTOSAI w Grupie Roboczej ds. Kontroli 
Środowiskowych (organizacje te zrzeszają 
najwyższe ograny kontroli – EUROSAI 
z Europy, INTOSAI z całego świata).

Przewodniczący Izby Obrachunkowej 
Azerbejdżanu w trakcie wizyty 3-6 lipca 
2016 r. odwiedził krakowską delegaturę, 
gdzie zapoznał się z funkcjonowaniem, 
kompetencjami i bieżącymi zadaniami 
terenowych jednostek NIK. 

W Warszawie podczas spotkania z kie-
rownictwem Izby dyskutowano o wsparciu 
procesu kontroli, metodyce kontroli bu-
dżetowej, strukturze organizacyjnej NIK, 
kooperacji z parlamentem, prokuraturą 
i mediami oraz o wnioskach de lege ferenda. 
Ta ostatnia kwestia szczególnie zaintere-
sowała azerskich kontrolerów. Krzysztof 
Kwiatkowski i Vüqar Gülmemmedov roz-
mawiali także o rozszerzeniu dotychcza-
sowej współpracy. 

Izba Obrachunkowa Azerbejdżanu 
chciałaby podpisać w tym celu z Najwyższą 
Izbą Kontroli umowę dwustronną. Dzięki 
niej możliwy byłby systematyczny prze-
pływ wiedzy i doświadczenia audytorskie-
go. Porozumienie w tej sprawie może zo-
stać podpisane jeszcze w tym roku.

 (red.)

Rozszerzenie dotychczasowej współpracy

Wizyta szefa NOK Azerbejdżanu

W Polsce z oficjalną wizytą przebywał Vüqar Gülmemmedov – przewod-
niczący Izby Obrachunkowej Republiki Azerbejdżanu. Podczas spotka-
nia z kierownictwem NIK 6 lipca 2016 r. dyskutowano m.in. o możliwości  
rozwoju współpracy między obiema instytucjami.
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Europejski Instytut Uniwersytecki (Euro-
pean University Institute, EUI) został za-
łożony w 1972 r. przez państwa Wspólnot 
Europejskich (Polska należy od 2005 r.). 
Głównym celem jest prowadzenie studiów 
doktoranckich i badań naukowych w zakresie 
ekonomii, prawa, historii oraz nauk politycz-
nych i społecznych z perspektywy europej-
skiej. Jego studia i programy podoktorskie 
są na najwyższym światowym poziomie. 
EUI organizuje rocznie około 400 semina-
riów i konferencji, w których uczestniczą 
wybitni naukowcy i politycy z całego świata. 
Ponad 30% absolwentów zajmuje wysokie 
stanowiska kierownicze lub profesorskie. 
Obecnie w EUI studiuje około czterdziestu 
doktorantów z Polski. 

EUI stanowi odrębną organizację mię-
dzynarodową, finansowaną przez państwa 
członkowskie (Polska płaci ok. 600 tys. EUR 
składki rocznie oraz stypendia dla polskich 
doktorantów) i Komisję Europejską; dal-
sze środki pochodzą z grantów na badania 
naukowe. Ocena zarządzania finansowego 

i wykorzystania budżetu należy do dwóch 
kontrolerów zewnętrznych (każdy musi 
pochodzić z innego państwa), których po-
wołuje Wysoka Rada – główny organ zarzą-
dzający EUI. W tym roku, spośród kilku-
nastu kandydatów, Rada wybrała dra Jacka 
Mazura, radcę Prezesa NIK. Jego 4-letnia 
kadencja zaczęła się 1 lipca br.

NIK popiera starania Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o roz-
szerzenie związków naszej nauki z EUI. 
Polska, która ma naukowców na najwyż-
szym poziomie, powinna być szerzej re-
prezentowana w kadrze profesorskiej EUI 
(w jego 40-letniej historii było tylko dwu 
polskich profesorów – Wojciech Sadurski 
i Jan Zielonka), zwłaszcza że placówka ta 
oferuje znakomite warunki pracy. Wymaga 
to częstszego udziału samych zaintereso-
wanych w otwartych międzynarodowych 
konkursach. Prezes NIK zamierza zwró-
cić się do rektorów najlepszych polskich 
uczelni o ułatwienie ich wykładowcom 
startu w tych konkursach. (red.)

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

Radca prezesa NIK kontrolerem 
międzynarodowej instytucji

Radca prezesa NIK dr Jacek Mazur został wybrany przez Wysoką Radę  
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego na jednego z dwóch kontrolerów  
zewnętrznych tej międzynarodowej instytucji. W czasie czteroletniej kaden-
cji zajmie się oceną zarządzania finansowego i wykorzystania budżetu EUI.
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Spotkanie Grupy Roboczej ds. Systemów Informatycznych

Wykorzystanie 
narzędzi informatycznych w kontroli

W dniach 2-3 czerwca br. w Pradze odbyło się 11. spotkanie Grupy  
Roboczej EUROSAI ds. Systemów Informatycznych (ITWG). To już 
drugie spotkanie Grupy pod przewodnictwem Najwyższej Izby Kontroli,  
na którym omawiano praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycz-
nych w kontroli.

Nowa strona internetowa Grupy Roboczej ds. Systemów Informatycznych dostępna jest pod linkiem <eurosai-it.org>.
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Spotkanie miało miejsce w Pradze, dzię-
ki uprzejmości prezesa naczelnego orga-
nu kontroli (NOK) Republiki Czeskiej 
Miloslava Kala. Przewodniczył mu pre-
zes NIK Krzysztof Kwiatkowski, a te-
matem były działania Grupy w ostatnim 
roku. Kontrolerzy z Europy zapoznali 
się z udoskonaleniami portalu wymiany 
wiedzy o raportach audytowych poświę-
conych IT – The CUBE (Control Space 
of e-Government), prowadzonego przez 
NIK, a także wzięli udział w warsztatach 
na temat praktycznego wykorzystania tego 
narzędzia w codziennej pracy kontrolera. 
Przedstawiciele NOK Szwajcarii zapre-
zentowali wyniki warsztatów samooce-
ny obsługi informatycznej NOK (ITSA) 
i samooceny kontroli informatycznej 
(ITASA), przeprowadzonych m.in. na 
Litwie i w Gruzji. Dzięki staraniom NIK 
została powołana nowa podgrupa do spraw 
audytów równoległych w obszarze IT, któ-
rej koordynacji podjął się NOK Holandii. 

Z uwagi na zbliżający się nowy plan 
operacyjny EUROSAI na lata 2017–2023, 
Grupa stanęła przed wyzwaniem stwo-
rzenia strategii wpisującej się w działania 
tej europejskiej organizacji i jednocześnie 
skupiającej się na produktach odpowiada-
jących na codzienne potrzeby kontrolerów 
związane z wykorzystaniem narzędzi infor-
matycznych. Praskie warsztaty poświęcone 
temu zagadnieniu pozwoliły na rozpoczęcie 
dyskusji nad nowymi działaniami Grupy, 
które będą rozwijane w przyszłości.

Podczas spotkania przedstawiciele NIK 
zaprezentowali nową stronę internetową 
ITWG, która powstała dla sprawniejszej 
komunikacji członków Grupy i będzie sys-
tematycznie rozwijana.

BEATA STEPHENSON,
Departament Nauki, Oświaty  
i Dziedzictwa Narodowego NIK
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EWA POLKOWSKA  
NOWYM WICEPREZESEM NIK

Ewa Polkowska została powołana 1 lipca 
2016  r. na stanowisko wiceprezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. Wniosek w tej 
sprawie złożył do marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski, w związku z przejściem 
na emeryturę dotychczasowego wice-
prezesa NIK Jacka Uczkiewicza. 

Nowa wiceprezes NIK w 1985 r. ukoń-
czyła Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, następ-
nie odbyła etatową aplikację sędziowską 
w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, 
a w 1990 r. zdała egzamin sędziowski.

Od czerwca 1991 r. do czerwca 2016 r. 
pracowała w Kancelarii Senatu jako legi-
slator w Biurze Legislacyjnym, jako jego 
wicedyrektor, a następnie dyrektor tego 
biura. 10 kwietnia 2006 r. została sze-
fem Kancelarii Senatu i funkcję tę pełniła 
do czerwca 2016 r. W 2015 r. otrzymała 

Odznakę Honorową za Zasługi dla Legislacji. Należy do założycieli powołanego w 1996 r. 
Polskiego Towarzystwa Legislacji, skupiającego prawników legislatorów, w którym od 
sześciu lat pełni funkcję prezesa.

W 2003 r. rozpoczęła pracę jako wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. 
Prowadziła wykłady z zakresu legislacji i systemu prawa w KSAP, jak również w Akademii 
Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim oraz na aplikacji legislacyjnej 
w Rządowym Centrum Legislacji.  (red.)

Z życia NIK 
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Wiceprezes NIK Ewa Polkowska w Sejmie po otrzymaniu 
nominacji z rąk marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 
(z lewej), prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski (z prawej).
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PRZESTRZEŃ DOBREM PUBLICZNYM 

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie 23 czerwca 2016 r. odbył się panel 
ekspertów na temat: Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w go-
spodarowaniu przestrzenią. Uczestnikami narady byli członkowie kierownictwa NIK 
oraz – zainteresowani tematyką – zaproszeni goście z urzędów centralnych, przedsta-
wiciele jednostek samorządu terytorialnego, ich organizacji i stowarzyszeń oraz wyż-
szych uczelni. Udział w spotkaniu wzięli także dyrektorzy departamentów i delegatur 
oraz radcy prezesa NIK. 

Przedstawiono pięć referatów, które wygłosili znani eksperci w dziedzinie planowa-
nia przestrzennego i kształtowania ładu przestrzennego. Prelegenci, jak również biorą-
cy udział w dyskusji praktycy, uczestniczący w różnych etapach procesu kształtowania 
przestrzeni, wskazywali na bariery funkcjonowania całego systemu gospodarowania 
przestrzenią, w tym wady obowiązujących procedur oraz ich negatywne skutki. 

Poznanie stanowisk ekspertów w sprawie zagadnień dotyczących planowania i zago-
spodarowania przestrzennego odbywało się dwuetapowo. Konferencja w Warszawie 
została poprzedzona, zorganizowaną 13 czerwca 2016 r. przez Delegaturę NIK w Łodzi, 
debatą na temat: Bariery w uchwalaniu przez gminy miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk samorządowych 
(organów wykonawczych i uchwałodawczych, służb architektoniczno-budowlanych) 
oraz organów odwoławczych, przedstawiciele środowisk naukowych i innych organów 
biorących udział w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniowa-
nia i uzgodnień.

W swoim wystąpieniu, podczas panelu ekspertów w Warszawie, przedstawia-
jąc syntetyczne wyniki kontroli, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski powiedział:  
„…przestrzeń jest dobrem publicznym, a kształtowanie przestrzeni jest walką o jakość 
życia, dlatego problematyka ta stanowi przedmiot stałej uwagi Najwyższej Izby Kontroli”. 

Mirosława Wnuk, 
Departament Infrastruktury NIK
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60 LAT „KONTROLI PAŃSTWOWEJ” 

W tym roku mija 60 lat od ukazania się pierwszego numeru dwumiesięcznika „Kontrola 
Państwowa”. Pismo od początku było poświęcone problematyce kontroli i audytu. 
W pierwszym okresie istnienia adresowano je do pracowników NIK, a także różnych 
organów kontroli, rewizji, inspekcji i nadzoru, dlatego na jego łamach ukazywały się 
głównie artykuły na temat zadań podejmowanych przez te służby oraz metod ich reali-
zacji; „Kontrola Państwowa” była przy tym forum wymiany doświadczeń. Do połowy 
lat 60. materiały u nas prezentowane nie mogły być upubliczniane, przeznaczano je 
wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

W kolejnych dekadach „Kontrola Państwowa” przeobrażała się stopniowo z pisma 
branżowego, poświęconego warsztatowi pracy kontrolera, w pismo o kontroli, działal-
ności NIK oraz wybranych problemach społeczno-gospodarczych i prawnych, docie-
rające do szerszego kręgu odbiorców. Co zrozumiałe, najsilniej ten proces postępował  
od lat 90., po przemianach politycznych w Polsce − w „Kontroli Państwowej” były wtedy 
omawiane przede wszystkim sprawy związane z organizacją nowego systemu kontroli,  
pisano o tworzeniu i wprowadzaniu nowej ustawy o NIK z 23 grudnia 1994 r.;  
przybliżano zagadnienia gospodarki wolnorynkowej, omawiano decentralizację państwa  
i finansów publicznych. 

W 2001 r. na karcie tytułowej zamieściliśmy cytat z pisma Tadeusza Dembowskiego, 
ministra skarbu Księstwa Warszawskiego, z 1808 r.: „…ktokolwiek grosz publiczny  
do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien”. W ten spo-
sób niejako zostało zaakcentowane, w jakim kręgu spraw nasze pismo pragnie pozostać. 
Znajdowało to odzwierciedlenie w doborze materiałów, wśród których, obok artyku-
łów omawiających wyniki  kontroli,umieszczano teksty o najważniejszych problemach 
ekonomicznych i społecznych. Do grona autorów dołączało coraz więcej specjalistów 
spoza NIK – ekonomistów, prawników, historyków.

Czasopismo uczestniczyło też w ważniejszych wydarzeniach w kraju, pisało o wiel-
kich reformach, prywatyzacji, wejściu Polski do NATO i Unii Europejskiej, jako jedno 
z pierwszych podjęło temat antykorupcji. 

Po spełnieniu wielu wymogów merytorycznych i formalnych, określonych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Kontrola Państwowa” została w 2010 r. 
zaliczona do grupy naukowych pism punktowanych. Kryteria ocen tych wydawnictw 
zmieniały się kilkakrotnie, a od 2015 r. czasopisma naukowe oceniane są w postępowaniu 
trzyetapowym przez zespół specjalistyczny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Obecnie autorzy artykułów naukowych wydrukowanych na naszych łamach 
otrzymują 7 punktów. 
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Nad poziomem merytorycznym „Kontroli Państwowej” czuwa Komitet Redakcyjny, 
w skład którego obecnie wchodzą profesorowie – specjaliści prawa, ekonomii i finan-
sów, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, członkowie kadry kierowniczej NIK – dyrektorzy, radcy 
prezesa.

Dbając o zachowanie profilu pisma, „Kontrola Państwowa” koncentruje się na za-
gadnieniach szeroko rozumianej kontroli i audytu oraz pokrewnych, ale też odnosi się  
do zmian jakie zachodzą w Polsce i Europie. Piszemy o roli i zadaniach Izby w proce-
sach demokratycznych, o uczestnictwie w przemianach gospodarczych i społecznych, 
sprawach związanych z jej aktywnością na forum międzynarodowym, zwłaszcza 
w EUROSAI i INTOSAI. Wiele miejsca poświęcamy upowszechnianiu wyników 
kontroli Izby.

Od 2011 r. pismo ma nową szatę graficzną oraz zmieniony układ treści: dodano m.in. opi-
sowy spis treści, czytelne wstępy do artykułów, wprowadzone zostały nowe działy,  
np. „Kontrola i audyt”, prezentujący istotne dla kontrolerów zagadnienia, „Państwo 
i społeczeństwo”, zajmujący się problematyką prawną i społeczno-ekonomiczną  
oraz rubryki, np. „Pozostałe kontrole NIK” zawiera sygnały o wszystkich kontrolach,  
na temat których Izba opublikowała informacje w ostatnich miesiącach, co daje wyobra-
żenie o jej aktywności.
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Oprócz wydań cyklicznych, ukazują się monotematyczne numery specjalne. Wyróżnia 
je granatowy kolor okładek i środków. Zazwyczaj numery te poświęcone są seminaryj-
nym posiedzeniom Kolegium NIK. Zawierają referaty przygotowane na posiedzenie 
przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie oraz zapis dyskusji.

Z okazji „okrągłych” rocznic utworzenia NIK wydawane są numery jubileuszowe 
(ostatni, z okazji 95-lecia NIK), które mają złotą szatę graficzną. Staramy się w nich 
przedstawić historię organów kontroli w Polsce oraz pochodzące z różnych archiwów 
oryginalne dokumenty, na podstawie których zostały utworzone; przybliżamy też syl-
wetki prezesów. Te wydania „Kontroli Państwowej” są więc bogatym źródłem wiedzy 
o Izbie oraz historii kontroli w Polsce i na uchodźstwie – wymagały dużego nakładu 
pracy redakcji w poszukiwaniach źródłowych dokumentów, porządkowaniu ich i zapre-
zentowaniu w przystępnej formie. 

W ciągu 60 lat nieprzerwanego ukazywania się naszego dwumiesięcznika wydaliśmy 
369 numerów, wydrukowanych na około 43 000 stron oraz 20 numerów specjalnych, 
które liczą ponad 2400 stron. Opublikowaliśmy około 4970 artykułów, w tym przeszło 
1040 omawiających wyniki wybranych kontroli. Od 2003 r. każdy numer w całości  
zamieszczamy na stronie internetowej NIK.

Dotychczas czasopismem kierowało 10 osób, byli to: Tadeusz Raabe, Zygmunt 
Sztajerwald, Jakub Janiak, Zbigniew Schulz, Tadeusz Sołodkowski, Zdzisław Śledziński, 
Barbara Matosiuk, Barbara Dolińska, Marzena Repetowska-Nyc, Barbara Odolińska.

Przez długi okres „Kontrola Państwowa” była łamana i drukowana w drukarniach 
i oficynach drukarskich na zewnątrz, ale od 1998 r. stopniowo łamanie i druk przejmo-
wała powielarnia NIK – obecnie Wydział Wydawniczy, w którym mamy zapewnione 
wydanie każdego numeru w całości.

Przez 60 lat istnienia pisma zmieniali się jego czytelnicy. Początkowo, o czym była 
mowa wyżej, byli to wyłącznie pracownicy różnych organów i służb kontrolnych oraz 
wysocy urzędnicy państwowi. Wraz z otwarciem „Kontroli Państwowej” na zewnętrz-
nego czytelnika do grona prenumeratorów dołączyły inne instytucje i osoby zawodowo 
związane z działalnością kontrolną, a także m.in. przedstawiciele rządu i urzędów cen-
tralnych, samorządy, reprezentanci świata nauki, liczne grono studentów, a także wiele 
najwyższych organów kontroli z całego świata, należących do EUROSAI i INTOSAI. 
Pismo przestało być kupowane z obowiązku, a stało się źródłem wiedzy. Będziemy  
starać się, aby tak pozostało.

 Redakcja
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Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz, ODDK, Gdańsk 2016, s. 279.

Opracowanie jest poświęcone kwestii opodatkowania podatkiem VAT niektórych działań 
jednostek sektora finansów publicznych. Generalnie działalność publiczna nie podlega 
takiemu opodatkowaniu, jednak pewne czynności wspomnianych jednostek są opo-
datkowane. Autorzy wskazali zasady tego opodatkowania, komentując równocześnie 
obowiązujące przepisy. Ponadto przedstawili podmioty należące do sektora finansów 
publicznych w kontekście możliwości ich opodatkowania, a także przeanalizowali ogólne 
problemy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT. Książka ma charakter poradnika, 
może być przydatna każdemu księgowemu jednostki budżetowej, gdyż zawiera przej-
rzystą analizę zagadnień, jak również uwzględnia ważne zmiany w rozliczeniach VAT 
obowiązujące od 2016 r.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera 
działania administracji publicznej

Wojciech Lis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 495.

Autor skoncentrował uwagę na problematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrz-
nego oraz obowiązków, jakie w tym kontekście spoczywają na organach administracji 
publicznej. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy kończy się krótkim 
podsumowaniem. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały zagadnienia podsta-
wowe, zdefiniowane i usystematyzowane kluczowe pojęcia. Przedmiotem rozważań 
w rozdziale drugim jest państwo jako podmiot życia zbiorowego, którego prymarnym 
obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Rozdział trzeci stanowi 
analizę zadań spoczywających na centralnych organach władzy ustawodawczej i wyko-
nawczej w zakresie budowania i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; rozdział następny porusza te same zagadnienia w odniesieniu do szcze-
bla samorządowego. Część ostatnia dotyczy wykonywania przez organy administracji 
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publicznej obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom  
w sytuacji kryzysowej. Opracowanie kończy zestawienie aktów prawnych, na których 
opiera się obowiązujący w Polsce system bezpieczeństwa publicznego.

Nowa globalna architektura finansowa.  
W stronę bezpieczniejszego sektora bankowego 

Redakcja Barbara Liberska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2016, s. 238.

Jest to praca zbiorowa, na którą złożyło się jedenaście rozpraw pracowników Katedry 
Globalizacji Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Dążeniem autorów było rozpoznanie i zanalizowanie działań naprawczych w globalnym 
systemie bankowym po dewastującym ten system światowym kryzysie finansowym z lat 
2007–2009. Tematami poszczególnych części są między innymi: rola grupy G-20 w bu-
dowie nowej architektury globalnej bakowości, udział banków centralnych w procesie 
łagodzenia kryzysu, działania Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w reakcji  
na kryzys finansowy, rola nadzoru bankowego w zapobieganiu skutkom zapaści finanso-
wej w Unii Europejskiej i na poziomie krajowym, rola agencji ratingowych na rynkach 
finansowych i ich udział w doprowadzeniu do kryzysu. Celem publikacji jest pobudzenie 
dyskusji nad skutkami dotychczasowych reform pokryzysowych oraz wskazanie kierun-
ków dalszych przekształceń w światowej strukturze instytucji finansowych.

Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce – ex ante czy ex post

Rafał Nagaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2016, s. 332.

Wytwarzanie i dystrybucja energii były w przeszłości całkowicie zmonopolizowane 
przez państwo i choć procesy liberalizacyjne i demonopolizacyjne postępują, rynek ten 
wciąż wymaga regulacji. Pytanie, na które autor stara się odpowiedzieć, dotyczy metody 
przeprowadzenia takiej regulacji oraz stopnia i sposobu uczestniczenia państwa w tym 
procesie. Publikacja ma pięć rozdziałów, z których pierwszy zawiera teoretyczne roz-
ważania o roli państwa w gospodarce. Drugi przedstawia podstawowe metody regulacji 
sektorowej i różnice między regulacją ex post i ex ante. Rozdział trzeci stanowi omó-
wienie doświadczeń regulacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Kluczowy 
rozdział, czwarty, jest prezentacją założeń umożliwiających skonstruowanie syntetycz-
nego wskaźnika regulacji rynku energii elektrycznej. Ostatnia część zawiera analizę tego 
rynku w Polsce z zastosowaniem zaproponowanego syntetycznego wskaźnika regulacji.
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Auditing   8
  
NIK President’s Address to the Parliament   8
In July 2016, President of NIK Krzysztof Kwiatkowski presented the Sejm – the lower 
house of the Polish Parliament – with the “Analysis of the execution of the State Budget 
and Monetary Policy Guidelines in 2015”. The document was elaborated on the basis of 
the audits of the state budget execution and the European Funds budget in 109 budget 
parts, and the execution of financial plans of 35 non-budgetary economy entities and 
earmarked funds. In over four-fifths cases, the execution of budgets and financial plans 
was assessed positively. While in every fifth budget part or budget economy entity, 
irregularities were found that lowered the overall evaluation. As one of its constitutional 
obligations, the Supreme Audit Office also carried out the audit of the activities of the 
National Bank of Poland with regard to the implementation of the monetary policy 
guidelines in 2015.

ŁUKASZ RÓG: Principle of Complaint in the NIK Disciplinary Procedure.  
Disciplinary Liability of Nominated Auditors   22
Due to the amendments to the Act on the Supreme Audit Office of 23 December 
1994, apart from the fundamental change of the audit procedure, chapter 4a was added 
that set out basic regulations related to the disciplinary procedure. While with regard 
to issues that are not regulated in the Act on NIK, it refers to respective application 
of the Code of Criminal Procedure. The disciplinary procedure related to nominated 
auditors of NIK has been discussed in various studies, but none of them has referred to 
the contents of the complaints principle on the basis of the Act on NIK. In his article, 
the author presents his views on the contents and consequences of the complaints 
principle in the disciplinary procedure with regard to nominated auditors, which is of 
vital importance in the judicature practice of the Disciplinary Commission and the 
Appeal Disciplinary Commission at NIK.

Contents
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contents    

SÁNDOR NAGY: Supreme Audit Institutions and New Aspects of Public  
Value Creation in Complex Adaptive Systems   33
Supreme Audit Institutions must face increasing pressure owing to the financial and 
economic crisis and public finance crisis: contribute to a healthier and more effective 
functioning of the public accountability system and to generate higher social impacts 
by their activities. In order to meet these expectations, their value creation processes 
should be reconsidered and adjusted to the new recognitions about the complex adaptive 
systems. In his article, the author elaborates on some proposals which are based on 
the complex systems theory. He tries to find answers how and in which form the 
different kinds of complexity management and leadership techniques and methods 
– both organizational and managerial aspects have been emerged and evolved in the 
knowledge-based competitive sector – can be interpreted and inserted into the value 
creation processes of a particular SAI.

FINDINGS OF NIK AUDITS   52

PAWEŁ GIBUŁA: Dangerous Cyberspace – Activities towards Poland’s  
IT Safety   52 
The Supreme Audit Office has examined how the Polish administration manages the risk 
related to dangers of the cyberspace. The auditors checked whether a coherent system 
of state administration bodies’ activities had been developed aimed at monitoring the 
treats of Poland’s cyberspace, counteracting them and reducing the effects of incidents. 
The audit focused on the following issues: whether legal frameworks of the system have 
been set, whether competencies have been divided among its stakeholders, whether 
necessary resources have been assigned to the stakeholders, and whether mechanisms 
have been provided for coordination and information exchange. The audit comprised 
eight entities entrusted with key tasks related to the state’s information technology safety.

EDWARD LIS: Protection of the River Bug Catchment Area – Improvement  
of the River’s Waters Quality as an International Challenge   65 
Ten years ago, the audit was conducted entitled “Protection of the River Bug Catchment 
Area in the Years 2003–2006”. Apart from NIK, the audit was conducted by the Supreme 
Audit Institutions of Ukraine and Belarus. In 2015, the follow-up coordinated audit was 
carried out entitled “Protection of the River Bug Catchment Area against Pollution”. 
The audit was conducted on the initiative of the President of the Chamber of Accounts 
of Ukraine. The audit examined the implementation of the audit conclusions of 2006 
aimed at achieving good quality of the waters of the River Bug catchment area, which 
means the compliance with the Water Framework Directive.
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It is mandatory, in the light of legal provisions, that all important information should 
be saved in personal medical documentation of a patient. This procedure is of vital 
importance, because it not only records the medical treatment of a given patient applied 
by medical staff, but it also provides a form of mutual informing on the patient’s condition 
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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  
narodowych, 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.
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to respond challenges and common interest. 

Owing to the financial and economic crisis and other turbulences in the public sector the 

activities of the Supreme Audit Institutions have been more appreciated and reevaluated 

(Nagy 2012). The importance and enhancement of their usefulness or value-creating 

capabilities have been placed into the focus area of social expectations, so the examination 

and understanding of this special (relatively neglected) research field are reasonable, justified 

and promising. My research orientation basically concentrates on the ways and means by 

which the external auditors’ impact on the public accountability system, on the communities 

and on the wider society could be increased considering the fact that their operating 

environment bears the marks of complexity. In this article I try to find answers how and in 

which form the different kinds of complexity management and leadership techniques and 

methods – both organizational and managerial aspects have been emerged and evolved in the 

knowledge-based competitive sector – can be interpreted and inserted into the value creation 

processes of a particular SAI. 

The term „complexity” can be linked to the operation, the behaviour and the structure of 

the complex systems, which – otherwise – can be derived from the complex systems theory 

(Mitchel – Newman 2002). The complex systems theory is a scientific framework which tries 

to reveal and explain how the simple rules and driving forces induce macro- or organizational 

level emergence, how could the adaptive pressure generate self-organization and system 

dynamics. The complexity does not mean the same thing as the expression „complicated”. A 

space shuttle for example is a complicated machine, but the complexity cannot be derived 

from its structure and design. The adjective „complex” refers to such set of properties which 

unambiguously define complex systems. The new approach creates new opportunities and 

opens new research directions for several scientific disciplines including the social sciences 

and the business administration as well. Building on these pillars I want to place the theory 

into the context of state auditing (Kaisler – Madey 2009). 

In the first part of my short, recapitulative paper I give a short description about the 

“value” and Moore's “public value” concept followed by the public value creation chain of 

Supreme Audit Institutions. After the discussion of the complexity management and 

leadership techniques used in the competitive sector, I examine the possible utilizations of this 

new paradigm for the external auditors. Finally, on the basis of extensive literature review I 

formulate some proposals to SAIs how to be more responsive, creative and innovative and 

how to generate more impact in the society and the in the public finance system. 

The novelty of my paper is the integration of results and ideas from the complex 

Hetesi E. – Vas Zs. (eds) 2015: New Ideas in a Changing World of Business Management and 
Marketing. University of Szeged, Doctoral School in Economics, Szeged, pp. 206-224. 

 

 

16. Supreme Audit Institutions and New Aspects for Public Value Creation 
in Complex Adaptive Systems 

 

Sándor Nagy 

 

My idea synthesizes three seemingly distant key areas: value creation, complexity and Supreme Audit 
Institutions. These external audit institutions must face increasing pressure – owing to the financial-
economic and sovereign debt crises – to contribute to a healthier and more effective functioning of the 
public accountability system and to generate higher social impacts by their activities. In order to meet 
these legitimate and justified expectations their value creation processes should be reconsidered and 
adjusted to the new recognitions about the complex adaptive systems. In my article I elaborate some 
proposals which are based on the complex systems theory. 
 
Keywords: Supreme Audit Institutions, value, public value creation, complexity, complexity 
leadership theory 
 

1. Introduction 

 

Supreme Audit Institutions (SAIs) are one of the most important elements in the 

accountability system, they are on the highest level in the framework of checks and balances 

mechanisms. Their reports, remarks, opinions and proposals about the state budget and the 

functioning of public finance management are submitted to the legislature foremost. Their 

independent status and auditing mandates – based on constitutional and legal guarantees – 

allow their functions to evolve and can contribute to the general public welfare. Their work 

and communication activities to wider public community can induce higher public 

confidence, increasing efficiency, effectiveness and transparency of public finance 

management, the development of accountability system, and the reduction of corruption and 

rent-seeking behaviour by delivering objective, impartial, relevant, timely information and 

reports which rely on evidences, knowledge and best practices in accordance with 

professional standards and criteria predetermined (Kovács 2010, Báger 2013). 

Their activities are carried out subject to international norms and standards (e.g. 

INTOSAI’s ISSAI or IFAC – The International Federation of Accountants). The most 

determinative organization affecting the SAIs’ operation is the INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institution). It embraces the community of external state 

auditors and provides a politically independent platform in order to create and transmit 

knowledge (explicit and tacit) and share best practices among its members (192 full member) 
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formulate some proposals to SAIs how to be more responsive, creative and innovative and 

how to generate more impact in the society and the in the public finance system. 

The novelty of my paper is the integration of results and ideas from the complex 
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competitive sector the value creation is more than merely the contribution to shareholders’ 

profit or the utility provided by the product or service for consumers. For instance the CSR 

activities of companies or the implementation of “greenwashing” strategies also became the 

part of their value creation processes. The current and forward-looking challenges and 

questions of sustainable development and value creation seem to be a problem of decision-

making and series of choices in the society constrained by limited resources both in the 

private and public sector. Consequently an integrated and synthetic approach would be 

necessary in the field of value creation (Ueda et al. 2009, IFAC 2013). The concept of public 

value creation is also based on this logic. 

 

2.2. Moore’s public value concept 

 

Moore’s idea – elaborated at the Harvard University – is focusing on the strategic 

dimensions of decision-making of public managers in order to maximize their institution’s 

contribution to the social well-being – in other words the concept pays attention to the 

relevant public value creation processes. The three interacting cornerstones are the following: 

(1) authorizing environment, (2) public value outcomes and performance, (3) organizational 

capacities. Dealing with the latter, I want to focus on management and leadership challenges 

and capacities supplemented by the issue of organizational innovation (Moore 1995). The 

effective accountability relations (public financial accountability) should hiding in the 

background to balance the three vertices. 

(1) Authorizing environment (authorizing environment, legitimacy, enabling 

environment and support): the mandates, authorizations and the public functions are highly 

associated with the delegation of public money and public resources, this requires reporting 

obligations. Output legitimacy occurs, if the value created and the organizational performance 

acceptably increases (related to predetermined parameters) the welfare of the society. In such 

cases the public entity’s raison d'etre substantiated (Sanchez-Barrueco 2014). 

(2) Public value outcomes and performance: at this point specific strategic goals, values 

and their desired long-term effects – which the community consider important – must be 

clarified and defined; which in the given context and condition of a wider system can adapt to 

the particular situation. Here, it is needed to develop appropriate performance measurement 

tools and methods, as well as to support the continuous learning opportunities and processes.  

(3) Organizational resources, capacities and capabilities: thereby the desired public 

value creation can be realized. This could include managerial skills, leadership approaches 
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systems theory to public value creation of a Supreme Audit Institution and the 

recommendations targeting certain characteristics of SAIs derived from the new approach. 

 

2. The „value” and the „public value” 

 

By studying complex systems we can observe numerous notions whose clear and 

precise definition is almost impossible. Can we exactly define the beauty or goodness? From 

the observer's perspective maybe yes, but a generalized definition does not exist at all, which 

would be accepted by all individuals or observers. It is the same situation if we focus on 

„value” and „valuable”. In capitalist societies we have to face high pressure on agents 

(entrepreneurs, companies, the state, employees etc.) to create value in economic sense. 

Companies have dual value creation which means that in parallel they generate shareholder 

value (increasing profit) and customer value (increasing total utility) (Chikán 2008, Illés 

2008). In the long term they can only exist in a complementary way. If we look closer the 

different concepts of value they have in common that each can be connected basically to the 

utility (Ueda et al. 2009). Nowadays the determination of value covers more and more 

perceptual dimensions (IFAC 2013) and the “extension” of utility towards the society or the 

natural environment can also be observed. When interpreting it in the public sector the logic 

of the public value creation seems to be expedient. The following subsections give a more 

detailed insight into this topic. 

 

2.1. What is value? 

 

In the course of history several approaches have been emerged to describe and 

understand the concept of „value”. The determination of the notion can be traced back to the 

ideological frameworks of the given historical context. The subjective and objective 

perceptions and the conflicting preferences of individuals and the society about the „value” 

and „valuable” have appeared in the academic debate as well. The discipline of axiology tries 

to catch the essence of it: the Greek word („axios’’ – worthy, valuable – and ‘‘logos’’ – 

discourse, reasoning – refer to the methods and ways the value was analyzed and interpreted. 

The most relevant domains are the following: ethical, philosophical, psychological, 

economical, technological and environmental (Ueda et al. 2009). Because of its 

embeddedness into the multidisciplinary space the interpretation and the logical concept of 

„value” become more and more complicated and compound. By now, already in the 
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clarified and defined; which in the given context and condition of a wider system can adapt to 

the particular situation. Here, it is needed to develop appropriate performance measurement 

tools and methods, as well as to support the continuous learning opportunities and processes.  

(3) Organizational resources, capacities and capabilities: thereby the desired public 
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formed in response to the external environmental changes. As a result of the redefining the 

strategic objectives the elements, the composition of value creation could be subject to 

change. 

 

Figure 1 The generalized public value creation chain of a Supreme Audit Institution 

 
Source: own construction and synthesis based on Azuma (2004), INTOSAI IDI (2012), Moore (2007), 

Porter (1985), Talbot − Wiggan (2010) 
 

Audit mandates refer to several types of audit which can be conducted: (1) regularity 

(including financial or financial statements) audit, (2) comprehensive audit focusing on „good 

management” issues, (3) performance or value-for-money audits in which economy, 

effectiveness and efficiency aspects are analyzed. In (4) follow-up audits SAIs monitor and 

observe the utilization of previous suggestions and comments, basically made at performance 

audits (ÁSZ 2008, ISSAI 3000).  

The SAIs carry out their work covereth in independence, but no means isolated. If we 

take a look at the value creation chain then both at the input- and the output/impact-side 

attributes of the complexity can be perceived. The input side contains the following: needs 

and expectations (impulses) in the systems of society or the public finance; detection and 

knowing the complex or wicked problems (Ritchey 2013); collection of information and 

evidences in sufficient quality; mapping and understand the behavioral patterns, positive and 

negative externalities generated by the redistribution of public resources. The achievement of 

long-term effects of auditor's work and the application, utilization of reports, findings, and 

recommendations can be interpreted as the social impact side. Of course other parts of the 
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and the complexity (non-linear) thinking. 

The public value creation is much more, than producing public goods or providing 

public services. It is about the decision-making conditions and procedures of public managers, 

and the pubic institution’s social impact. To understand the difference let’s see an example. 

The residential waste and recycling service is a public service which could induce individual 

benefits (private value) for the residents, but it also deliver useful outcomes for the citizenry 

as well: improvement of hygienic conditions, public health protection, neat and clean 

townscape, comfortable livable environment, green issues, sustainability and recycling. These 

are already the categories of public value (O’Flynn 2007). The notion and the purpose of the 

public value creation can be transposed to the functioning of Supreme Audit Institutions as 

well (Talbot – Wiggan 2010). In order to gain insight into the (public) value creation 

processes of a SAI in the next chapter I demonstrate a generalized framework which includes 

the most relevant elements, and depicts the structure and logic of value creation. 

 

3. The general framework for public value creation at Supreme Audit Institutions 

 

The importance of public value creation has been also recognized by the INTOSAI as 

well and it laid down its basic principles in ISSAI 12 standard in 2013. (ISSAI 12: The value 

and benefits of Supreme Audit Institutions – making a difference to the lives of citizens. This 

standard essentially covers the quiddity of public value concept.) 

Observing the deeper content and the idea of the INTOSAI we can state that the 

elements of Moore's framework turn up here also: (1st group of principles) strengthening the 

accountability, transparency and integrity of government and public sector entities, (2nd group 

of principles) demonstrating ongoing relevance to citizens, Parliament and other stakeholders, 

(3rd group of principles) being a model organization through leading by example. 

Following Porter’s (1985) train of thought Figure 1. depicts the primary and support 

activities and factors affecting the public value generation at the SAIs.  

The main direction or path of value creation is illustrated by the horizontal axis ranging 

from inputs towards the social impact. The primary activity of the institution is the auditing – 

here: the core business of the SAI – which is supported by other no less important 

determinants and elements (e.g. internal and external communication, management of 

network positions and relations in the system of accountability, the credibility as a special 

factor in the public sector with a high relevance). The management, the leadership and the 

organizational culture enjoy a high priority, as well as the strategic objectives, which are 
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formed in response to the external environmental changes. As a result of the redefining the 

strategic objectives the elements, the composition of value creation could be subject to 

change. 
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effectiveness and efficiency aspects are analyzed. In (4) follow-up audits SAIs monitor and 

observe the utilization of previous suggestions and comments, basically made at performance 

audits (ÁSZ 2008, ISSAI 3000).  

The SAIs carry out their work covereth in independence, but no means isolated. If we 

take a look at the value creation chain then both at the input- and the output/impact-side 

attributes of the complexity can be perceived. The input side contains the following: needs 

and expectations (impulses) in the systems of society or the public finance; detection and 

knowing the complex or wicked problems (Ritchey 2013); collection of information and 

evidences in sufficient quality; mapping and understand the behavioral patterns, positive and 

negative externalities generated by the redistribution of public resources. The achievement of 

long-term effects of auditor's work and the application, utilization of reports, findings, and 

recommendations can be interpreted as the social impact side. Of course other parts of the 
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4.1. Complex adaptive systems in brief 

 

Kaisler and Madey define the complex adaptive systems as follows: “...they exhibit 

behaviors arising from non-linear spatio-temporal interactions among a large number of 

components and subsystems” (Kaisler – Madey 2009, p. 5). This short description tries to 

capture the essence of such systems, but it does not give the whole picture. 

Those systems are considered complex and adaptive which can be described with the 

following properties (Boisot – McKelvey 2011, Dinya 2008, Kaisler – Madey 2009): 

- large number of heterogeneous agents or elements arranged in structures 

- these agents interact locally and are connected with each other directly or even 

indirectly 

- there are basic/simple rules inducing, enforcing self-organization and system (non-

linear) dynamics (the system changes over time) 

- non-linearity: slight changes in the initial conditions of the system status induce: (1) 

large, (2) small changes or (3) do not cause any change at macro level 

- feedback mechanisms in the system facilitate the adaptation 

- emergent features and patterns on macro level owing to the system dynamics 

- far-from-equilibrium state 

- interdependencies and optimal adaptation at the edge of chaos in response to 

environmental changes 

 

The complex adaptive systems (e.g. biological, ecological, social, economic) show the 

same characteristics, thus the understanding, the adaptation and the interventions can take 

place on the basis of analogies. 

In respect of the public value creation chain of a SAI and in favour of the efficient 

maximization of auditing impact the above mentioned characteristics should be taken into 

consideration and the SAI should be adaptive in the light of the identification of complexity. 

For SAIs it is indispensable to build novel capacities such as the creativity, responsiveness, 

learning, innovation capabilities, activation of unconventional resources to generate high level 

operational value added. The deterministic environment, the extensive and far-reaching 

„catchment basin” of a Supreme Audit Institution concerning information flow and incoming 

stimuli, assuming to be simple, predictable and easily cognizable would be thoughtlessness. 
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support activities and determinants – not described here in detail – play a vital role. 

Our World, the environment around us consists of interconnected nested systems and 

the networks or patterns of the connections among agents and other system components bear 

the marks of complexity. The academic research of these areas has been intensified in the last 

two decades and penetrated into several scientific disciplines (e.g. life science, physical 

science, social science, formal science) (Barabási 2010, Beinhocker 2007, Csermely 2005, 

Kornai 1971, Vas – Bajmócy 2012). In connection with the business administration (as part of 

the social science) the message of the researchers are unequivocal: the characteristics of 

complexity should be taken into consideration, however at the same time there is a strong and 

substantiated need and recognition to adapt to this new approach either on organizational level 

or regarding the managerial decisions. 

In the next chapter I demonstrate the most important and relevant properties of the 

complex adaptive systems and I try to reconsider the operating environment of a SAI in the 

light of complexity. 

 

4. Complexity and the Supreme Audit Institutions 

 

In recent years the concept of public value greatly appreciated due to the extreme, 

turbulent changes, structural transformations perceived at global and local levels (e.g. effects 

of climate change, rearrangements in the network of the society, issues of sustainable 

development, phenomena of corruption, financial and economic crisis, management 

difficulties regarding the public debt). The new conditions draw up new questions and 

challenges for governments, for decision-making, public managers and the audit institutions 

as well (Báger 2008, Kis 2014, Kovács 2010). 

During this period significantly strengthened the vision of „more output/outcome from 

less resources” and this was supplemented with the increasing need for a more efficiently 

running control/accountability system. In such cases the performance, the public value 

creation ability and the „3E” criteria of the public sector come into the spotlight (Benington – 

Moore 2011, Benington 2012). Considerations about complex systems offer an alternative 

perspective, which describes the spheres and systems nested in each other. 

The events, occurrences and emerging patterns of the last period confirmed and even 

more justified that the operational environment of a Supreme Audit Institution should be 

described as a complex adaptive system (CAS). 
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and in case of Supreme Audit Institutions it has not yet been completely and systematically 

developed. The next section deals with the discussion of the theoretical aspects of the 

complexity management to provide a starting point for adoption regarding the public value 

creation of SAIs. 

 

5. The management of complexity 

 

In the private sector some exemplary companies can be found which are able to manage 

the complexity successfully, their organizational structures and leadership styles are 

subordinated to this new paradigm. Some of them – which accomplish and realize it at a 

professional level – serve as good examples even for the public sector: inter alia CNN, 

Google, PIXAR Animation Studios, Prezi. In their value creation chain numerous special 

elements can be observed. The different concepts of value creation in the private and public 

sector are evident, although the addressing the issue of complexity can be the point of 

intersection. 

In order to manage the complexity sufficiently, the only way for a proper response if we 

increase our organization's complexity as well. Blending of the complexity and organizational 

theory is not a newfangled idea. Such companies can be better, more efficient and prosperous 

than a traditional/mechanical/bureaucratic one (Allen 1988, Burns – Stalker 1961, Brown – 

Eisenhardt 1997, Morgan 1997 in Levy 2000). 

Enterprises operating in knowledge-based, information economy – producing non-

traditional industrial products – can be labeled as „new generation” organizations. Similar to 

the complex adaptive systems within organizations, collaborative networks and interest 

groups informal, dynamic – in many cases overlapping and/or spontaneously organized – 

interactions emerge which could subserve the creative problem solving, the learning and the 

intelligent adaptation. I believe that the relevance of creativity and the innovation, innovative 

attitudes is important at traditional firms, but here in overwhelming majority the „old-

fashioned” specifications bulges out (top-down control, linear thinking, hierarchical structure, 

predictability, need for simplification and stability). 

In case of new generation companies we can meet sub- and super-ordination too (formal 

relations), but fundamentally there is great emphasis on bottom-up dynamics and informal, 

ad-hoc, horizontally structured clusters that accompanied with the free flow of information. 

We can find the complexity, the self-organization, the instability and the adaptive tension (the 

term was created by McKelvey 2001), which stimulates the rapid innovation that drives the 
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4.2. Complex operating environment of the Supreme Audit Institution 

 

The socio-economic problems and the public finance disturbances emerging in a 

constantly changing, complex adaptive systems and they should be alleviated and solved in 

line with the rules and conditions of the non-linear “game”. The development of new 

approaches, techniques and strategic frameworks which able to manage the complexity can be 

also expected deservedly from governments too (Cairney 2012, CIPFA 2013, Dolphin – Nash 

2012, Duit – Galaz 2008, Duit et al. 2010, Gilpin – Murphy 2008, Jones 2011, Kovács 2014, 

Nooteboom – Termeer 2013, Swanson – Bhadwal 2009). 

The general auditing functions and features (GAFF) of a specific SAI should be 

harmonized to this circumstances in order to reach greater responsiveness, more refined 

interpretative skills and more powerful impact (van der Knaap 2011). Placing logically the 

organization in question in a complex system is not a new thought, one of the first initiation 

could be linked to Pat Barrett – the former Auditor General of the Australian National Audit 

Office, ANAO. In his publication he has explicitly emphasized the importance of the 

organizational adaptation and the challenges of value creation (Barrett 2000). It is clear from 

his reasoning that the ANAO could only be relevant and generate “fresh” impressions 

gratifying public interest, if it would be recognized that the organization works in knowledge-

based industry and with the help of the re-calibrated management higher performance could 

be realized. In the light of the foregoing findings he considers the following factors 

particularly important: 

− the importance of creativity, the acquisition of knowledge, adoption of new technologies 

− building up knowledge networks and effective operation 

− branding and demonstrating the value and benefits of SAIs 

− knowing the needs of the society 

− creating changes and influence social norms 

− tutorial and facilitator functions 

− considering sustainable development aspects and long-term effects 

− being professional, top organization 

 

In certain areas of the competitive sector (knowledge-based services, creative industry, 

IT-sector) several organizations formed which have been developed such techniques and 

solutions by which the management of the complexity can be successfully implemented. So 

far these new ideas and methods have been only marginally penetrated into the public sector 
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Figure 2 The logic of complexity leadership theory and the emergence of organizational 

creativity, adaptability, innovation and learning. 
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6. The utilization of complexity leadership theory at SAIs and practical recommendations 

 

The analysis of the issues regarding the efficiency aspects of public policies, providing 

credible information, formulating opinions about long-term effects of budgetary decisions, the 

monitoring of the dimensions of sustainable development – including fiscal sustainability –, 

the accountability of public managers, restraint or balancing of the enforcement possibilities 

of governmental self-interest, identification of the negative emergent patterns and barriers to 

public welfare increasingly come into the scope of SAIs. We can consider the Supreme Audit 

Institutions – knowing their general challenges and complex operational environment – as 

new generation organizations wherein the new possibilities and paradigm of public value 

creation can be identified. 

The theoretical considerations presented in previous chapters – in my view – are 

adaptable to this special organization too. The innovation, the creativity, the emergence of 

new knowledge, the responsiveness of auditing mostly come into the forefront in the field of 

performance auditing (particularly at problem-oriented performance audits) (Lonsdale et al. 

2011; van der Knaap 2011). This is almost the only area where the ISSAI standards allow the 
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company forward (Bettis – Hitt 1995, Cawsey et al. 2012, Eisenhardt – Piezunka 2011, 

Houchin – MacLean 2005, Schneider – Somer 2006). The changes in external environment 

treated not as threats rather new possibilities for higher value creation. It is obvious that the 

leadership style should be also adjusted for exploitation the benefits stem from the complexity 

(Bennet – Bennet 2008, Hazy 2008, Surie – Hazy 2006). 

 

5.1. The complexity leadership theory 

 

The previous criticisms partly answered Uhl-Bien et al. developed the complexity 

leadership theory (CLT) (Hunt 1999; Osborn et al. 2002 quoted in Uhl-Bien et al. 2007). The 

CLT-model distinguishes 3 leadership roles: (1) administrative, (2) enabling and (3) adaptive 

leadership, which complement each other at the same time. The concept creates a link 

between the traditional organizational leadership functions and the emergent informal 

processes of complexity. 

(1) administrative leadership: such activities which can be predictable, easily 

coordinated/synchronized, their outcomes can be efficiently and effectively kept under 

control. This includes bureaucratic functions. 

(2) enabling leadership: the basic task here is to provide suitable conditions in order to 

promote the development of adaptive leadership and the implementation, realization of its 

results, furthermore it helps the interlacement of administrative and adaptive leadership by 

handling the adaptive tension. 

(3) Adaptive leadership: the authors define it as follows:„...adaptive leadership is an 

emergent, interactive dynamic that produces adaptive outcomes in a social system...it 

originates in struggles among agents and groups over conflicting needs, ideas, or 

preferences; it results in movements, alliances of people, ideas, or technologies, and 

cooperative efforts...proximal source of change in an organization” (Uhl-Bien et al. 2007, p. 

306). 

It clearly implies that novel, creative ideas, entirely new knowledge or capacities 

emerge on organizational level and even the quality and speed of learning processes will be 

favorable influenced. The essence of the concept is summarized in Figure 2. 

Based on the apparent similarities and parallels can be stated that the management of the 

complexity, the means of managerial/regulatory responses can be integrated into the logic of 

public finances. 
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Figure 2 The logic of complexity leadership theory and the emergence of organizational 

creativity, adaptability, innovation and learning. 
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the accountability of public managers, restraint or balancing of the enforcement possibilities 
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Institutions – knowing their general challenges and complex operational environment – as 

new generation organizations wherein the new possibilities and paradigm of public value 

creation can be identified. 

The theoretical considerations presented in previous chapters – in my view – are 

adaptable to this special organization too. The innovation, the creativity, the emergence of 

new knowledge, the responsiveness of auditing mostly come into the forefront in the field of 

performance auditing (particularly at problem-oriented performance audits) (Lonsdale et al. 

2011; van der Knaap 2011). This is almost the only area where the ISSAI standards allow the 
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focusing on management and monitoring activities relating the complexity. In order to make 

the SAIs’ performance measurement framework (PMF) more effectiveness, relevant and 

objective the components of the value creation line should be extended and analyzed/checked 

on value-for-money auditing level too. 

(2) Strenghtening the independence of Supreme Audit Institutions (de jure & de facto). 

In fact, the most important foundation for the value creation is the independence 

(organizational, legal, operational, financial independence). 

(3) Boosting and integrating the concept of value- and performance oriented behaviour 

and mindset in the SAIs' everyday work and performance auditing. 

(4) The elaboration of new methods and measures considering/reflecting complexity 

and non-linear processes in order to demonstrate, increase, measure and follow-up the impact 

(value-added of SAI’s work, contribution to public welfare) of the Court. 

(5) Increasing peer review activities to promote organizational credibility. In the peer 

review other SAIs try to reveal shortcomings, risks of operation and form a comprehensive 

opinion about the examined auditor (ISSAI 5600). 

(6) In consequence of the feedback processes – typical for complex adaptive systems – 

the follow-up audits are even more appreciated, so greater emphasis should be placed on 

them. 

II. Authorizing and supporting environment: 

(7) Enhancement of learning processes and public finance awareness (PFA): SAIs 

should launch/set off learning processes, attitudes and generate needs of actors involved in 

public finances, civil society, younger cohort as well as provide objective, credible strong 

points about public finance affairs. 

(8) More intense communication with stakeholders (Bringselius 2014, Dye 2009, 

INTOSAI 2010a) and to build capacities to absorb impulses from the operational environment 

(public finance system and the society). More effective interlacements with the academics 

would be necessary, because currently the research of the Supreme Audit Institutions limited 

and not so popular due to scarcity of data available. Though there are some efforts to build up 

databases, but they realized only some success. It is very encouraging that more and more 

SAIs use up-to-date communication channels (Facebook, Twitter, Youtube), moreover for 

example the European Court of Auditors recently will introduce its new communication 

strategy and spokesman. 

(9) Measuring own organizational performance and release the results considering the 

needs of continuity and comparability. 
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SAIs to form the concept of auditing freely without strict, prescriptive rules (ISSAI 3000). 

However the audits conducted on regulatory/control- and management systems, the risk 

analysis and the advisory activities could be also promising fields. Nevertheless it could cause 

problems that projects analyzed merely audited from the aspects of economy and 

effectiveness, but the issues of efficiency and the effects on sustainable development are 

neglected in many case or explained obscurely especially in the input-impact relation. 

Moreover, the value added of performance audits is difficult to measure and not 

standardized/unified (van Loocke – Put 2011). 

SAIs are committed to their own value-creation and performance, in the course of 

functioning, they intend to maximize positive effects and impacts (ÁSZ 2013, INTOSAI 

2010b, Reed 2013, Talbot – Wiggan 2010). Nowadays we can already find several 

independent external audit institutions (e.g. National Audit Office UK, Algemene 

Rekenkamer NL) where some modernization process have started, and they are already at a 

stage of change and alteration, where certain attributes and features of „new generation” firms 

can be noticed and identified (operation on the basis of extensive and well-managed 

knowledge base, high level of flexibility and adaptability, innovation, creativity and the signs 

of complexity management). The strategic goals and vision of INTOSAI about the value 

creation confirm/fortify these efforts and initiatives (ISSAI 12). However obstructive factors 

of change will emerge for sure: 

− lack of (basic) resources and capacities (SAIs found mainly in Africa and other 

developing countries) 

− professional disagreements, respect for traditions 

− lack of innovative attitudes 

 

Below – relying on earlier thoughts – I enumerate former initiatives and findings, and I 

formulate novel proposals refer to such characteristics of a new generation SAI by which they 

could understand, interpret, manage and exploit the complexity. This follows the logic of 

Moore’s strategic triangle. The ideas outlined are initiatives for general application and only 

call attention to the importance of change. 

But I must emphasize, that the suggestions must be formed, clarified and tailored in the 

light of the working conditions, the general features and possibilities of a given audit 

institution. 

I. Value creation and the organizational performance measurement: 

(1) At the SAIs the concept of „public value creation line/chain” should be introduced, 
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focusing on management and monitoring activities relating the complexity. In order to make 

the SAIs’ performance measurement framework (PMF) more effectiveness, relevant and 

objective the components of the value creation line should be extended and analyzed/checked 

on value-for-money auditing level too. 

(2) Strenghtening the independence of Supreme Audit Institutions (de jure & de facto). 

In fact, the most important foundation for the value creation is the independence 

(organizational, legal, operational, financial independence). 

(3) Boosting and integrating the concept of value- and performance oriented behaviour 

and mindset in the SAIs' everyday work and performance auditing. 

(4) The elaboration of new methods and measures considering/reflecting complexity 

and non-linear processes in order to demonstrate, increase, measure and follow-up the impact 

(value-added of SAI’s work, contribution to public welfare) of the Court. 

(5) Increasing peer review activities to promote organizational credibility. In the peer 

review other SAIs try to reveal shortcomings, risks of operation and form a comprehensive 

opinion about the examined auditor (ISSAI 5600). 

(6) In consequence of the feedback processes – typical for complex adaptive systems – 

the follow-up audits are even more appreciated, so greater emphasis should be placed on 

them. 

II. Authorizing and supporting environment: 

(7) Enhancement of learning processes and public finance awareness (PFA): SAIs 

should launch/set off learning processes, attitudes and generate needs of actors involved in 

public finances, civil society, younger cohort as well as provide objective, credible strong 

points about public finance affairs. 

(8) More intense communication with stakeholders (Bringselius 2014, Dye 2009, 

INTOSAI 2010a) and to build capacities to absorb impulses from the operational environment 

(public finance system and the society). More effective interlacements with the academics 

would be necessary, because currently the research of the Supreme Audit Institutions limited 

and not so popular due to scarcity of data available. Though there are some efforts to build up 

databases, but they realized only some success. It is very encouraging that more and more 

SAIs use up-to-date communication channels (Facebook, Twitter, Youtube), moreover for 

example the European Court of Auditors recently will introduce its new communication 

strategy and spokesman. 

(9) Measuring own organizational performance and release the results considering the 

needs of continuity and comparability. 
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7. Summary 

 

The management of complexity, the adaptation capabilities, boosting the innovation 

processes, fostering the organizational level creativity could induce long-term competitive 

advantages in favour of the knowledge-based, post-modern companies. My basic premise was 

that the concept of complexity can be integrated into the public value creation of Supreme 

Audit Institutions. Studying these special institutions within the frameworks of the complex 

systems theory I have concluded that the Supreme Audit Institutions can be considered as 

„new generation” knowledge-based organizations which could successfully adapt to external, 

complex operational environment and thereby generate higher social impact (public value). 

After the theoretical considerations and arguments I formulated practical recommendations 

which could be indispensable or necessary preconditions for a modern Supreme Audit 

Institution. 
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(10) Detect and understand the imaginations of the society about value and public 

welfare. 

III. Capacities, capabilities and the development of auditing techniques: 

(11) Introduction new leadership and management techniques, especially the complexity 

leadership style and arrangement (particularly the adaptive and enabling style). 

(12) Formation of stimulating working environment, liberation of communication 

within the organization, installation long-term incentives, reinterpretation of personal and 

organizational performance indicators. 

(13) Hunting for new and non-traditional resources. In the value creation line should 

appear new kinds of inputs and elements such as the cooperation, commitment, knowledge, 

creativity, innovative skills and credibility. The trinity of value creation (independence, 

credibility, knowledge) has increasing significance. The measuring and improving of the 

elements of value creation should be treated as high priority issue. 

(14) Rethinking focus points of auditing: in performance audits greater attention should 

turn to efficiency, sustainable development and public value creation issues. New challenge 

could be the detection of emergent patterns on macro level, I denote it “emergence audit”. 

From the point of view of auditing methodology in this case the deeper, 

investigative/exploratory social network analysis will play more important role than the 

classical statistical sampling. 

(15) Improving organizational and personal learning capacities: building knowledge in 

connection with auditing, free flow of best practices within the INTOSAI community. 

(16) Selection of auditing topics: bottom-up initiatives within the SAI for the selection 

of value-for-money topics contrary to the recently observed top-down planning (Put-

Turksema 2011). 

(17) Projects with seemingly less risk and relevance should be also audited because of 

non-linear traits since they could induce such impacts in the society which could enjoy deeper 

interest or affect the accountability system. This can contribute to the restraint of harmful 

emergent patterns (corruption, rent-seeking behaviour etc.). 

(18) Building capacities to understand complexity, the motivations for self-organization, 

to detect emergence and to get the big picture about the whole public finance system and its 

context. 

The aforementioned listing could give strong points and additional ideas to serve a more 

efficient value creation at the Supreme Audit Institution which could contribute to the 

improvement of social benefits in terms of common good and welfare. 
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7. Summary 

 

The management of complexity, the adaptation capabilities, boosting the innovation 

processes, fostering the organizational level creativity could induce long-term competitive 

advantages in favour of the knowledge-based, post-modern companies. My basic premise was 

that the concept of complexity can be integrated into the public value creation of Supreme 

Audit Institutions. Studying these special institutions within the frameworks of the complex 

systems theory I have concluded that the Supreme Audit Institutions can be considered as 

„new generation” knowledge-based organizations which could successfully adapt to external, 

complex operational environment and thereby generate higher social impact (public value). 

After the theoretical considerations and arguments I formulated practical recommendations 

which could be indispensable or necessary preconditions for a modern Supreme Audit 

Institution. 
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